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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva discutir as situações de necessária utilização da força 
pelos agentes públicos militares, reconhecendo que não existe  previsão legal que 
autorize  do uso da força  de forma ilegítima, desproporcional ou imotivada, sendo 
qualquer excesso, categorizado enquanto excesso ilegal e punível. Nesse aspecto, 
demonstra-se a necessidade de se reconhecer o direito à aplicação da excludente 
de Legítima Defesa aos agentes militares em exercício, desde que dentro dos 
requisitos que assim categorizem a conduta,  e que sem que tais atos sejam 
presumidos precipitadamente enquanto abuso de poder. A presente pesquisa será 
desenvolvida por meio de revisão da mais respeitada literatura jurídica nacional, 
assim como pela análise empírica de fatos e de dados estatísticos obtidos das 
instâncias judiciárias e dos órgãos oficias de segurança pública. Tal temática adquire  
relevância pelo crescimento exponencial de atuações discutíveis empreendidas por 
agentes militares, principalmente no que tange ás áreas dominadas pelo tráfico de 
drogas e pelas milícias.  Diante de suas múltiplas causas e implicações, a 
criminalidade organizada ou não imprime um estado de tensão  permanente que 
torna o convívio humano-institucional tenso e pouco conciliatório. Assim, o melhor 
entendimento desse tema permitiria uma adequada  gestão  dos conflitos existentes 
entre a sociedade civil, os agentes militares, o poder executivo e o poder judiciário, o 
que seria proveitoso para apaziguar as relações sociais que já restam 
suficientemente conflituosas devido a tantos outros motivos.  
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ABSTRACT 

 
The present work aims at discussing the situations of the necessary use of force by 
the current public military agents, recognizing that there is no legal provision 
authorizing the use of force illegitimate, disproportionate or unmotivated, being any 
excess, categorized as illegal excess and punishable. In this respect, it is necessary 
to recognize the right to apply the exclusion of legitimate defense to the military 
agents in exercise, provided that within the requirements that so categorize the 
conduct, and that without such acts are presumed hastily as an abuse of power . The 
present research will be carried out by means of a review of the most respected 
national legal literature, as well as by the empirical analysis of facts and statistical 
data obtained from judicial bodies and official public security agencies. Such a theme 
acquires relevance for the exponential growth of debatable actions undertaken by 
military agents, especially in areas that are dominated by drug trafficking and militias. 
Faced with its multiple causes and implications, organized or non-organized crime 
imposes a state of permanent tension that makes human-institutional coexistence 
tense and not conciliatory. Thus, a better understanding of this theme would allow an 
adequate management of existing conflicts between civil society, military agents, the 
executive branch and the judiciary, which would be useful to appease the social 
relations that remain sufficiently conflictive due to many other reasons. 
 
 
 
Key-words: Legitimate Defense; Strict compliance with legal duty; Violence of the 
State; Excess Punishable. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Estado brasileiro tem sua organização social e política pautada na ordem 

democrática de direito a qual prescreve que o uso legítimo da força constitui um 

monopólio do Estado instrumentalizado por sua administração pública. Nesse 

diapasão, a segurança pública, enquanto competência do poder executivo, figura 

como um dos mais sensíveis atos de gestão do Estado, sendo complexa e 

multidisciplinar, essa atividade põe em discussão questões sociais e econômicas  

estratégicas, o aumento da criminalidade em ambientes urbanos e rurais, a 

marginalização da população hipossuficiente, a segregação espacial de minorias, a 

criminalização da pobreza e principalmente, a dificuldade no combate ao crime 

organizado.  As forças policiais públicas são as instituições competentes para o 

manejo da criminalidade social de forma genérica.  As polícias civis figuram 

enquanto polícia judiciária, com finalidade eminentemente investigativa, enquanto às 

polícias militares cabe a tarefa do policiamento ostensivo e são especializadas em 

assalto urbano.  

Nesse aspecto, as forças armadas auxiliares do Estado exibem uma 

sofisticada atuação no âmbito da segurança pública: devem combater a 

criminalidade, que cada vez mais usa métodos mais violentos  de resistência e de 

recrutamento, ao passo que essa função deve ser desempenhada dentro dos  

rígidos limites legais que se impõe aos agentes públicos no exercício de suas 

prerrogativas. Assim, cabe a esses profissionais combater a violência criminosa 

utilizando-se do menor grau possível de restrição aos direitos fundamentais dos 

indivíduos sobre os quais atua. Nesse contexto, reconhece-se que a rotina do 

agente de segurança pública o expõe sua integridade física e mental a riscos 

inequívocos. Diante de uma agressão injusta, cabe ao profissional evitá-la com base 

em seu treinamento de defesa pessoal e de manejo a situações de estresse e de 

crise. Cumpre ressaltar que todo o seu proceder deve ser pautado na resposta 

razoável ao perigo iminente, proporcional á ameaça perpetrada pelo criminoso.  Em 

nenhuma parte do ordenamento jurídico pátrio existe uma disposição expressa que 

autorize os agentes de segurança pública a atuarem  com violência  de forma 

injustificada, em condições políticas normais. 

