
MEMORANDO 

De: Graduandos do curso de Direito da Escola de Direito da Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos - UNISINOS (Rio Grande do Sul)  1

Para: Senadores membros da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal 

Data: 31 de maio de 2018 

Assunto: Análise da compatibilidade do Projeto de Lei do Senado 352/2017 em relação às 

normas internacionais de Direitos Humanos e à Constituição Brasileira 

___________________________________________________________________________ 

Objetivo: 

O presente memorando constitui uma análise técnica da compatibilidade do Projeto de 

Lei do Senado Federal nº 352/2017 com as normas internacionais de Direitos Humanos e com 

a Constituição Brasileira. O estudo apresentará o texto do PLS, denominado vulgarmente de 

“lei do abate”, e o confrontará com o conjunto das principais normas da estrutura universal, 

regional e constitucional de proteção aos direitos humanos relacionados à alteração legislativa 

proposta, a fim de verificar, ao final, a conformidade do primeiro em relação ao marco norma-

tivo aplicável. Trata-se de um estudo técnico com o objetivo de subsidiar as discussões da 

Comissão de Constituição e Justiça do Senado em torno do referido Projeto de Lei. 

Conteúdos: 

1 O PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) Nº 352/2017 

2 A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

2.1 Tratamento do direito à vida na legislação internacional e na Constituição Brasilei-

ra de 1988  

 Os seguintes alunos, sob orientação da Profa. Fernanda Frizzo Bragato, coordenadora do Núcleo de Direitos 1

Humanos da Unisinos, pesquisaram e redigiram o presente memorando: Adriana Barbosa Alves; Adilson Nunes 
Rodrigueiro; Alana Locatelli Lazzari; Ana Carolina Schäffer; Ariadne Bitencourt Pereira; Carolina Soares da 
Motta; Daiana Maria Rita Corrêa Duarte; Daniela Silva de Almeida; Deividi Aurélio Abraão Victoria dos Santos; 
Izabella Raiana de Oliveira Maurina; Jade Bittencourt Lima; Joel Linden Henrichs; Luís Enrique Vieira dos San-
tos; Luis Gustavo Mezzari; Luiz Mario Ferreira Melchiades Júnior; Luiza Ramires Heinmam; Marcio Vargas 
Macario; Patrícia da Silva Mendes; Roberta Mariana Matzenbacher; Taynara Ribeiro de Mello.
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2.2 Tratamento das garantias judiciais e processuais na legislação internacional e na 

Constituição Brasileira de 1988  

3 A REGULAÇÃO INTERNACIONAL DO USO DA FORÇA E DE ARMAS DE 

FOGO POR AGENTES DE SEGURANÇA 

3.1 Orientações das Nações Unidas  

3.2 Corte Interamericana de Direitos Humanos: A condenação do Brasil no caso Fave-

la Nova Brasília 

4 ANÁLISE DO PLS 352 À LUZ DO QUADRO NORMATIVO INTERNACIONAL 

E CONSTITUCIONAL 

5 CONCLUSÃO  

1 O PROJETO DE LEI DO SENADO (PLS) Nº 352/2017 

Apresentado pelo Senador José de Medeiros (PODEMOS/MT), em 26/09/2017, o Pro-

jeto de Lei do Senado nº 352/2017 , apelidado de “Lei do Abate”,  acrescenta o parágrafo 2 3

único ao artigo 25 do Código Penal, que passa a presumir a legítima defesa de terceiro sempre 

que, em confronto com pessoa portando ilegal e ostensivamente arma de uso restrito, o agente 

de segurança feri-lo ou matá-lo. O texto da alteração, introduzido pela ementa, é copiado 

abaixo: 

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para pre-
sumir a legítima defesa quando o agente de segurança pública mata ou lesiona quem 
porta ilegal e ostensivamente arma de fogo de uso restrito 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º O art. 25 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a viger 
acrescido do seguinte parágrafo único: 

 SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado nº 352, de 2017. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de2 -
zembro de 1940 - Código Penal, para presumir a legítima defesa quando o agente de segurança pública mata ou 
lesiona quem porta ilegal e ostensivamente arma de fogo de uso restrito.

 Ver em: https://www.oantagonista.com/brasil/senador-propoe-lei-abate/ 3

https://www.poder360.com.br/congresso/relatorio-sobre-lei-do-abate-pode-ser-votado-esta-semana-diz-senador/ 
https://theintercept.com/2018/03/12/senado-votar-lei-do-abate-de-pessoas/ 
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/caixa-zero/deputado-paranaense-defende-lei-abate-que-permite-policia-
atirar-em-que-porta-fuzil/ 

https://www.oantagonista.com/brasil/senador-propoe-lei-abate/
https://www.poder360.com.br/congresso/relatorio-sobre-lei-do-abate-pode-ser-votado-esta-semana-diz-senador/
https://theintercept.com/2018/03/12/senado-votar-lei-do-abate-de-pessoas/
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/caixa-zero/deputado-paranaense-defende-lei-abate-que-permite-policia-atirar-em-que-porta-fuzil/
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/caixa-zero/deputado-paranaense-defende-lei-abate-que-permite-policia-atirar-em-que-porta-fuzil/
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“Art. 25. ...................................................... 

Parágrafo único. A legítima defesa se presume quando o agente de segurança 
pública mata ou lesiona quem porta, ilegal e ostensivamente, arma de fogo de 
uso restrito.” (NR) (grifo nosso) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Na justificativa de apresentação do projeto, o autor cita características das armas de 

uso restrito, dizendo que  

esse armamento militar eleva a capacidade de dissuasão e intimidação social, provo-
ca maiores danos físicos, aumenta a probabilidade de morte, reduz a capacidade de 
defesa, desafia os órgãos de segurança pública, reduzindo sua capacidade de contro-
le social, e assegura o cometimento de outros crimes.  4

Após o protocolo e o início da tramitação do PL, o relator designado, Senador Wilder 

Morais (DEM-GO), apresentou relatório favorável ao Projeto, nos seguintes termos: 

Frise-se de antemão, este projeto atende a uma necessidade urgente dos corajosos 
homens e mulheres policiais em todo o país, que estão amarrados pela burocracia na 
guerra ao tráfico de drogas. 

[...] 

Quanto ao mérito, entendemos ser bastante meritória e oportuna a alteração ora pro-
posta, que visa a inibir a atuação de organizações criminosas que atuam mediante o 
emprego de armamento de uso privativo das Forças Armadas e das corporações po-
liciais, que é obtido, via de regra, por meio do tráfico internacional de armas de 
fogo. 

Nos últimos seis anos da guerra civil síria, 350.000 (trezentos e cinquenta mil) civis 
foram vitimados, segundo estimativas internacionais. Um país que está sendo dispu-
tado por terroristas, guerrilheiros e ditadores, sofrendo bombardeios das duas maio-
res potências internacionais. 

No mesmo período, o Brasil alcançou os mesmos 350.000 mortos nesta guerra fra-
tricida que alguns teimam em negar. É hora de encararmos a realidade de frente! 

[...] 

Os corajosos policiais brasileiros estão de mãos atadas, sem poder defender a socie-
dade ou a si mesmos. Hoje o agente da lei que abre fogo contra um marginal ilegal-
mente armado - durante uma operação policial, ainda que este demonstre claramente 
sua hostilidade – será investigado, possivelmente afastado e corre o risco de ser 
condenado, veja só, até mesmo por homicídio. Um completo e inaceitável absurdo. 

 SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado nº 352, de 2017. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de4 -
zembro de 1940 - Código Penal, para presumir a legítima defesa quando o agente de segurança pública mata ou 
lesiona quem porta ilegal e ostensivamente arma de fogo de uso restrito.
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Ou seja, hoje, o criminoso precisa fazer mira contra o agente da lei para que este 
possa, licitamente e após diversas precauções, abrir fogo calmamente, mirando nos 
membros inferiores, evitando a todo custo a morte do oponente. Caso descumpra 
qualquer tecnicalidade e leve à óbito o adversário fortemente armado, pode sofrer 
gravíssimas consequências. 

O absurdo desta situação fica ainda mais flagrante e exige solução urgente diante da 
intervenção federal decretada na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. 

Para tomar o controle das ruas e vencer as organizações criminosas, é essencial que 
o pacificador tenha liberdade para alvejar o oponente com ato ou mesmo intenção 
hostil, ainda que à distância. 

Afirmação bem colocada em diversas entrevistas recentes pelo i. Gen. Heleno, pri-
meiro comandante brasileiro da Força de Pacificação do Haiti (MINUSTAH). Com 
isto, rapidamente o sujeito ilicitamente armado é retirado das ruas, dando a liberdade 
necessária para que os militares possam trazer a paz à população afetada. 

[...] (grifo nosso) 

A burocracia que ata as mãos das forças policiais, a que se refere o relator, pode ser 

encontrada nas regras constantes da Diretriz Ministerial no 15/2010, do Ministério da Defesa,  5

quando qualificam o uso da força e de armamento como o último recurso a ser lançado mão 

pelo agente do Estado. O mencionado regramento indica, ainda, que o uso da força deverá ser 

proporcional à agressão sofrida pelo agente . Para vencer tal “burocracia”, o relator sugere 6

que o “pacificador tenha a liberdade de alvejar o oponente com ato ou mesmo intenção hostil, 

ainda que à distância”. 

Na justificativa, percebe-se o uso de cifras expressivas como argumento de legitimida-

de para a alteração legislativa. São números que realmente assustam, ainda mais quando repe-

tidos a uma sociedade que, dia-a-dia, é bombardeada com más notícias a respeito do aumento 

da criminalidade e da insegurança. Para além desse tipo de justificativa, porém, é necessário 

que se faça uma aferição da legalidade, da constitucionalidade e da convencionalidade do pro-

jeto que aguarda votação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado Federal. 

 Diretriz Ministerial no 15/2010, do Ministério da Defesa, que, dentre outros propósitos, orienta a conduta indi5 -
vidual e coletiva dos integrantes das forças militares utilizadas para a Operação de “Pacificação” realizada no 
Rio de Janeiro/RS, em 2010, especialmente itens: 1.a., 5, 7 e 8. Disponível em: <www.defesa.gov.br/arquivos/
File/2010/mes12/regras.doc>, último acesso em 22/4/2018. 

 Diretriz Ministerial no 15/2010, do Ministério da Defesa, que, dentre outros propósitos, orienta a conduta indi6 -
vidual e coletiva dos integrantes das forças militares utilizadas para a Operação de “Pacificação” realizada no 
Rio de Janeiro/RS, em 2010, especialmente item: 7.a. Disponível em: <www.defesa.gov.br/arquivos/File/2010/
mes12/regras.doc>, último acesso em 22/4/2018. 
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2 A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

2.1 Tratamento do direito à vida na legislação internacional e na Constituição Brasileira 

de 1988 

A alteração legislativa proposta tem relação direta com o direito à vida: por sua prevalência, 

tem presença e destaque em todo o ordenamento normativo internacional de direitos huma-

nos. Figura-se, então, a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização 

das Nações Unidas (ONU) , nas seguintes predisposições: 7

Art. 1º Todo o ser humano tem capacidade para gozar os direitos e liberdades esta-
belecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, 
sexo, língua, religião opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou soci-
al, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. 
Art. 2º Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, 
jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer 
se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito 
a qualquer outra limitação de soberania. 
Art. 3º Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua pessoa. 

No mesmo sentido é a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem : 8

Art. 1º Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua pessoa. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) ,

 

conhecida como Pacto 9

de São José da Costa Rica, é um tratado internacional celebrado pelos integrantes da Or-

ganização de Estados Americanos (OEA) e no ordenamento jurídico brasileiro tem status 

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal de Direitos Humanos. Disponível em: 7

<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em 18/04/2018.

 ORGANIZAÇÃO DE ESTADOS AMERICANOS. Declaração Americana de Direitos e Deveres do Ho8 -
mem. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.Declaracao_Americana.htm>. Acesso em: 
24/04/2018.

 BRASIL. Convenção Americana de Direitos Humanos. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/9

portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 24/04/2018.
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supralegal . O Estado Brasileiro assumiu o compromisso de respeitá-la, garanti-la e exer10 -

cê-la, de igual forma, a toda pessoa que esteja sujeita à jurisdição pátria, sem discrimina-

ção de qualquer natureza. Assim dispõe o art. 4º da Convenção Americana: 

1. Toda pessoa tem direito que se respeite sua vida. Este direito estará protegido 
por lei e, em geral, a partir do momento da concepção. Ninguém pode ser pri-
vado da vida arbitrariamente. 

3. Não se restabelecerá a pena de morte nos Estados que a tiverem abolido. 
4. Em nenhum caso poderá aplicar-se a pena de morte por delitos políticos nem 

contextos comuns com os políticos. 
5. Não se importa a pena de morte a pessoas que, no momento da comissão do 

delito, tiverem menos de 18 anos de idade ou mais de setenta, nem se aplica-
rá a mulheres grávidas. 

6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar a anistia, o indulto 
ou a comutação da pena, as quais poderão ser concedidos em todos os ca-
sos. Não se pode aplicar a pena de morte enquanto a decisão está pendente ante 
a autoridade competente.  

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU (PIDCP), igualmente 

ratificado pelo Brasil e com o mesmo status supralegal, prevê em seu artigo 6º: 

1. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito estará protegido pela 
lei. Ninguém poderá ser privado da vida arbitrariamente. 

2. Nos países em que não tenham abolido a pena capital só poderá impor a 
pena de morte para os crimes mais graves e de acordo com leis que estejam em 
vigor no momento do cometimento do delito e que não sejam contrariadas às 
disposições do presente Pacto nem da Convenção para a Prevenção e Sanção do 
Delito de Genocídio. Esta pena só poderá impor-se em cumprimento de sen-
tença definitiva de um tribunal competente. 

3. Quando a privação da vida constituir delito de genocídio se terá entendido que 
nada do que disposto neste artigo, de forma alguma, desculpará os Estados Par-
tes do cumprimento de nenhuma das obrigações assumidas em virtude das dis-
posições da Convenção para Prevenção e Sanção do Delito de Genocídio. 

4. Toda pessoa condenada à morte terá direito a solicitar o indulto ou a comu-
tação da pena de morte. A anistia, o indulto ou a comutação da pena capital 
poderão ser concedidos em todos os casos. 

5. Não se imporá a pena de morte por delitos cometidos por pessoas de menos de 
18 anos de idade, nem lhe aplicará as mulheres grávidas. 

6. Nenhuma disposição deste artigo poderá ser invocada por um Estado Parte no 
presente Pacto para demorar ou impedir a abolição da pena capital.  11

O §2º do art. 5º da Constituição de 1988 explícita e diretamente incorpora ao ordenamento jurídico doméstico 10

os direitos e garantias decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
Ademais, de acordo com entendimento assentado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 466343/
SP (Relator Ministro Cezar Peluzo em 03.12.2008), Tratados Internacionais de Direitos Humanos têm status 
normativo supralegal. E, por força do §3º do mesmo art. 5º, introduzido pela EC 45/14, tais tratados serão equi-
valentes às emendas à Constituição quando aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros. In: MAUÉS, Antonio Moreira. Supralegalidade dos Trata-
dos Internacionais de Direitos Humanos e Interpretação Constitucional. Sur. Revista Internacional de Direitos 
Humanos. v. 10, n. 18, jun. 2013, p. 215-234.

