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1 RESUMO 
 
O Estado Democrático de Direito assegura a proteção dos direitos fundamentais, inerentes 
aos indivíduos e à Democracia; utiliza-se de mecanismos para que as necessidades da 
Administração Pública sejam atendidas. O poder de polícia é instrumento jurídico concedido 
à polícia militar para resguardar os interesses coletivos sobre os direitos individuais. Essa 
ferramenta é dotada de limites e cabe à polícia observá-los, a fim de que não se desvie para 
a ilegalidade e sofra as responsabilidades devidas. Este trabalho procura denunciar como o 
desrespeito aos direitos fundamentais, no que tange o exercício da polícia militar, fere o 
Estado Democrático de Direito, resultando no rompimento da coesão social e no abalo às 
estruturas sobre as quais a sociedade se ergue. Conclui-se que o abuso de poder constitui 
desserviço à sociedade e caminhos devem ser encontrados para a solução de tal questão, 
como a correta execução da lei, um treinamento mais preparado da força policial e um 
debate eficiente sobre a desmilitarização da polícia militar. A metodologia empregada é a 
revisão bibliográfica, sob o método dedutivo. 

 
Palavras-chave: Polícia militar. Direitos fundamentais. Abuso de autoridade.  

 

2 INTRODUÇÃO 

 

O poder de polícia é instrumento jurídico concedido pelo Estado à polícia 

militar. Esse mecanismo permite que os interesses da coletividade sejam 

assegurados sobre os direitos individuais, legitimando os atos da polícia, quando 

praticados dentro dos limites estabelecidos e observando os princípios da 

razoabilidade e da necessidade. O abuso de poder da autoridade pública, por outro 

lado, fere diretamente o Estado Democrático de Direito e os direitos fundamentais 

por ele assegurados.  

Excedendo-se, a polícia militar deve arcar com responsabilidades civil, 

administrativa e penal. Caminhos mostram-se necessários para o combate ao abuso 

de autoridade, haja vista que a Constituição Federal de 1988 deve ser 

rigorosamente respeitada a fim de que a sociedade tenha seus direitos 

resguardados, como a proteção da dignidade da pessoa humana. 

 

3 OBJETIVOS 

 

 Este trabalho procura denunciar como o desrespeito da polícia militar aos 

limites que lhe são impostos fere o Estado Democrático de Direito e os direitos 

fundamentais por ele protegidos. 

 

 



2 
 

   
 

4 METODOLOGIA 

 

 Este trabalho desenvolveu-se por meio da revisão de literatura, sob o método 

dedutivo, em que informações são analisadas para o alcance de uma conclusão. A 

pesquisa em doutrinas, leis e artigos permitiu maiores esclarecimentos acerca das 

questões discutidas. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

 5. 1 O PODER DE POLÍCIA E A PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Ao longo do tempo, a humanidade abandonou a vida isolada por um modo de 

conviver que assegurasse sua segurança e a proteção de seus direitos. Para tanto, 

os indivíduos organizaram-se em sociedade e, por meio de pactos, regularam suas 

condutas. O Brasil, com a Constituição Federal de 1988, estabelece o Estado 

Democrático de Direito e se compromete com a proteção dos direitos fundamentais 

dos cidadãos. 

O objetivo primordial do Estado é o bem comum. Desse modo, dispõe do 

poder de polícia, meio pelo qual faz valer o interesse da coletividade no que tange a 

vida particular de cada indivíduo, legitimando, assim, atos coercitivos. Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro afirma, nesse sentido, que “o poder de polícia é a atividade do 

Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do 

interesse público” (2016, p. 155). 

Em outras palavras, esse instrumento jurídico condiciona o exercício dos 

direitos individuais ao bem-estar da coletividade. Permite que o Estado possa agir 

para fazer valer a lei e o interesse da sociedade, haja vista que a ação ilimitada e 

indisciplinada desses direitos pode prejudicar sua própria existência. Com isso, a 

proteção e o respeito aos direitos fundamentais abraçados pela Constituição Federal 

são assegurados. 

Veja o que Di Pietro diz sobre a aparente contradição acerca do limite aos 

direitos individuais, como a liberdade: 

Não existe qualquer incompatibilidade entre os direitos individuais e 
os limites a eles opostos pelo poder de polícia do Estado porque, 
como ensina Zanobini (1968, v. 4:191) ‘a ideia de limite surge do 
próprio conceito de direito subjetivo: tudo aquilo que é juridicamente 
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garantido é também juridicamente limitado’ (DI PIETRO, 2016, p. 
153). 