Faz se mister abordar a aplicação da Legitima Defesa em caso de 

ocorrências que envolvam a atuação de forças policiais em serviço. Em verdade, é 



lícito ao agente público utilizar o referido instituto dentro de seus limites legais de 

pertinência, as quais são a razoabilidade e a proporcionalidade da resposta 

adequada para evitar o injusto iminente.  Entretanto, verifica-se que, muitas vezes as 

ocorrências do uso da Legítima Defesa por agentes de segurança têm sido 

recebidas de forma questionada e desaprovada pela sociedade civil, que muitas 

vezes, dão azo a presunções de abuso de poder  por parte das forças militares, e 

não raro culminam em processos criminais com grande número de sentenças 

condenatórias aos militares, o que na prática, significa o cerceamento do direito á 

legítima defesa dos militares quando no exercício de suas prerrogativas e funções.  

A Legítima Defesa constitui um direito fundamental, visto que o ordenamento 

jurídico presume lícita a autotutela com vistas à proteção da vida e da integridade 

física individual, desde que praticada dentro da estrita necessidade e da 

razoabilidade para repelir um injusto iminente ao qual não se tenha dado causa. 

Entretanto, para os agentes policiais e militares, muitas vezes, esse direito é 

denegado visto que as  suas ações são frequentemente e precipitadamente taxadas 

enquanto demonstrações ilegítimas de abuso de autoridade, o que redundam não 

somente em críticas públicas desferidas pela população civil como também  resultam  

em pesadas condenações  penais sobre agentes públicos que serviam em situações 

de enfrentamento criminoso.   

Essa  temática é relevante visto que a violência cresce de forma exponencial 

na sociedade vigente, principalmente no que tange á áreas dominadas pelo tráfico 

de drogas e por milícias.  Diante de suas múltiplas causas e implicações, a 

criminalidade organizada ou não imprime um estado de tensão  permanente que 

torna o convívio humano-institucional conflituoso e pouco conciliatório. Assim, o 

melhor entendimento desse tema permitiria uma adequada  gestão  dos conflitos 

existentes entre a sociedade civil, os agentes militares, o poder executivo e o poder 

judiciário, o que seria proveitoso para apaziguar as relações sociais que já restam 

suficientemente conflituosas devido a tantos outros motivos. A compreensão da 

relevância em se aplicar, na prática, a excludente de ilicitude da Legítima Defesa aos 

militares que atuam no combate ao crime possibilita o estabelecimento de 

precedentes acadêmicos e judiciais que contribuiriam  para o aumento da segurança 

jurídica em ocorrências análogas. Outrossim, isso dirimiria sobremaneira as 

injustiças causadas pela errônea presunção de culpabilidade e de abuso dos 

militares em serviço, o que geram, em muitos casos, sentenças que punem 



indevidamente agentes de segurança pública que, no exercício de suas funções, 

agiram de modo a resguardar sua integridade física  mediante o risco de morte 

iminente, uma situação limite diante da qual não se poderia exigir uma conduta 

adversa. 

Nesse diapasão, o presente trabalho objetiva demonstrar a necessidade de se 

reconhecer, na prática, a aplicação da Legítima Defesa aos agentes militares em 

exercício, sem que tais atos sejam presumidos precipitadamente enquanto abuso de 

poder. Surgem outras questões a serem elucidadas.  Dentre as quais podemos 

destacar os inúmeros desafios enfrentados pelos profissionais de segurança pública 

no desemprenho de suas atribuições; as possibilidades de aplicação jurídica do 

instituto da Legítima Defesa em situações de violência conflagrada; Desvelar as 

causas que levam a sociedade civil a nutrir uma falseada presunção de 

culpabilidade dos agentes militares no exercício de suas funções e por fim, apontar o 

quão pertinente é  a aplicação prática do instituto da Legítima Defesa aos agentes 

de segurança pública diante de situações de violência generalizada sem se furtar de 

conceber o quão excepcional deve ser a utilização da força militar contra a 

sociedade civil. 