 BRASIL. Decreto Legislativo nº 226/1991, que aprovou os textos do Pacto Internacional sobre Direitos Civis 11

e Políticos. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1991/decretolegislativo-226-12-de-
zembro-1991-358251-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 21/05/2018.
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Em relação ao artigo 6º , o Comitê de Direitos Humanos da ONU, em seu Comentá12 -

rio Geral nº 06 afirma que a vida é “um direito supremo a respeito do qual não se autoriza 

nenhuma suspensão, nem mesmo em situações de conflito armado e outras emergências pú-

blicas”.  A inderrogabilidade do direito à vida, mesmo em situações de guerra, perigo público 

ou de outra emergência que ameace a independência ou a segurança do Estado-parte, está 

prevista tanto no artigo 27,2 da CADH quanto no artigo 4,2 do PIDCP. 

Ao ratificar os tratados e as convenções acima dispostos,  o Brasil assumiu a obriga13 -

ção de conferir proteção integral à vida, nos exatos moldes que se estabelecem internacional-

mente e que são reproduzidos em nossa Constituição. 

A Constituição Brasileira de 1988 alçou, conforme o art. 4º, inciso II  e art. 5º, caput, 14

a proteção da vida ao patamar de direito fundamental. Além disso, por força do art. 60, § 4º, 

IV, direitos desta espécie são considerados “cláusulas pétreas”, ou seja, propostas de emenda 

constitucional tendentes à sua abolição não podem ser sequer objeto de deliberação.  15

De acordo com a ordem constitucional brasileira, a proteção normativa em favor do 

direito à vida é imutável. Não se pode admitir que mero projeto de lei, que sequer tem força 

de Emenda Constitucional, possa reduzir a proteção de um direito originalmente blindado 

pelo legislador constituinte.  

2.2 Tratamento das garantias judiciais e processuais na legislação internacional e 

na Constituição Brasileira de 1988 

 BRASIL. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, art. 6º, observação geral nº 06. Disponível em: 12

<http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/GCArticle6_SP.pdf>. Acesso em: 20/04/2018.

 BRASIL. Direitos Humanos: atos internacionais e normas correlatas. Senado Federal. Disponível em: 13

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508144/000992124.pdf?sequence>. Acesso em 
21/05/2018.

 BRASIL. Constituição Federal. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações inter14 -
nacionais pelos seguintes princípios: inciso II – prevalência dos direitos humanos. Disponível em: <http://www.-
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 18/04/2018.

 BRASIL. Constituição Federal. Art. 60. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/15

constituicao.htm>. Acesso em: 18/04/2018.
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O artigo 5º, inciso XLVII, alínea “a” da Constituição Federal de 1988 determina: 

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer nature-
za, 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, nos termos seguintes: 

(...) 

XLVII – não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;  16

Esta guerra, a que se refere a alínea “a” do inciso XLVII do referido artigo, é a que é 

declarada privativamente pelo Presidente da República no caso de agressão estrangeira e com 

autorização do Congresso Nacional. Isto significa, nada menos, que os representantes do povo 

brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, dotados da prerrogativa da autode-

terminação dos povos, instituíram, como um dos direitos e garantias fundamentais de todo o 

cidadão brasileiro ou estrangeiro residente na República Federativa do Brasil, a proibição da 

pena de morte em tempos de paz. 

O mesmo artigo 5º, em seu inciso LIV, determina que “ninguém será privado da li-

berdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. E, indubitavelmente, o bem mais caro 

a qualquer cidadão é o bem da vida.  

Os incisos LV e LVII esclarecem em que consiste o devido processo legal: 

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes; 

(...) 

LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória;  17

O devido processo legal inclui uma série de garantias que estão, ainda, detalhada e 

exaustivamente previstas tanto nos art. 10 e 11 da Declaração Universal dos Direitos Huma-

 BRASIL. Constituição Federal. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações inter16 -
nacionais pelos seguintes princípios: inciso II – prevalência dos direitos humanos. Disponível em: <http://www.-
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 18/04/2018.

 BRASIL. Constituição Federal. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações inter17 -
nacionais pelos seguintes princípios: inciso II – prevalência dos direitos humanos. Disponível em: <http://www.-
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 18/04/2018.
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nos, quanto no art. 8 da CADH  e no art. 14 do PIDCP18

 Artigo 8.  Garantias judiciais 18

 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 
tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acu-
sação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, traba-
lhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legal-
mente sua culpa.  Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias míni-
mas: 
a. direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o 
idioma do juízo ou tribunal; 
 b. comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada; 
 c. concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa; 
 d. direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de co-
municar-se, livremente e em particular, com seu defensor; 
 e. direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segun-
do a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabele-
cido pela lei; 
 f. direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como teste-
munhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos; 
 g. direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada;  
 h. direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. 
 3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 
4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mes-
mos fatos. 
5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça.
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. 19

Tais previsões, de cunho garantista, são absolutamente necessárias para a garantia da 

isonomia entre o indivíduo e o Estado, responsável pela acusação deste, vez que o Estado 

possui a sua disposição todo um aparelhamento investigativo e acusatório – no Brasil, presen-

te através das polícias civis e militares, além do Ministério Público.  

De se observar que qualquer tentativa de se obter um devido processo legal presume, 

logicamente, um juízo imparcial, até porque a função jurisdicional é dever do Estado. Logo, o 

juiz é Estado-juiz. Em sendo assim, apenas se pode falar em processo justo quando houver 

imparcialidade do julgador. A isonomia jamais poderá ser garantida quando houver compro-

metimento da imparcialidade do julgador.  

 ARTIGO 14  19

1. Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida 
publicamente e com devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por 
lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos 
e obrigações de caráter civil. A imprensa e o público poderão ser excluídos de parte da totalidade de um julga-
mento, quer por motivo de moral pública, de ordem pública ou de segurança nacional em uma sociedade demo-
crática, quer quando o interesse da vida privada das Partes o exija, que na medida em que isso seja estritamente 
necessário na opinião da justiça, em circunstâncias específicas, nas quais a publicidade venha a prejudicar os 
interesses da justiça; entretanto, qualquer sentença proferida em matéria penal ou civil deverá torna-se pública, a 
menos que o interesse de menores exija procedimento oposto, ou processo diga respeito à controvérsia matrimo-
niais ou à tutela de menores.  
2. Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente 
comprovada sua culpa.  
3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualmente, a, pelo menos, as seguintes garantias:  
a) De ser informado, sem demora, numa língua que compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos moti-
vos da acusação contra ela formulada;  
b) De dispor do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa e a comunicar-se com defensor de sua 
escolha;  
c) De ser julgado sem dilações indevidas;  
d) De estar presente no julgamento e de defender-se pessoalmente ou por intermédio de defensor de sua escolha; 
de ser informado, caso não tenha defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo e, sempre que o interesse da justiça 
assim exija, de ter um defensor designado ex-offício gratuitamente, se não tiver meios para remunerá- lo;  
e) De interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e de obter o comparecimento eo interrogatório 
das testemunhas de defesa nas mesmas condições de que dispõem as de acusação;  
f) De ser assistida gratuitamente por um intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua empregada durante 
o julgamento; 
g) De não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada.  
4. O processo aplicável a jovens que não sejam maiores nos termos da legislação penal em conta a idade dos 
menos e a importância de promover sua reintegração social.  
5. Toda pessoa declarada culpada por um delito terá direito de recorrer da sentença condenatória e da pena a uma 
instância superior, em conformidade com a lei.  
6. Se uma sentença condenatória passada em julgado for posteriormente anulada ou se um indulto for concedido, 
pela ocorrência ou descoberta de fatos novos que provem cabalmente a existência de erro judicial, a pessoa que 
sofreu a pena decorrente desse condenação deverá ser indenizada, de acordo com a lei, a menos que fique prova-
do que se lhe pode imputar, total ou parcialmente, a não revelação dos fatos desconhecidos em tempo útil.  
7. Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi absorvido ou condenado por sentença 
passada em julgado, em conformidade com a lei e os procedimentos penais de cada país. 
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O devido processo legal se concretiza a partir do momento em que o acusado tenha 

acesso ao Judiciário e possa se defender amplamente. É muito mais uma garantia do que um 

direito, porquanto visa proteger a pessoa contra a ação arbitrária do Estado. Não sem razão 

está elencado em nossa Constituição no rol dos direitos e garantias fundamentais. 