O poder de polícia, entrementes, não é ilimitado. A autoridade pública não 

pode fazer uso do poder de polícia sem observar a legislação, haja vista que a 

utilização desproporcional, arbitrária ou abusiva do poder não é admitida pelo 

Direito, acarretando a nulidade dos atos. Dessa forma, o artigo 78, parágrafo único, 

do Código Tributário Nacional, afirma: 

[...] considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, 
com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a 
lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

Assim como os direitos individuais sob a regulamentação do poder de polícia, 

este deve sofrer limitações para que as prerrogativas do Estado Democrático de 

Direito sejam devidamente estabelecidas. Seus limites são, portanto, definidos pelo 

interesse social em consonância com os direitos fundamentais conquistados tão 

arduamente, e que jamais podem ser deixados de lado devido a seu caráter 

essencial para a Democracia.  

A polícia administrativa (polícia militar) é instituição essencial para o Estado 

Democrático de Direito e tem sua atuação e existência legitimadas pelo poder de 

polícia, a fim de evitar as atividades dos indivíduos que ataquem o ordenamento 

jurídico. Age de modo preventivo, observando regras para que direitos não sejam 

ameaçados, como, por exemplo, a necessidade do agir, adotada para impedir 

ameaças concretas à ordem pública e a eficácia com a qual se deve reprimir o dano 

à coletividade. Destarte, a existência da polícia militar é imprescindível para a 

manutenção do Estado Democrático de Direito. O artigo 144, §5º, da Carta Magna, 

afirma que são de suas atribuições “a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública”.   

 

5. 2 OS EXCESSOS DA POLÍCIA MILITAR 

 

À polícia militar, como instituição que visa o interesse público, o Estado 

concede poder para agir dentro dos limites da lei. Quando sua atuação se excede, 

isto é, caminha para o arbítrio, para o abuso de poder ou abuso de autoridade, 

passa a revelar a ilegalidade que precisa ser punida e corrigida, uma vez que fere 

diretamente os princípios da Administração Pública e, por conseguinte, o interesse 

coletivo.  
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No exercício de suas funções, a polícia militar deve seguir rigorosamente o 

que prevê o ordenamento jurídico, observando os princípios da razoabilidade, da 

proporcionalidade, da legitimidade e da legalidade. A polícia deve agir de tal maneira 

que não contrarie a própria Carta Magna, tratando os cidadãos a quem é destinada 

a proteger com a dignidade humana inerente a todos.  

A violação aos diretos humanos, na prática, pela polícia militar, representa 

absurdo desserviço ao Estado Democrático de Direito, além da inobservância dos 

limites do poder de polícia para com a afirmação do interesse geral sobre o 

particular. 

Sabe-se que o combate à violência pelo abuso de autoridade não é eficiente 

e, com isso, a criminalidade não se minimiza. Pelo contrário, a sociedade lesiona-se 

quando as regras que a regem são desrespeitadas. Policiais militares que desviam 

sua conduta para a ilicitude prejudicam a instituição em que estão inseridos, 

instituição vital para a contemporaneidade. 

Os casos e índices gritantes acerca da arbitrariedade da polícia militar têm 

revelado um profundo despreparo da instituição para o cumprimento de seu dever, 

ora devido a seu caráter militar, que prepara os policias para a “guerra”, ora à 

situação alarmante em que o Brasil se insere por deficiência de outros setores da 

sociedade, como os problemas quanto à educação, encarceramento em massa e 

não execução correta da lei. 

Em 2015, a título de exemplo, de acordo com a Globo News (07/09/15), 

relatório da Anistia Internacional revelou que a polícia brasileira é a que mais morre 

e mais mata no mundo; em 2014, mais de 15% dos homicídios foram causados por 

policiais. A violência policial, nesse sentido, se dá quando policias atiram em 

pessoas que já se renderam ou que já estão feridas, entre outros. Entre 2010 e 

2013, as vítimas no Rio de Janeiro eram, em sua maioria, homens, negros e jovens. 

Além disso, a maior parte dos policias nunca é punida. 

Excessos que desrespeitam a inviolabilidade do domicílio e a incolumidade 

física do indivíduo, atentados estes elencados no artigo 3º, da Lei n. 4.898/65 (abuso 

de autoridade), podem ser os mais frequentes na rotina dos policias militares, que, 

devido ao perigo e a violência enfrentados nas situações de grande agressividade, 

acabam por agir com desrespeito à lei, em nada servindo para a garantia da paz 

social (TERNUS, 2013). 
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Quando a autoridade pública – a polícia militar – se vê acima da lei, como 

heroína em um jogo de vilões e mocinhos e, desse modo, não observa seus limites, 

caindo na ilegalidade, o Estado Democrático de Direito tem suas estruturas 

atacadas. Os cidadãos, que antes buscavam sua proteção pelas instituições, 

passam a temer quem está a seu serviço. 