A presente pesquisa será desenvolvida por meio de revisão da mais respeitada 

literatura jurídica nacional. Para tanto, serão utilizados enquanto fonte de referências 

publicações tais como, a saber: livros, artigos, sites, anais e monografias editadas 

nos últimos vinte anos. Outrossim, será utilizado uma análise empírica de fatos e de 

dados estatísticos obtidos das instâncias judiciárias e dos órgãos oficias de 

segurança pública com vistas a obter as informais mais atualizadas e fidedignas 

sobre o tema em estudo. 

 

 

 



2 LEGíTIMA DEFESA E SEGURANÇA PÚBLICA 

 

A atividade laborativa dos agentes de segurança pública inclui o uso de 

medidas enérgicas que, muitas vezes, suprimem os direitos individuais. Assim, os 

institutos jurídicos  que preveem as excludentes de ilicitude ganham destaque nesse 

debate, visto que esses concebem situações onde o fato típico cometido não 

constitui ato ilegal, e portanto, não ilícito e não passível de responsabilização do 

agente.  Dentre tais institutos,  se identifica a legítima defesa, o estrito cumprimento 

do dever legal e o exercício regular de direito. 

A legítima defesa constitui, em termos jurídicos, uma excludente de ilicitude.  

Assim, embora a conduta seja compatível com a descrição de um fato típico, ele não 

é ilegal nem tampouco pode essa ocorrência ser tratada como um crime. Conforme 

disposto no artigo 44 do código Penal Militar Brasileiro de 1996, a legítima defesa é 

instituto jurídico que usando moderadamente dos meios necessários e adequados, 

evita-se agressão injusta, atual e iminente, a direito seu próprio ou de outrem.  

Nesse mesmo sentido, ensinam Fernando Capez e Stela Prado, no trecho a 

seguir: 

Trata-se de causa de exclusão de ilicitude que consiste em repelir 
injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, 
usando moderadamente os meios necessários. Não há aqui, uma 
situação de perigo pondo em conflito dois ou mais bens, na qual um 
deles deverá ser, inevitavelmente sacrificado.  Ao contrário, ocorre 
um efetivo ataque ilícito contra o agente ou terceiro, legitimando a 
repulsa (CAPEZ, PRADO, 2012, P.98) 

  

Diante desse entendimento, concebe-se enquanto agressão atual a ofensa 

injusta, da qual não se deu causa, que ocorre exatamente no momento em que 

ocorre o ataque. A agressão iminente, por sua vez, constitui os atos que estão em 

vias de ocorrer, embora a lesão ainda não se verifique, mas que há meios 

suficientes para crer que ela pode ocorrer a qualquer momento. 

Cumpre ressaltar, que diante desse cenário, ainda pode ocorrer a legítima 

defesa putativa, onde o juízo errôneo do agente o leva a crer que existe agressão 

atual ou iminente, fazendo com que sua ação se dê no sentido de evitá-la.  Nessa 

situação ocorre o “erro de tipo” ou “erro de proibição” que somente existe na 

imaginação do agente e que o leva a agir, ainda que por engano. A situação relatada 

é muito comum na atuação de policiais ou de forças de segurança pública, onde em 



situações de estresse ou abordagem de suspeitos, simples movimentos bruscos já 

são capazes de deflagrar reações do agente que muitas vezes culminam em lesões 

graves ou até mesmo letais de suspeitos que, na realidade, não significavam 

ameaça real ao agente.  Essa situação se coaduna com a situação descrita pela 

doutrina jurídica como a Legítima Defesa Putativa, pois a atuação do agente policial 

em legítima defesa objetiva repelir uma agressão que nunca foi real nem iminente, 

existindo apenas na imaginação do agente, mas ainda assim escusável. 

Entretanto, para que se configure a ocorrência da legítima defesa enquanto 

uma excludente de ilicitude é necessário que a agressão injusta seja repelida na 

medida exata e meramente suficiente para cessá-la ou evitá-la, assim como a 

agressão deve ser atual ou iminente e a decisão de repeli-la deve objetivar a 

preservação de um bem jurídico mais valioso, seja ele próprio ou de outrem. 

Além da legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal também figura 

entre as situações excludentes de ilicitude. A disciplina desse instituto está no artigo 

42, III do Código Penal Militar Brasileiro de 1996, o qual reza: “não há crime quando 

o agente de segurança pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal” não 

existindo, contudo, previsão no Código Penal brasileiro nem no referido Código 

Penal Militar a conceituação do que significa o estrito cumprimento do dever legal.  

De acordo com a mais acurada literatura jurídica, o instituto decorre da ideia de que 

“não há crime quando o agente pratica o fato no estrito cumprimento do dever legal.  