Outro aspecto relevante do devido processo legal é a presunção de inocência, assim 

interpretada na Observação Geral n.o 32 do Comitê de Direitos Humanos:  

“El principio de presunción de inocencia tiene tres dimensiones distintas. 
Una se refiere a la manera en que se determina la responsabilidad penal, y en particu-
lar la carga de la prueba. Otra concierne a la imputación de responsabilidad penal o 
participación en hechos delictivos a un individuo que no ha sido juzgado. La tercera 
consiste en algunos corolarios relativos al trato de personas bajo investigación por un 
delito y a presos sin condena.”.   20

Uma das principais características da presunção de inocência é a de entregar o ônus 

da prova ao acusador, uma vez que é quem detém maiores condições de produzir os elemen-

tos probatórios, incumbindo-se ao Estado tal dever. Além do mais, a presunção de inocência 

garante ao acusado que possa se manter em silêncio quando interrogado, já que não é obriga-

do a produzir prova contra si.  

 O’DONNELL, Daniel. Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina 20

de los Sistemas Universal e Interamericano. México, D.F.: Tribunal Superior de Justicia Del Distrito Federal, 
2012.
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3 A REGULAÇÃO INTERNACIONAL DO USO DA FORÇA E DE ARMAS DE FOGO 

POR AGENTES DE SEGURANÇA 

3.1 Orientações das Nações Unidas 

A ONU adotou um documento intitulado “Princípios Básicos das Nações Unidas sobre o Em-

prego da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Encarregados de Fazer Cumprir a 

Lei”  no qual são apontadas várias recomendações a serem observadas pelos Estados e seus 21

agentes de segurança pública no sentido de se buscar minimizar as lesões decorrentes das 

abordagens policiais. Entre algumas destas recomendações está a gradativa adoção de arma-

mento incapacitante não-letal, no sentido de restringir cada vez mais o emprego de meios que 

possam causar lesões graves e fatais.  

 Segundo referido documento, a ONU recomenda que a arma de fogo seja usada so-

mente em situações excepcionais, quando a situação não possa ser controlada por outros mei-

os, ocasião em que os agentes deverão reduzir ao mínimo as lesões, visando sempre a prote-

ção da vida humana. Recomenda, ainda, que os governos adotem as medidas necessárias no 

sentido de criminalizar o emprego arbitrário ou abusivo do uso da força ou do armamento por 

parte dos agentes públicos de segurança. O documento ainda rechaça qualquer situação públi-

ca de emergência ou instabilidade econômica invocada para justificar o uso arbitrário da força 

ou do armamento pelos agentes de segurança pública dos Estados.  

Nas Disposições Específicas dos Princípios básicos sobre o uso da força e armas de 

fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, o Princípio 9 estabelece: 

Os responsáveis pela aplicação da lei não usarão armas de fogo contra pessoas, ex-
ceto em casos de legítima defesa própria ou de outrem contra ameaça iminente de 
morte ou ferimento grave; para impedir a perpetração de crime particularmente gra-
ve que envolva séria ameaça à vida; para efetuar a prisão de alguém que represente 
tal risco e resista à autoridade; ou para impedir a fuga de tal indivíduo, e isso apenas 
nos casos em que outros meios menos extremados revelem-se insuficientes para 

 ONU. Princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela apli21 -
cação da lei. Adotados por consenso em 7 de setembro de 1990, por ocasião do Oitavo Congresso das Nações 
Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento de Delinqüentes. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/
a t u a c a o - e - c o n t e u d o s - d e - a p o i o / l e g i s l a c a o / s e g u r a n c a p u b l i c a /
principios_basicos_arma_fogo_funcionarios_1990.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018.
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atingir tais objetivos. Em qualquer caso, o uso letal intencional de armas de fogo só 
poderá ser feito quando estritamente inevitável à proteção da vida. (grifo nosso)  22

O uso da força e de armas letais pelos agentes de segurança pública do Estado deve se 

dar de forma proporcional, apenas quando necessário, como exceção. Justamente por isso, 

elencam-se hipóteses excepcionais, em que a repressão operada por agentes do Estado é tida 

como lícita.  

De acordo com Daniel O’Donnell , o uso da força e das armas de fogo está pautado, 23

no regramento internacional, pelos princípios da necessidade e da proporcionalidade.  As dis-

posições do artigo 3º do Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação 

da lei  assim os definem: “Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem em24 -

pregar a força quando estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento do seu 

dever”. São termos gerais, como bem exposto por O’Donnell, que vêm a ser concretizados a 

partir dos Princípios básicos sobre o emprego da força e das armas de fogo, sobretudo o 4º 

Princípio: 

No cumprimento das suas funções, os responsáveis pela aplicação da lei devem, na 
medida do possível, aplicar meios não-violentos antes de recorrer ao uso da força e 
armas de fogo. O recurso às mesmas só é aceitável quando os outros meios se reve-
larem ineficazes ou incapazes de produzirem o resultado pretendido.  25

Ainda, o 5º Princípio estabelece diretrizes para o uso da força e das armas de fogo, 

quando tal se fizer inevitável, determinando que os responsáveis deverão exercer os recursos 

de modo moderado, na proporção da gravidade da infração e do objetivo legítimo, minimi-

zando danos e ferimentos. 

 ONU. Princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela apli22 -
cação da lei. Adotados por consenso em 7 de setembro de 1990, por ocasião do Oitavo Congresso das Nações 
Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento de Delinqüentes. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/
a t u a c a o - e - c o n t e u d o s - d e - a p o i o / l e g i s l a c a o / s e g u r a n c a p u b l i c a /
principios_basicos_arma_fogo_funcionarios_1990.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018.

 O’DONNELL, Daniel. Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y 23

doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano. México, D.F.: Tribunal Superior de Justicia Del Distrito 
Federal, 2012. p. 98.

 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da 24

lei. Adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 17 de dezembro de 1979, através da Resolução nº 
34/169. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/931761.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018.

 O’DONNELL, Daniel. Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y 25

doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano. México, D.F.: Tribunal Superior de Justicia Del Distrito 
Federal, 2012. p. 98.
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A Corte Internacional de Direitos Humanos, em julgado citado por O’Donnell , assim 26

decidiu: 

Su uso excepcional deberá estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamen-
te de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el “abso-
lutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. 
Cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria. El 
uso de la fuerza debe estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesi-
dad y humanidad 

O uso da força e das armas de fogo é tratado como exceção, motivo pelo qual as nor-

mas que abrem a possibilidade de uso devem ser claras, determinadas, para que não sejam 

utilizadas de forma indiscriminada, o que terminaria por enfraquecer a regra geral de vedação. 