A violência policial é a aplicação da força sem necessidade e com 

desequilíbrio, isto é, desproporcional, sem a justa medida. Entre 2012 e 2013, a 

polícia britânica atirou apenas três vezes e não matou ninguém. Enquanto isso, no 

Brasil, um levantamento da BBC Brasil (17/09/14) revelou que, em 2013, mais de 

1200 pessoas foram mortas pela polícia. 

Com diferentes espécies de gravidade, o abuso de poder permeia a vida 

cotidiana. A luta da sociedade contra situações corruptoras tem se demonstrado 

constante e o Estado prevê responsabilizações para os agentes públicos. Mais do 

que isso, é preciso que mudanças profundas aconteçam em outros setores da vida 

social. Abuso, demasia, humilhação e afronta à dignidade humana não compactuam 

com o Estado Democrático de Direito e, por isso, não devem ser admitidos.  

 

5. 3 RESPONSABILIDADE 

 

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu artigo 5º, sobre os direitos 

fundamentais. Observe: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade. 

Tais direitos são essenciais para a Democracia e para a vida em sociedade. A 

polícia militar, ao desrespeitá-los, ataca diretamente as bases do Estado 

Democrático de Direito, implicando em abuso de poder e, com isso, fere os cidadãos 

a quem deveria proteger. A arbitrariedade ocorre quando agentes militares, aos 

quais lhes são dados poder de intervenção de maneira lícita e legítima, veem-se 

como superiores à lei, ultrapassando os limites impostos; isso acontece não por 

motivos fundamentados, mas por princípios individuais. 

Nos casos de abuso de autoridade, o indivíduo deve ser incriminado e 

sancionado pela Lei nº 4.898/1965, que atua na representação e no processo de 

responsabilidades administrativa, civil e penal. Além disso, como discorre Ternus 
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(2013, p. 30), “garantindo neste prisma o direito do cidadão de peticionar aos 

poderes públicos para defender-se contra ilegalidades ou abusos de poder, 

cometido pelo agente público que atua em nome do Estado".  

Considera-se abuso de autoridade mediante a Lei nº 4.898/1965:  

Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 
a) à liberdade de locomoção; 
b) à inviolabilidade do domicílio; 
c) ao sigilo da correspondência; 
d) à liberdade de consciência e de crença; 
e) ao livre exercício do culto religioso; 
f) à liberdade de associação; 
g) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto; 
h) ao direito de reunião;  
i) à incolumidade física do indivíduo; 
j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício 
profissional. 

Sendo o cidadão vítima de qualquer uma dessas ações típicas e ilícitas, pode-

se exercer seu direito por meio de petição destinada à autoridade superior que 

possuir capacitação para executar devida sanção, ou ao Ministério Público 

capacitado para começar o processo-crime contra a autoridade, como descrito no 

artigo 2º, da Lei nº 4.898/1965. 

As responsabilidades enunciadas pela Lei nº 4.898/65 demonstram a 

necessidade da aplicação do ordenamento jurídico aos casos de abuso de poder da 

polícia militar. No Brasil, a execução da lei tem se mostrado deficiente. Dessa forma, 

caminhos para além da positivação de regras são mais do que cruciais. 

 

5. 4 CAMINHOS SOLUCIONADORES 

 

No âmbito jurídico, há previsão legal para todas as espécies de ações, sendo 

elas devidamente sustentadas, visando sempre os direitos fundamentais e 

comprometidas com tratados internacionais, garantidos pela Constituição Federal de 

1988. O Brasil carece, todavia, da correta execução da lei. Sabe-se que a 

criminalidade em crescimento é uma preocupação constante, que o Poder Judiciário 

está sobrecarregado, os presídios, superlotados, e a polícia civil tem sido deixada de 

lado, com investimentos insuficientes para o exercício de suas atribuições. Essas 

questões colaboram para o mau funcionamento e aplicação da lei, o que gera efeitos 

negativos para todos. Assim, um debate amplo e eficiente é de extrema importância 

para o Estado Democrático. 



7 
 

   
 

 A criminalidade não é meramente caso de polícia; a hostilidade enfrentada 

pelos policiais militares no cotidiano acarreta na reação agressiva dos mesmos. A 

repreensão exacerbada não apresenta resultados concretos, como também o 

encarceramento em massa não se mostra como solução. O sistema penitenciário, 

por exemplo, abarrotado, está tomado por rebeliões, noticiadas pela mídia nos 

últimos tempos, denunciando que há problemas sérios em toda a estrutura do país. 