Consiste na realização de um fato típico, por força do desempenho de uma 

obrigação imposta pela lei.” (CAPEZ; PRADO, 2012, p. 90) 

Assim, o estrito cumprimento do dever legal repousa apenas sobre os atos 

especificamente necessários á conduta profissional, onde o agir é o único 

comportamento permitido.  Outrossim,  essa a noção de “dever” possui fulcro em 

mandamento legal e não pode ser fundado em outras naturezas valorativas de 

deveres, tais como deveres éticos, morais ou culturais. 

Nesse diapasão, na atuação dos agentes públicos de segurança é singular 

que se compreenda a real dimensão da noção de estrito cumprimento do dever 

legal. Assim, conforme ensina Bitencourt: 

 

O funcionário militar não discute a legalidade, porque tem o 
dever legal da obediência,  e qualquer desobediência pode 
constituir crime de insubordinação(art. 163 do CPM).  O 



subalterno militar  não é culpado por qualquer que seja a sua 
convicção sobre a legalidade ou não da ordem emanada de 
seu superior.  Pelo crime eventualmente decorrente, somente 
responde o autor da ordem. (BITENCOURT, 2012, p.240). 

 
É comum o policial militar em sua prática laboral realizar cerceamentos dos 

direitos da pessoa com base na necessidade de cumprir o seu dever legalmente 

imposto. A exemplo da privação da liberdade realizada de forma sumária de um 

indivíduo suspeito de um crime, ou mediante o cumprimento das prerrogativas 

funcionais insertas no artigo 81 do Código de Processo Penal Militar de 1969, o qual 

autoriza os procedimentos de revista pessoal mediante a fundamentada suspeita de 

ocultação de produtos do crime, seus petrechos ou elementos úteis á prova. Assim 

como decorre de imposição legal a prisão imediata de do autor de um flagrante delito 

presenciado pelo agente policial. 

Outrossim, o instituto do exercício regular de um direito também constitui uma 

das excludentes de ilicitude que informam atuação dos agentes de segurança 

pública.  Sua previsão legal repousa no artigo 42 do Código Penal Militar Brasileiro, 

o qual reza: “Não há crime quando o agente pratica o fato em exercício regular de 

um direito”, embora, não existe previsão legal sobre seu conceito.  Além disso, a 

Carta Constitucional de 1988,em seu artigo 5º, II  institui que ninguém será obrigado 

a fazer nem a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.  Nesse contexto, 

afasta a responsabilização jurídica dos indivíduos excluindo a ilicitude nas hipóteses 

em que o sujeito age dentro do arcabouço autorizativo de sua função, principalmente 

no que tange aos  agentes públicos de segurança, onde a lei lhes impõe o dever de 

agir não apenas a prerrogativa.  Conforme entendimento de Bitencourt, sobre o 

exercício regular de direito: 

 

O exercício de um direito, desde que regular, não pode ser, ao 
mesmo tempo, proibido pelo direito. Regular será o exercício 
que se contiver nos limites objetivos e subjetivos , formais  e 
materiais impostos pelos próprios fins do direito. Fora esses 
limites, haverá o abuso de direito e estará, portanto, excluída 
esta causa de justificação. O exercício regular de um direito 
jamais poderá ser antijurídico.(BITENCOURT, 2012, p. 24). 

 
Cumpre destacar que o assim como nos demais institutos, o exercício regular 

do direito deve ser desempenhado dentro de seus parâmetros legais sendo punível 

qualquer excesso ou transbordamento de competência.  



Outrossim, no caso de haver instauração de processo penal com vistas a 

responsabilizar o agente público que cometeu o ato em serviço e dentro das suas 

atuações funcionais legítimas, cabe ao Estado proporcionar-lhe defesa técnica 

adequada, visto que esse agiu em nome do poder público e em cumprimento de 

prerrogativas ou de obrigações por esse impostas.  Caso sua conduta tenha 

excedido suas prerrogativas ou seus deveres funcionais, agindo em desacordo com 

o preconizado para sua função, ou mediante o cometimento de abuso de autoridade, 

o mesmo não poderá ser amparado pelos institutos de excludente de ilicitude, 

devendo ser, portanto, responsabilizado penal e civilmente por seus atos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 OS LIMITES DA LEGITIMA DEFESA: DO ABUSO DE PODER Á 
VIOLÊNCIA POLICIAL 

 

Conforme já disposto no presente trabalho, a Legítima Defesa constitui um 

direito inalienável do ser humano, na presunção de resguardar bem jurídico de 

agressão injusta, a qual não tenha dado causa e observando os estritos limites 

necessários para repelir a investida, sendo qualquer excesso punível na forma da lei.  