Citando mais uma vez a jurisprudência da Corte Interamericana de DH, O’Donnell  27

transcreve trecho de sentença, que abaixo se reproduz: 

Tal como se señaló en el párrafo 66 de la presente Sentencia, los Estados deben crear 
un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza del derecho a la vida. 
De allí que la legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente claras 
para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes estatales. 

[...] 

las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funciona-
rios encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que: a) especifi-
quen las circunstancias en que tales funcionarios estarían autorizados a portar armas 
de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados; b) ase-
guren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de 
manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios; c) prohíban el empleo de 
armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifi-
quen un riesgo injustificado; [...] (grifo nosso) 

Na Opinião Consultiva sobre a Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares, a 

Corte Internacional de Justiça, citada por O’Donnell, assim se manifestou:  

En principio, el derecho a no ser arbitrariamente privado de la vida se aplica también 
durante hostilidades. El examen de lo que es una privación arbitrariade la vida, sin 
embargo, debe ser determinado por la lex specialis aplicable, a saber, el derecho 
aplicable en un conflicto armado el cual está designado para regular la conducta 
durante las hostilidades. 

 O’DONNELL, Daniel. Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y 26

doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano. México, D.F.: Tribunal Superior de Justicia Del Distrito 
Federal, 2012. p. 98.

 O’DONNELL, Daniel. Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y 27

doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano. México, D.F.: Tribunal Superior de Justicia Del Distrito 
Federal, 2012. p. 103.
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Em visita oficial ao Brasil, em novembro de 2017, o Relator Especial para execuções 

extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias da ONU, Dr. Philip Alston  não apenas ressaltou o fato 28

de o país possuir um dos mais elevados índices de homicídios do mundo, com mais de 48.000 

pessoas mortas a cada ano, mas que o homicídio é a principal causa do óbito de pessoas entre 

15 e 44 anos, e que as vítimas são, na sua maioria, jovens, do sexo masculino, negros e po-

bres. 

Nesse contexto, segundo o Relator, os policiais em serviço, em São Paulo, no ano de 

2007, mataram uma pessoa por dia. Enquanto no Rio de Janeiro, os policiais são responsáveis 

por 18% das mortes, matando três pessoas a cada dia. Essas mortes são registradas pelos pró-

prios policiais como resistência seguida de morte a denotar que a vítima foi morta porque, se-

gundo eles, resistiu a uma suposta voz de prisão por parte do policial. Uma dessas mortes foi 

a de um menino de 14 anos alvejado por 4 tiros. Detalhe: nas costas.  29

Em contrapartida, no ano de 2006, um elevado número de mortes não foi registrado na 

delegacia competente, evidenciando um conluio para a impunidade entre  alguns Batalhões da 

Polícia Militar e algumas Delegacias de Polícia. Nos raríssimos casos em que o inquérito não 

é arquivado, os policiais responsáveis pelas mortes continuam exercendo suas funções nor-

malmente nas ruas, durante as investigações, tendo, portanto, ampla oportunidade e liberdade 

para intimidar testemunhas. Em alguns casos, familiares de vítimas e membros da Ordem dos 

Advogados do Brasil que tentaram empreender uma investigação independente receberam 

ameaças de morte caso não interrompessem as investigações.  30

Nas operações denominadas de guerra pela polícia, em que um grande número de po-

liciais adentra nas comunidades com a missão de apreender armas, munições e drogas e pren-

der traficantes, o número de pessoas mortas pela polícia é infinitamente maior do que o núme-

 HUMAN RIGHTS COUNCIL. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary exe28 -
cutions Mr. Philip Alston. Addendum MISSION TO BRAZIL. A/HRC/11/2/Add.2. Disponível em http://www.a-
bant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF Acesso em 28 mai 2018.

 HUMAN RIGHTS COUNCIL. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary exe29 -
cutions Mr. Philip Alston. Addendum MISSION TO BRAZIL. A/HRC/11/2/Add.2. Disponível em http://www.a-
bant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF Acesso em 28 mai 2018.

 HUMAN RIGHTS COUNCIL. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary exe30 -
cutions Mr. Philip Alston. Addendum MISSION TO BRAZIL. A/HRC/11/2/Add.2. Disponível em http://www.a-
bant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF Acesso em 28 mai 2018.

http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF
http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF
http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF
http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF
http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF
http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF
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ro de traficantes presos ou objetos ilícitos apreendidos. Ainda assim, as autoridades dos altos 

escalões da Segurança Pública noticiam tais operações como um sucesso. Sob o viés do com-

bate ao crime organizado, são, na verdade, um verdadeiro fracasso, tendo em vista que em 

momento algum o Estado se faz novamente presente naquela comunidade, que continua sob o 

domínio do poder paralelo das facções criminosas.  31

Um exemplo muito didático trazido pelo relatório da ONU a respeito da total ausência 

do Estado  em algumas comunidades do Rio de Janeiro é o caso do Complexo do Alemão, 

comunidade com 180.000 moradores que conta somente com “três escolas públicas munici-

pais, 60 professores e três postos de saúde. Apenas 13 funcionários públicos trabalham no lo-

cal. Não existe qualquer instituição cultural do governo, nenhum posto policial e não há se-

quer um programa de policiamento comunitário”. Enquanto que no município de Japeri, onde 

residem 96.200 pessoas, ou seja, pouco mais da metade da população do Complexo do Ale-

mão, existem 10 postos de saúde, 27 escolas públicas municipais, 1.918 funcionários públicos 

e 1.092 professores.  32

Não menos grave é o fato de que um grande número de policiais militares, nas horas 

de folga, em que não estão a serviço do Estado, se confundem com as próprias organizações 

criminosas vez que integram milícias e grupos de extermínio com o objetivo de incrementa-

rem sua baixa renda, devido aos ínfimos salários pagos pelo Estado. Fato este que é de total 

conhecimento dos altos escalões da Polícia Civil e Militar.  33

O Relatório da ONU fez diversas recomendações ao Brasil no sentido de implementar 

mecanismos investigativos independentes das Polícias Civis e Militares das mortes perpetra-

das por agentes públicos. Sugeriu a troca da política atual de segurança pública, que é, segun-

do ALSTON, “matar um grande número de pessoas,” por uma reocupação estratégica, grada-

tiva e organizada das comunidades. Recomendou reajustes nos salários pagos aos policiais 

 HUMAN RIGHTS COUNCIL. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary exe31 -
cutions Mr. Philip Alston. Addendum MISSION TO BRAZIL. A/HRC/11/2/Add.2. Disponível em http://www.a-
bant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF Acesso em 28 mai 2018.

 HUMAN RIGHTS COUNCIL. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary exe32 -
cutions Mr. Philip Alston. Addendum MISSION TO BRAZIL. A/HRC/11/2/Add.2. Disponível em http://www.a-
bant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF Acesso em 28 mai 2018.

 HUMAN RIGHTS COUNCIL. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary exe33 -
cutions Mr. Philip Alston. Addendum MISSION TO BRAZIL. A/HRC/11/2/Add.2. Disponível em http://www.a-
bant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF Acesso em 28 mai 2018.

http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF
http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF
http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF
http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF
http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF
http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF
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militares, de forma que não necessitem realizar os famosos “bicos”. Sugeriu que auditorias 

frequentes sejam realizadas nas armas e nas munições entregues aos policiais militares. Re-

comendou também que os policiais investigados por crimes que constituam execuções extra-

judiciais sejam afastados de suas atividades durante as investigações. E, talvez a recomenda-

ção mais importante, que seja abolida a prática de registrar as mortes por policiais como resis-

tência seguida de morte.  34

3.2 Corte Interamericana De Direitos Humanos: A Condenação Do Brasil No 

Caso Favela Nova Brasília 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 16 de fevereiro de 2017, ao analisar 

o caso entre Favela Nova Brasília vs. Brasil , em que 26 pessoas foram executadas e três  35

mulheres, duas delas menores, foram torturadas e violentadas sexualmente durante incursões 

realizadas pela Polícia Civil na Favela Nova Brasília/Rio de Janeiro,  nos anos de 1994/1995, 

condenou o Brasil pela violação de diversos direitos previstos na CADH. 