Investimento e incentivo na educação, em cursos técnicos, e a diminuição da 

desigualdade social com programas eficazes, se associadas à ação da polícia, 

podem demonstrar resultados mais satisfatórios no que tange a alta criminalidade do 

país. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, de acordo com o 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. 

Além disso, segundo Souza (2012): 

[...] o país adotou um modelo de polícia que ainda está fortemente 
atrelado à defesa do Estado, e não à defesa do cidadão. É um 
modelo híbrido, no qual convivem uma polícia investigativa de caráter 
civil e uma polícia preventiva de caráter militar. 

O treinamento da polícia militar prepara o agente para se defender dos 

inimigos; desse modo, a população é vista como o adversário a ser combatido. A 

cultura e a hierarquia às quais os militares são subordinados baseiam-se nas Forças 

Armadas (DONATO, 2013). O treinamento rígido não prepara o policial para lidar 

com os cidadãos dotados de direitos e deveres, resultando em abordagens 

agressivas. 

A desmilitarização da polícia é uma alternativa, o que não significa um 

desarmamento dos policiais, mas, sim, dar à polícia um caráter mais cidadão que a 

coloque em igualdade com a população, a fim de melhor proteger os civis, como 

também os agentes públicos.  

 

6 RESULTADOS 

 

A polícia militar, ao exceder seus limites, incide em abuso de poder, não 

somente os indivíduos estão diretamente ameaçados, como também todo o Estado 

Democrático de Direito, que sofre as consequências devastadoras do rompimento 

da coesão social e enfrenta as ameaças a tudo o que defende e por que defende. 

Quando a polícia militar não observa a lei, toda a luta humana pela conquista do que 

é seu por direito é fortemente atacada, abalando as estruturas sobre as quais o 
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Estado Social se organiza. Nesse instante, a coletividade precisa resistir ao tiro de 

quem devia protegê-la. 

Os indivíduos esperam a proteção prometida e devida pelo Estado por meio 

da polícia militar. A quebra de expectativa com a arbitrariedade da polícia, seja ela 

pela violência policial exacerbada ou pela ação dotada de parcialidade, revela 

deficiências em seu preparo e a truculência proporcionada pela militarização, 

porquanto o cidadão adquire caráter de inimigo, próprio de um treinamento militar 

para guerrear. O abuso de autoridade é enfrentado quando a polícia militar está 

melhor preparada para atuar no cotidiano.   

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estado Democrático de Direito garante, por meio da Constituição Federal 

de 1988, direitos fundamentais a todos os cidadãos, essenciais para a luta pela 

Democracia e para a dignidade humana; são os direitos à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança, entre outros. Para assegurar o que prevê a lei, mecanismos 

são criados a fim de que a Administração Pública tenha eficiência para a sociedade. 

O poder de polícia é instrumento jurídico concedido à polícia militar pelo Estado e 

permite que os interesses da coletividade sejam guia sobre a vida particular, 

limitando os direitos individuais para sua própria existência.  

A polícia militar, atuando em questões de segurança pública para a proteção 

de cidadãos, deve exercer seu poder de polícia de maneira prevista no ordenamento 

jurídico, respeitando os princípios da razoabilidade e da necessidade. Extrapolando 

seus limites, essa instituição cai na ilegalidade, constituindo abuso de poder. A 

arbitrariedade da polícia militar fere diretamente os direitos fundamentais, o Estado 

Democrático de Direito e toda a sociedade. As responsabilidades, como a Lei nº 

4.898/65 (Lei de Abuso de Autoridade), buscam evitar e disciplinar os excessos do 

abuso de poder, que afrontam o ser humano e os direitos que lhe são inerentes.  

Mais do que o texto positivado, outros caminhos se mostram necessários para 

essas questões. A execução da lei, que é deficiente na vida prática, deve ser 

seguida com rigor. Além disso, o treinamento da polícia para as situações cotidianas 

deve ser mais preparado, comprometido com a proteção do cidadão, o qual não 
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deve ser visto como inimigo. O militarismo da polícia militar, que implica em “guerra”, 

pode ser prejudicial para a vida de civis e para os próprios policiais militares.  

Ademais, os serviços de inteligência da polícia, se bem aproveitados, 

minimizam situações de extremo risco e atuam com mais eficácia no que lhes 

compete. Investir recursos no que realmente é indispensável, de modo estratégico, 

tem efeito positivo para a nação. O Estado Democrático de Direito, que tem o 

indivíduo como sua primordial preocupação, não compactua com o desrespeito aos 

direitos e garantias fundamentais. A polícia militar deve servir aos propósitos do 

bem-comum, observando seus limites e se afastando da ilicitude. Caso contrário, 

representa desserviço à Democracia ao eliminar o que deveria proteger. 
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