Esse mesmo entendimento deve prevalecer no caso dos agentes de segurança 

pública no despenho de suas funções legais. Este tem reconhecidamente mantido o 

seu direito a resguardar sua incolumidade física por meio do instituto da legítima 

defesa, entretanto, essa deve ocorrer dentro de parâmetros estabelecidos, assim 

como se dá com a população em geral. Conforme se aduz na análise da mais 

respeitada doutrina sobre o tema, “os agentes de segurança pública não deverão 

disparar armas de fogo contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria 

ou de terceiros contra perigo iminente de morte ou lesão grave”. (BRASIL, 2010) 

 Infelizmente, há muitos casos em que os agentes públicos que atuam nas 

forças de segurança pública praticam todo tipo de excesso violento e de abuso de 

poder contra a população civil sob o argumento da legitima defesa, o que soa 

desarrazoado e ato de inequívoca má fé diante de sua imperiosa incumbência de 

manutenção da ordem pública e do manejo de situações de críticas. 

 

Mesmo que haja agressão injusta, atual ou iminente, a legítima 
defesa estará completamente descartada se o agente 
desconhecia essa situação. Se, na sua mente, ele queria 
cometer um crime e não se defender, ainda que, por 
coincidência, o seu ataque acaba sendo uma defesa, o fato 
será ilícito e está afastada a hipótese de legítima defesa. 
(CAPEZ, 2011) 
 
 

Há diversos casos em discussão na seara judicial que envolvem atos de 

abuso de poder e de autoridade de agentes de segurança pública contra a 

população, principalmente contra o contingente mais hipossuficiente e vulnerável da 

sociedade, os quais são a saber: moradores de áreas deflagradas, negros, pardos, 

pobres e menores. Nesse contexto, nota-se que há uma prática reiterada nas 

instituições de persecução penal de privilegiar a essas populações em suas 

incursões cotidianas.  Quase sempre a abordagem se dá de forma irregular, em 



operações policiais extraoficiais, por meio de averiguações e revistas autoritárias 

que não raro envolvem ofensas verbais e moderadas ofensas físicas (socos, tapas e 

empurrões).  Outrossim, é muito  comum o relato de incursões de forças policiais 

que adentram  em residências nessas áreas (comunidades) sem mandado judicial e 

sem flagrante delito, o que configura dupla ilegalidade pelo abuso de poder  e pela 

ofensa á garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Importante ressaltar 

que operações desse tipo não são comuns em áreas mais privilegiadas do espaço 

urbano, onde as leis são visivelmente mais respeitadas na prática policial cotidiana, 

o que nos permite inferir que há uma tendência à “seletividade da prática do excesso 

policial” sobre áreas de maior risco vulnerabilidade econômico-social. Nesse 

contexto, uma atuação exasperada e odiosa por parte das forças de persecução 

penal se coadunam com o entendimento do “direito penal do inimigo”, onde a lei não 

serve ao controle social de atitudes ilícitas genéricas, mas antes a repressão se 

enraíza em toda sorte de preconceito e higienismo com vistas ao extermínio de 

populações indesejáveis, conforme ensina Raúl Zaffaroni: 

 

O poder punitivo sempre discriminou os seres humanos e lhes 
conferiu um tratamento punitivo que não correspondia à 
condição de pessoas, dado que os considerava apenas 
como entes perigosos ou daninhos. Esses seres humanos são 
assinalados como inimigos da sociedade e, por conseguinte, a 
eles é negado o direito de terem suas infrações sancionadas 
dentro dos limites do direito penal liberal, isto é, das garantias 
que hoje o direito internacional dos direitos humanos 
estabelece universal e regionalmente.( ZAFFARONI, 2007) 

 

 

Outrossim,  recente julgado no Supremo Tribunal Federal ratificou a garantia 

da inviolabilidade do domicílio, a qual não pode ser mitigada sob alegações 

genéricas de averiguações policiais, conforme se aduz no trecho a seguir: 

 

                                 A entrada forçada em domicílio, sem uma  justificativa   prévia 
(mandado judicial ou flagrante delito) conforme o direito, é 
arbitrária e portanto, ilegal . Não será a constatação de 
situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a 
medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia 
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa 
causa) para a medida. De modo que, a entrada forçada em 
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período 
noturno, quando amparada em fundadas razões, 



devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que 
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob 
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou 
da autoridade e de nulidade dos atos praticados. (STF, RE 
430.105) 
 

 

Em adição, cumpre ressaltar a grande incidência de autos de resistência 

policial no Brasil deve nos  levar a uma análise mais criteriosa sobre esse instituto 

excepcional que tem sido usado de forma orgânica pelas forças de segurança 

pública no cumprimento de suas atribuições legais.  O auto de resistência policial se 

dá em situações de civis em confronto com a polícia, o que se presume que esses 

não somente resistem mas também atacam as tropas, impondo-lhes risco real. 