Todas as 26 mortes foram justificadas, à época, pelos próprios policiais civis que par-

ticiparam das incursões, mediante autos de resistência à prisão e registradas como legítima 

defesa. Entretanto, as autópsias periciais apontaram que, na grande maioria dos casos, os tiros 

foram disparados de curta distância, em órgãos vitais e fizeram uma trajetória descendente, 

demonstrando que as vítimas, no momento em que foram alvejadas, estavam sentadas, ajoe-

lhadas ou deitadas. Uma das vítimas apresentava um tiro em cada um dos olhos e outra apre-

sentava nove tiros na boca. 

As investigações, a cargo das próprias delegacias de polícia responsáveis pelas incur-

sões, que deveriam partir de uma apuração acerca da conduta e do uso da força pelos seus 

agentes, partem, na esmagadora maioria das vezes, de um estudo do perfil da vítima falecida e 

os inquéritos são arquivados por concluírem se tratar de um possível criminoso. 

 HUMAN RIGHTS COUNCIL. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary exe34 -
cutions Mr. Philip Alston. Addendum MISSION TO BRAZIL. A/HRC/11/2/Add.2. Disponível em http://www.a-
bant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF Acesso em 28 mai 2018.

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil . Sentença 35

De 5 De Fevereiro De 2018 (Sentença de Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas). Disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_345_por.pdf. Acesso em 28 mai 2018.

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_345_por.pdf
http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF
http://www.abant.org.br/conteudo/000NOTICIAS/OutrasNoticias/ingles.PDF
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A Corte responsabilizou o Brasil pela violação do direito às garantias judiciais de in-

dependência e imparcialidade da investigação, direito à proteção judicial, violação dos direi-

tos à proteção judicial e às garantias judiciais e violação do direito à integridade pessoal, con-

denando-o nas seguintes penalidades: a) condução de investigação eficaz para apuração dos 

fatos relacionados às mortes ocorridas na incursão de 1994, com a devida diligência e em pra-

zo razoável, para identificar, processar e, caso seja pertinente, punir os responsáveis. Em rela-

ção às mortes ocorridas na incursão de 1995, restou decidido que o Estado deveria iniciar ou 

reativar uma investigação eficaz a respeito desses fatos, bem como que o Estado, por intermé-

dio do Procurador-Geral da República do Ministério Público Federal, deveria avaliar se os 

fatos referentes às incursões de 1994 e 1995 devem ser objeto de pedido de Incidente de Des-

locamento de Competência; b) fosse iniciada uma investigação eficaz a respeito dos fatos de 

violência sexual; c) o oferecimento, de forma gratuita e imediata, de tratamento psicológico e 

psiquiátrico de que as vítimas necessitem, bem como o fornecimento dos medicamento neces-

sários para o tratamento; d) a realização de um ato público de reconhecimento de responsabi-

lidade internacional em relação aos fatos do presente caso e sua posterior investigação, duran-

te o qual deverão ser inauguradas duas placas em memória das vítimas da presente Sentença, 

na praça principal da Favela Nova Brasília; e) a publicação anual de um relatório oficial com 

dados relativos às mortes ocasionadas durante operações da polícia em todos os estados do 

país. Esse relatório deverá também conter informação atualizada anualmente sobre as investi-

gações realizadas a respeito de cada incidente que redunde na morte de um civil ou de um po-

licial; f) o estabelecimento dos mecanismos normativos que delegue a investigação de supos-

tas mortes, tortura ou violência sexual decorrentes de intervenção policial, em que policiais 

apareçam como possíveis acusados, órgão independente e diferente da força pública envolvi-

da no incidente; g) adoção das medidas necessárias para que o Estado do Rio de Janeiro esta-

beleça metas e políticas de redução da letalidade e da violência policial; h) a implementação, 

em prazo razoável, de um programa ou curso permanente e obrigatório sobre atendimento a 

mulheres vítimas de estupro, destinado a todos os níveis hierárquicos das Polícias Civil e Mi-

litar do Rio de Janeiro e a funcionários de atendimento de saúde. Ainda, deverão ser incluídas 

a sentença do presente caso, a jurisprudência da Corte sobre violência sexual e tortura e as 

normas internacionais em matéria de atendimento de vítimas e investigação desses tipos de 

caso como parte dessa formação; i) adoção de medidas legislativas ou de outra natureza ne-
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cessárias para permitir às vítimas de delitos ou a seus familiares participar de maneira formal 

e efetiva da investigação de delitos conduzida pela polícia ou pelo Ministério Público; j) ado-

ção de medidas necessárias para uniformizar a expressão “lesão corporal ou homicídio decor-

rente de intervenção policial” nos relatórios e investigações da polícia ou do Ministério Públi-

co em casos de mortes ou lesões causadas por policiais, bem como o conceito de “oposição” 

ou “resistência” à ação policial deverá ser abolido; k) pagamento de quantias estabelecidas na 

sentença a título de indenização por dano imaterial e reembolso de custas e gastos; l) a resti-

tuição da quantia desembolsada durante a tramitação do caso ao Fundo de Assistência Jurídica 

às Vítima, da Corte Interamericana de Direitos Humanos; m) a apresentação de relatório sobre 

as medidas adotadas para o cumprimento da sentença à Corte Interamericana de Direitos Hu-

manos, no prazo de um ano, a contar da notificação da sentença. 

4 ANÁLISE DO PLS 352 À LUZ DO QUADRO NORMATIVO INTERNACIONAL E 

CONSTITUCIONAL 

Analisando o quadro normativo acima descrito, conclui-se que o PLS nº 352/2017  é 

totalmente insubsistente em relação à legislação à qual deve se amoldar e não se sustenta se-

quer pelas razões que justificariam sua necessidade. Abaixo, pontuaremos as incoerências e 

incompatibilidades legais do referido projeto: 

4.1. O projeto de lei cria hipótese não-cabível de relativização da proteção do direito à 

vida. A fixação de presunção de legítima defesa por si só é insustentável, porque impede que-

que sejam analisadas as condições do caso concreto (necessárias para se configurar a legítima 

defesa hoje vigente), afronta diretamente os “Princípios Básicos das Nações Unidas sobre o 

Emprego da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Encarregados de Fazer Cumprir a 

Lei” , eis que, antes de mais nada, impede que sejam analisados.  36

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo pelos funci36 -
onários responsáveis pela aplicação da lei. Adotados por consenso em 7 de setembro de 1990, por ocasião do 
Oitavo Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento de Delinqüentes. Disponível 
em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/segurancapublica/principios_basi-
cos_arma_fogo_funcionarios_1990.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018.
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Zaffaroni , ao considerar ser a moderação um dos requisitos da legitima defesa, en37 -

tende ser inadmissível o homicídio “como meio legítimo para que um Estado de Direito de-

fenda a administração da justiça” , afirma que os “regulamentos que, em sentido contrário, 38

contrariam este princípio e autorizam a utilização de armas para a causação da morte, ou à 

custa da morte do fugitivo, são manifestamente inconstitucionais em qualquer Estado de Di-

reito”.  Esclarece que são frequentes as situações em que a defesa da administração da justi39 -

ça, por parte dos funcionários do estado, coloca em risco a vida dos agressores, particular-

mente em casos de fuga de detentos ou de pessoas que não acatam uma ordem de prisão, e, 

que tais situações não configuram hipótese de legítima defesa, mas sim, de cumprimento do 

dever legal.  