Nessa situação, de deflagrado confronto, há generalização da violência recíproca o 

que importa na comum ocorrência de óbitos de ambos os lados, de modo que o 

policial não é responsabilizado penalmente pelo óbito.   

Entretanto, muito se denuncia a ocorrência de registros de situações de 

execuções sumárias como se autos de resistência fossem.  Isso se baseia nos 

resultados das perícias médico-legais realizadas pelas Polícias Civis de todo o País. 

Há muitas perícias que contrariam as alegações de autos de resistência, onde é 

comum a ocorrência de óbitos de pessoas desarmadas (sem vestígios de que  

portavam armamentos de fogo), mortes causadas por tiros na cabeça, do tipo  

pericial  “cano encostado“, ou pelas costas, o que configura uma reiterada cultura de 

fraude processual no que se refere ao registro de autos de resistências nas 

delegacias.1 

 Conforme ensina  Rogério Greco, a lei não autoriza o policial a atuar com 

letalidade em sua práxis, conforme aduz-se do trecho a seguir: 
                                            
1 Em 2009 foi publicado um relatório da Human Rights Watch, Força letal: Violência 
policial e segurança pública no Rio de Janeiro e São Paulo, em que foi analisado 
parte dos 11 mil autos de resistência registrados pelas polícias do Rio de Janeiro e 
São Paulo entre os anos de 2003 e 2009. No relatório foi explicitado que parte 
considerável desses autos de resistência foram execuções, a Human Rights 
dialogou com algumas autoridades do sistema de justiça criminal de São Paulo e do 
Rio de Janeiro. E segundo o ouvidor-adjunto da Polícia de São Paulo, estimava-se 
que 80% dos boletins de ocorrência policial sobre autos de resistência tinham fortes 
indícios de abuso policial.  A pesquisa concluiu que quase todos registros policiais 
que foram  acompanhados nesse lapso de espaço tempo eram falsos e se tratavam 
de fraude processual. 

 



Dessa forma, não poderá o policial sob o falso argumento de 
estar cumprindo o seu mister de evitar a fuga dos presos, ou 
cumprir com sua missão de revistar veículos ou pessoas, atirar 
com a finalidade de matá-los. Eles não foram sentenciados à 
morte. Assim, aquele que, mesmo tendo a finalidade de evitar 
a fuga, prática tal conduta, não poderá alegar em seu 
benefício, a excludente do estrito cumprimento do dever legal 
porque, como vimos, o cumprimento desse dever não se deu 
nos limites estritos impostos pela lei. Em determinadas 
situações, onde não esteja o policial atuando na defesa da sua 
pessoa ou na de terceiros, será preferível a fuga do preso do 
que a sua morte, sob pena de ser maculado o princípio da 
dignidade da pessoa humana (GRECO, 2009) 

 

A legítima defesa policial apesar de lícita deve ser restrita a situações 

excepcionais e usada dentro da medida exata para repelir o mal injusto. Ressalta-se 

que tais agentes recebem treinamento para lidar em situações de extrema tensão no 

assalto urbano, o que os torna mais capacitados para  prever e para debelar tais 

momentos com menor necessidade de expor a população a situações de perigo e de 

violência desmedida. Tal compreensão passa necessariamente pela maior 

conscientização e preparo dos agentes públicos atuantes na segurança pública, 

para que esses possam compreender a amplitude de sua função na proteção da 

sociedade sem que aja pautado em excessos pessoais levados por juízos de valor 

subjetivos que não devem ser considerados nas boas práticas policiais nem 

tampouco   como se não tivesses limites a sua atuação cotidiana. 



4   A CULTURA DO PUNITIVISMO   E O USO INDEVIDO DA LEGÍTIMA DEFESA 

 

 Hodiernamente a cultura do punitivismo assume protagonismo no cenário 

político e social. Motivado por uma sensação de insegurança generalizada e pela 

percepção da impunidade, a ótica punitivista assume o discurso que  métodos 

repressivos legislativos e segregacionistas  devem ser criados em profusão para a 

manutenção da ordem pública.  Em verdade, o punitivismo baseia seu discurso na 

noção simplória do crime enquanto um evento destoante, errático e desnatural, 

perpetrado por indivíduos “anormais”, desviados e atribuído a características 

inerentes à deliquência nata sob os auspícios do ideário lombrosiano.  Ignora, 

portanto, os postulados da criminologia atual, a qual reconhece o crime enquanto um 

fato social natural comum a ser administrado pelas instituições, sendo a ocorrência 

de comportamentos ilícitos um mero fruto da escolha política e social de uma 

sociedade que fomenta a competição e a acumulação material ao passo que 

segrega grandes contingentes do acesso aos bens materiais e culturais. Ainda 

nesse ponto, percebe-se o criminoso enquanto um homem comum, racional, 

hedonista e utilitarista que aproveita uma oportunidade para obter ganhos 

econômicos, vingança ou fortes emoções (GARLAND, 1999).    