Não há como se afirmar que uma ação é necessária e moderada caso ela não seja anali-

sada exaustivamente no caso concreto, inclusive sendo comparada ao ato do particular que a 

provocou. No PLS 352, é dada a benesse de se presumir licitude de uma conduta que não se 

sabe se está enquadrada nos devidos critérios de “medida necessária” e “proporcional” à ame-

aça que se visa combater, o que causa inadequação frente à normativa internacional de direi-

tos humanos. 

O 9º Princípio básico sobre o emprego da força e das armas de fogo, já citado neste 

trabalho, lista as hipóteses que autorizam o uso excepcional, dentre elas a legítima defesa. Po-

rém, se percebe a inadequação de presumir legítima defesa justamente pelo texto do princípio, 

que finaliza assim: “em qualquer caso, o uso letal intencional de armas de fogo só poderá ser 

feito quando estritamente inevitável à proteção da vida”. Ou seja, não há como se desvincular 

a excludente da análise do caso concreto; sendo justamente essa desvinculação que o PLS 

propõe, ao permitir presumir legítima defesa sem averiguação da ameaça (do particular), da 

retribuição (do Estado) e da relação de proporcionalidade entre elas.  

O 5º Princípio, também já citado, demanda que a ação do agente estatal seja operada 

com moderação e proporcionalmente à gravidade do delito e ao objetivo legítimo perseguido. 

 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Manual de direito penal brasileiro : parte geral. 11. ed. rev. e atual.. – São Paulo : 37

Editora Revista dos Tribunais, 2015.

 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Manual de direito penal brasileiro : parte geral. 11. ed. rev. e atual.. – São Paulo : 38

Editora Revista dos Tribunais, 2015.

 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Manual de direito penal brasileiro : parte geral. 11. ed. rev. e atual.. – São Paulo : 39

Editora Revista dos Tribunais, 2015.
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Como e quando será feita essa verificação, se o que o Projeto de Lei objetiva é justamente es-

tabelecer uma presunção para “pular” essa etapa?  

Disso decorre que o PLS nº 352/2017 ofende o texto dos Princípios básicos por estabe-

lecer hipóteses de uso da força e de armas de fogo fora das circunstâncias excepcionais ex-

pressamente previstas. 

4.2. Um dos elementos da presunção de legítima defesa criada pelo PLS 352/2017 é 

“arma de uso restrito”. Tal conceituação está prevista no Decreto 3.665/2000 , que a define, 40

em seu artigo 3º, XVIII, como aquela arma “que só pode ser utilizada pelas Forças Armadas, 

por algumas instituições de segurança, e por pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devida-

mente autorizadas pelo Exército, de acordo com legislação específica”.  

 A restrição a esse tipo de armamento é usado como contraponto às armas comuns, 

classificadas como de uso permitido, definidas pelo artigo 3º, XVII, do Decreto como aquelas 

cuja utilização “é permitida a pessoas físicas em geral, bem como a pessoas jurídicas, de 

acordo com a legislação normativa do Exército”. 

 Nesse ponto, realmente acertou o apresentante do Projeto ao justificar dizendo que tais 

armas têm maior poder de fogo, causando, dentre outras consequências, elevação na “capaci-

dade de dissuasão e intimidação social”. Porém, dentro da mesma justificativa há um erro, 

que depois é replicado pelo relator do PLS: o de que somente o Exército pode fazer uso de 

tais armas. Há clara disposição dentro do Decreto de que, havendo autorização do Exército, é 

possível que pessoas físicas e pessoas jurídicas se habilitem ao uso.  

 O texto proposto para o parágrafo único do artigo 25 do Código Penal incluirá, como 

qualificadoras do porte que enseja a presunção de legítima defesa, a ilegalidade e a ostensivi-

dade, mas o porte da arma de uso restrito pode ser legal, se devidamente autorizado. Assim, 

caso admitíssemos a possibilidade de criação desta hipótese de legítima defesa, a exclusão do 

porte legal do espectro de abrangência da presunção de legítima defesa traria uma insegurança 

ao próprio agente da segurança pública: como saberá ele que, naquele caso concreto, o uso é 

lícito ou ilícito? Simplesmente pelo tipo de arma, como dito, não há como se saber. Deverá o 

 BRASIL. Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000. Dá nova redação ao Regulamento para a Fiscaliza40 -
ção de Produtos Controlados (R-105). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/
d3665.htm>. Acesso em: 15 abr. 2018.



!22

agente atirar para depois averiguar? Ou melhor, se guiar pela “intenção hostil” apresentada 

pelo oponente, como sugerido pelo relator do PL? 

 Nesse momento, pode-se trazer como contra-argumento, em favor da validade do PLS, 

o fato de estar o policial em iminente perigo de lesão, o que justificaria a ação repressiva con-

tra o potencial agressor – e esse é um dos pontos trazidos no voto do relator do projeto. A 

questão, porém, é: tal tipo de situação já está acobertada pela legítima defesa – desde que de-

vidamente caracterizada, claro, pelo uso moderado dos meios necessários, de modo a repelir 

injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, nos termos do artigo 25, “ca-

put”, do Código Penal. Para tais situações extremas, desde que se demonstrem os elementos 

citados, já é possível a exclusão da ilicitude da conduta, ou seja, o Projeto não altera a situa-

ção jurídica desse tipo de caso.  

 A alteração que se faz, frise-se, é na presunção, gerando automaticamente a noção de 

que o agente estava enquadrado na hipótese de legítima defesa – sem prova de qualquer coisa, 

seja da moderação dos meios empregados para repelir a agressão, seja da injustiça da agressão 

perpetrada por outrem, ou mesmo da própria agressão. Assim, a menos que se prove o contrá-

rio – ter havido imoderação ou desproporcionalidade na ação do agente, por exemplo – não 

haverá punição da conduta do mesmo, nem apuração do que realmente aconteceu. Perigosa, 

portanto, a fixação de tal presunção, quando analisada sob a ótica penal. 

  

4.3. Por ora, o fato de alguém portar “ilegal e ostensivamente arma de fogo de uso res-

trito” nos diz apenas que este alguém está incorrendo no crime previsto na Lei 10.826/2003, 

cuja pena é de 3 a 6 anos de reclusão e multa, in verbis: 

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transpor-
tar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua 
guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, 
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.  41

Caso aprovado o PLS 352/2017, esta conduta, que já é tipificada como crime, deixa-

ria de ser punida com pena de reclusão de três a seis anos para ser punida com execução su-

 BRASIL. LEI No 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003. Dispõe sobre registro, posse e comercialização 41

de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providên-
cias. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/l10.826.htm>. Acesso em: 15 abr. 2018.
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mária e extrajudicial. Execuções deste tipo são mais graves que a pena de morte que decorre 

de um processo judicial onde o acusado goza de garantias processuais e no qual se apurou sua 

culpa. Ocorre que, mesmo nos casos de pena de morte, a normativa internacional estabelece 

uma série de condições, como a idade e a condição do apenado (art.4º da CADH e art. 6º do 

PIDCP). Aqui, não importará se quem está portando o armamento é um adolescente ou uma 

mulher grávida, a autorização para matar se dá pelo simples porte ostensivo de arma de fogo 

de uso restrito.  

4.4. A justificativa do projeto no sentido de que existe uma “guerra ao tráfico de dro-

gas” não se sustenta. Mesmo que se trate de linguagem meramente retórica e afastada do real 

conceito de guerra, importante ressaltar que mesmo que dela se tratasse, a hostilidade não ser-

ve por si só para derrogar as normas que protegem o direito à vida. O direito à vida não pode 

ser suspenso, mesmo em situações de guerra, perigo público ou de outra emergência que ame-

ace a independência ou a segurança do Estado-parte, conforme artigo 27,2 da CADH e o arti-

go 4,2 do PIDCP. 

4.5. Outro fator que demonstra a contrariedade do PLS nº 352/2017 frente às normas 

internacionais sobre direitos humanos é a afronta às garantias do processo justo, da indepen-

dência do tribunal e da presunção de inocência. 

A garantia a um processo justo está intimamente vinculada a outra garantia, que é a 

independência do tribunal. Ambas estão previstas na Declaração Universal dos Direitos Hu-

manos, no PIDCP e na Convenção Americana da Direitos Humanos. Quando interpretadas de 

maneira próxima, tais normas garantem uma atuação dos juízes vinculada à lei, e não à vonta-

de de qualquer pessoa ou órgão envolvido em fases preliminares ao processo – como, por 

exemplo, o inquérito policial, ou mesmo as abordagens policiais. Um julgamento justo deve-

rá, nessa perspectiva, observar todas as regras que regulam o poder punitivo do Estado, sob 

pena de, caso não cumpridas tais normas, caracterizar-se arbitrariedade. 

Assim, a independência do Tribunal relaciona-se, num primeiro momento, a garantir 

que o juiz possa decidir sem influências, pressões e ameaças externas, sejam diretas ou indire-

tas, bem como a definir a atuação independente dos diferentes órgãos e funções do Estado, 
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sem que condicionem o agir uns dos outros. O policial trabalha com foco na segurança públi-

ca; o juiz, por sua vez, cuida da análise dos requisitos jurídicos de cada caso que lhe é posto.   

Em um caso concreto, na hipótese de aprovação do PLS nº 352, o estabelecimento da 

presunção de legítima defesa acabaria por furtar do juiz a possibilidade de apreciação dos re-

ais requisitos da descriminante. Passaria a ocorrer vinculação do Magistrado, no mais das ve-

zes, à visão do agente de segurança pública, pois estaria este legitimado a agir, nos termos do 

relatório do PLS, analisando a “intenção hostil” do oponente. Fixada a presunção, em caso de 

não haver sequer produção de provas para se demonstrar algo em sentido contrário, perderá o 

juiz o poder de decidir conforme os requisitos consagrados de cada instituto jurídico, devendo 

submeter-se a uma “regra geral” cuja aplicação é determinada, no mais das vezes, pelo juízo 

realizado pelo próprio policial. Perdem-se, assim, a autonomia e a independência.  

4.6. Enquanto essas duas garantias representam um dano mais remoto, a possibilidade 

de violação do direito à presunção de inocência é imediato – iminente, diríamos. Sendo regra, 

tal presunção deve ser ilidida por provas em sentido contrário, que demonstrem a culpabilida-

de do particular que se está julgando. Estabelecer, a partir de um juízo sumaríssimo realizado 

pelo próprio policial, que o particular age de maneira hostil – ou pior ainda, que se porta com 

“intenção hostil” – trazendo por consequência uma presunção de legítima defesa do policial 

que atira é, no mínimo, conflitante com a ideia de presunção de inocência. E a pior parte é 

que, pelo disposto no PLS, poderá a presunção da legítima defesa (favorável ao agente estatal) 

ilidir a presunção de inocência (do particular), gerando uma culpa presumida daquele que for 

atingido por policial. 

Por conta disso, é necessário perceber que a inadequação do PLS nº 352/2017 em rela-

ção à normativa internacional de direitos humanos vai além do direito à vida, passando tam-

bém pelas garantias inerentes ao direito ao devido processo legal. 

4.7. Outro perigo de se presumir a legítima defesa – que, reforce-se, não é um proble-

ma em si mesma, desde que devidamente comprovada no caso concreto – é, além de respaldar 

condutas indevidas dos agentes do Estado, absolver este mesmo Estado da infração ao dever 

de adotar ações de prevenção e da responsabilidade que tem pela criação das condições que 

levaram à situação de insegurança pela criminalidade. 
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Em outras palavras, aceitar a presunção, da forma como posta, é deixar de discutir o 

problema com a profundidade devida; é tentar resolver, com algo simples (ou melhor, simpló-

rio) um problema muito mais complexo, que demanda atitude ativa do Estado em muitas ou-

tras frentes, como por exemplo, o combate ao tráfico de armas. Qualquer que seja a tentativa 

de legitimação do uso da força pelo agentes estatais, não pode ter por consequência a ratifica-

ção da inércia do Estado quando se espera que ele aja, garantindo e assegurando direitos. Da 

obra de O’Donnell, mais uma vez: 

[...] el Estado no puede desbordar el uso de la fuerza con consecuencias letales para 
los internos, [ya que] lo contrario sería absolver al Estado de su deber de adoptar 
acciones de prevención y de su responsabilidad en la creación de esas condiciones.  42

Sem uma discussão mais aprofundada, ocorrerá o verificado no julgado Comitê de Di-

reitos Humanos da ONU no Caso Suarez de Guerrero vs. Colômbia: 

No hay pruebas de que la acción de la policía fuera necesaria en defensa propia o de 
otros, ni de que fuera necesaria para la detención o para impedir la huida de lãs per-
sonas interesadas.  43

Ou seja, ações que deveriam ser de exceção poderão ser praticadas como regra, isso 

porque cobertas pelo verniz da legalidade, amparadas por uma presunção. Tal perigo, por si 

só, já sustentaria uma posição contrária à aprovação do PLS, frente à normativa internacional. 

4.8. Por fim, o PLS nº 352/2017 contraria frontalmente o dispositivo da sentença da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, em seus itens “e”, “f”, “g” e “j”, os quais são de 

cumprimento obrigatório pelo Estado Brasileiro, por força do art. 68 da CADH. E em relação 

ao Relatório sobre Execuções Sumárias, Extrajudiciais e Arbitrárias, do Conselho de Direitos 

Humanos da ONU, de 2008, este Projeto de Lei busca legalizar a prática então condenada de 

registro de autos de resistência para se presumir legítima defesa dos agentes de segurança e 

afastar-se da investigação criminal. 

 O’DONNELL, Daniel. Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y 42

doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano. México, D.F.: Tribunal Superior de Justicia Del Distrito 
Federal, 2012. p. 103.

 Human Rights Committee, Communication No. 45/1979: Colombia, 31/03/82, CCPR/C/15/D/45/1979 (Juris43 -
prudence), 31 March 1982. Disponível em https://casebook.icrc.org/case-study/human-rights-committee-guerre-
ro-v-colombia. Acesso em 28 mai 2018.

https://casebook.icrc.org/case-study/human-rights-committee-guerrero-v-colombia
https://casebook.icrc.org/case-study/human-rights-committee-guerrero-v-colombia
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5 CONCLUSÃO 

O Projeto de Lei do Senado nº 352/2017 é incompatível com o marco normativo cons-

titucional e internacional e viola injustificadamente a proteção do direito à vida e ao devido 

processo legal, que, no Brasil, são cláusulas pétreas. Mas não apenas porque são cláusulas pé-

treas. Mesmo que tal Projeto fosse proposto no contexto de elaboração de uma nova Consti-

tuição, seria incompatível com a normativa internacional e com a lógica de qualquer Estado 

Democrático de Direito, porque propõe a legalização de execuções sumárias.