 Ao visualizar esse cenário, percebe-se que há uma dicotomia entre a 

“criminologia do eu”, baseada na administração da ocorrência criminal como fato 

social natural e  a “criminologia do outro”, que postula o esforço de erradicar o crime 

pela neutralização do delinquente, tido como um indivíduo desviado. Apesar da 

coexistência desses dois paradigmas, a cultura do punitivismo se baseia 

necessariamente na “criminologia do outro” para embasar sua crença  de que  

endurecimento das leis e maior severidade nos aparatos punitivos de neutralização 

têm o condão de reduzir a ocorrência de crimes na sociedade, embora as 

estatísticas dos órgãos de Segurança Pública não atestem tal visão (GARLAND, 

1999).   

 Cumpre ressaltar que embora o punitivismo tenha se mostrado inócuo na 

promoção de uma sociedade mais segura, o Sistema de Justiça Criminal pátrio 

ainda se mostra notadamente punitivista, insistindo na estratégia falha do aumento 

da criminalização de condutas combinada á praticas repressivas abusivas  como 



modo de lidar com um  fenômeno social  de múltiplos  fatores como é a  

criminalidade urbana, o contraria os preceitos do Estado Constitucional de Direito. 

 

O Estado de direito equivale à democracia, no sentido que 
reflete, além da vontade da maioria, os interesses vitais de 
todos. Neste sentido, o garantismo, como técnica de limitação e 
disciplina dos poderes públicos, voltado a determinar o que 
estes não devem e o que devem decidir, pode bem ser 
concebido como a conotação (não formal, mas) estrutural e 
substancial da democracia: as garantias, sejam liberais ou 
sociais, exprimem de fato os direitos fundamentais dos 
cidadãos contra os poderes do Estado, os interesses dos fracos 
respectivamente aos dos fortes, a tutela das minorias 
marginalizadas ou dissociadas em relação às maiorias 
integradas, as razões de baixo relativamente às razões do alto. 
(FERRAJOLI, 2014) 

 

 O discurso da anormalidade do delinquente, contudo, subjaz uma importante 

tendência alimentada pelo pensamento hegemônico: o preconceito étnico e social. 

Nesse aspecto, percebe-se que os aparatos persecutórios do Sistema de Justiça 

Criminal atuam de forma seletiva e mais enérgica sobre os grupos sociais 

marginalizados das instâncias sociais formais, aqueles que residem nas áreas 

menos privilegiadas do espaço geográfico das grandes cidades, o contingente 

empobrecido pela  parca distribuição de renda e pela histórica desigualdade que 

ainda se faz presente, principalmente, sobre pobres, negros e pardos. Assim atua o 

SJC, criminalizando e reprimindo com veemência os ilícitos comumente cometidos 

por esse contingente, uma repressão muitas vezes sumária e ilegal que se 

apresenta sob o manto da atuação policial. Os principais alvos são  notadamente os 

crimes contra o patrimônio e atuação no narcotráfico varejista, conforme se aduz do 

no fragmento a seguir: 

 

A punição de pessoas “não-convencionais” legitima ainda mais 
a existência de indivíduos preconcebidos como criminosos. 
Além da posição social desvantajosa esses, por possuírem 
educação precária, acabam por realizar ‘obras toscas’, ou seja, 
os atos ilícitos por eles praticados são menos elaborados e, 
consequentemente, mais visíveis (CANTERJI, 2008) 

 

 Ao contrário, verifica-se que os crimes cometidos pelos grupos não 

marginalizados possuem tratamento repressivo e institucional menos severo e 

gozam das garantias processuais, como a presunção de inocência, como ocorre 



com os crimes de corrupção, os quais comumente permite aos acusados responder 

o processo em liberdade e ainda, muitas vezes têm a execução da pena cumprida 

em regimes prisionais mais brandos, como a prisão domiciliar. 

 Nesse sentido, a cultura do punitivismo cria uma estrutura institucional 

contraditória e que não se coaduna aos  preceitos do Constitucionalismo garantista 

nem ao garantismo penal. Isso se deve em grande parte à tendência de seletividade 

da persecução criminal, da  “criminalização da pobreza”, da exploração política e 

midiática da criminalidade e da presunção de culpabilidade dos grupos 

marginalizados levada a cabo pelo Sistema de Justiça Criminal (ZAFFARONI, 2012).  

Conforme explica o autor: 

 

O sistema penal atua sempre seletivamente e seleciona de acordo 
com estereótipos fabricados pelos meios de comunicação de massa. 
Estes estereótipos permitem a catalogação dos criminosos que 
combinam com a imagem que corresponde à descrição fabricada, 
deixando de fora outros tipos de delinquentes (delinquência de 
colarinho branco, dourada, de trânsito, etc.) (ZAFFARONI, 1991) 

 

 Nessa tentativa de manter a “ordem social” pela “supressão do indivíduo 

anormal”, o Estado leva a cabo uma estratégia higienista com o objetivo de 

neutralizar  a pretensa periculosidade do criminoso, impondo sobre esse grande 

contingente penas de restrição de liberdade que não obedecem aos comandos do 

Código Penal e do Código de Processo Penal, fazendo da prática laboral dos órgãos 

de segurança pública uma atuação que, por muitas vezes, se torna  excepcional e 

autoritária, tendendo a utilizar as excludentes de ilicitude processual com vistas a 

encobrir abusos de poder contra a população. 

 Outrossim, nos últimos anos o país vive um aumento vertiginoso da população 

carcerária, leia-se encarceramento em massa,  quadro esse agravado pela 

deterioração do já precarizado Sistema Penitenciário devido à ausência de recursos 

financeiros para manutenção da estrutura física e para a reposição de quadros 

funcionais.  Nesse sentido, a cultura do punitivismo insiste na estratégia inócua da 

supressão do indivíduo indesejável como meio de debelar o crime, pautado em 

atitudes de  segregação, de execução sumária ou  do encarceramento em larga 

escala como meio de reduzir os índices de criminalidade, o que se mostra 

desarrazoado, visto que as estatísticas demonstram que as ocorrências criminais 

continuam aumentando e inclusive, demonstram altos níveis de reincidência, o que 



demonstra que a mera restrição de liberdade de criminosos ou o abate sumário de 

delinquentes pelas forças policiais não tem o condão de ressocializar tampouco atua 

de forma satisfatória na dissuasão ao crime, o que demonstra que o crime, enquanto 

um evento forjado por múltiplos fatores não pode ser debelado com estratégias 

simplórias de repressão letal e de encarceramento, exige um enfrentamento mais 

realista, que atue sobre suas causas dinâmicas e complexas. 

 Nesse diapasão, a solução para a administração das taxas de criminalidade 

passa necessariamente pela equalização dos determinantes sociais da ilicitude, os 

quais são, a saber: a educação para a cidadania, a distribuição da renda de forma 

mais equânime, a maior inserção dos grupos marginalizados nas instâncias formais 

de inserção social e econômica, entre outros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

     A legítima defesa constitui um instituto jurídico que atende aos preceitos da 

tutela da preservação da vida e da incolumidade física pessoal ou coletiva. Esse 

preceito pode ser legitimamente utilizado por todos os indivíduos em autotutela 

própria ou do bem jurídico de outrem, desde que o uso seja restrito e  a medida 

adotada seja  estritamente necessária para repelir o mal injusto iminente. 

         As autoridades de segurança pública são os entes competentes ao 

enfrentamento das situações de criminalidade social. Nesse diapasão, esses 

agentes não raro entram em confronto com indivíduos em conflito com a lei, o que 

coloca sob esses a faculdade de usar a legítima defesa com vistas a resguardar a 

vida ou bem jurídico próprio, assim como o de outrem, ainda que isso traga o 

sacrifício de um outro bem jurídico. Entretanto, para que essa atuação seja legal, ela 

deve ser moderada em escala suficiente para evitar agressão. Nesse ponto, a 

amplitude da ação adquire suma importância quanto a legitimidade do uso da 

legítima defesa por agentes de segurança, o que define como ilegal e punível  

(criminal e administrativamente) qualquer que seja o transbordamento desse limite.   

      Cumpre ressaltar que nenhuma parte do ordenamento jurídico autoriza o agente 

público a aplicar sobre o cidadão violência descabida, toda e qualquer medida de 

força seve ser no sentido de proteção da coletividade ou usada mediante o risco de 

vida do agente. 

     Nesse sentido, a atuação do agentede segurança pública deve ser pautada na 

parcimônia e na legalidade estrita, e o uso da força jamais assume caráter 

discricionário. Assim, o presente trabalho conclui que o instituto da Legítima Defesa 

pode ser legal e legitimamente arguído por agentes públicos no âmbito de suas 

atuações profissionais, mas essa ferramenta excludente de ilicitude é adscrita à 

medida necessária tão somente para  repelir o injusto, a ser protegido pela 

autoridade do Estado, o que permite a afirmação de que qualquer excesso nesse 

sentido, é ilegal e punível. 
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