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 É mais comum que as abordagens pol ic ia is  
sejam fe i tas pelas pol íc ias mi l i tar  e c iv i l .  A nossa 
Const i tu ição Federal  mostra as d i ferentes funções de 
cada pol íc ia,  você sabia? Fique atento e saiba se 
quem está abordando segue suas funções de 
acordo com a le i :

Polícia Mil i tar
  Tem o dever de zelar  pela segurança dos 

c idadãos,  atuando na prevenção e repressão 
qual i f icada aos cr imes.  Os pol ic ia is  mi l i tares 
possuem porte de arma e têm autor idade para 
real izar  a abordagem com pessoas nas ruas,  em 
veículos,  em protestos e,  até mesmo, at ravés de 
b l i tz  (Ar t .  144,  parágrafo 5º ,  da Const i tu ição Fede-
ra l ) .

 É mais comum que as abordagens pol ic ia is  
sejam fe i tas pelas pol íc ias mi l i tar  e c iv i l .  A nossa 
Const i tu ição Federal  mostra as d i ferentes funções de 
cada pol íc ia,  você sabia? Fique atento e saiba se 
quem está abordando segue suas funções de 
acordo com a le i :

QUEM PODE FAZER ABORDAGEM POLICIAL?

O QUE É UMA ABORDAGEM POLICIAL?

 Abordagem pol ic ia l  é uma ação onde a pol íc ia,  geralmente a 
mi l i tar,  aborda pessoas para ver i f icar  comportamentos que podem estar  
re lac ionados à prát ica de cr imes.  O seu objet ivo é ident i f icar  se um 
determinado indivíduo está cometendo ou acabou de cometer  um cr ime 
e/ou se está com armas e outros objetos ut i l izados em um cr ime.  Trata-se 
de  uma medida excepcional ,  que só deve ser  usada se houver necessi -
dade.
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 Sua at iv idade pr inc ipal  é a invest igação de cr imes.  Possuem porte 
de arma, fazem os regist ros dos Bolet ins de Ocorrências ou Termos 
Circunstanciado de Ocorrências e,  caso necessár io,  em ações especí f i -
cas,  também podem real izar  abordagens com os mesmos padrões da 
pol íc ia mi l i tar.  Por  estarem invest igando,  normalmente a Pol íc ia Civ i l  
deve por tar  mandados judic ia is  para real ização de abordagens.

Polícia Civi l

DE ACORDO COM A LEGISL AÇÃO, COMO 
DEVE SER UMA ABORDAGEM POLICIAL?

Abordagem Pessoal

 Conhecida como revis ta pessoal ,  "bacule jo" ,  
etc .  A abordagem sem mandado judic ia l  é 
permi t ida pelo Código de Processo Penal  (Ar t .  

244)  apenas quando houver fundada suspei ta 
de que a pessoa este ja por tando armas ou 

outros objetos que este jam re lac io-
nados ao cr ime.

 Tem a função de guardar o patr imônio públ ico,  fazendo a seguran-
ça de espaços públ icos,  como: escolas públ icas,  parques,  b ib l io tecas,  
jard ins e prédios.  Os guardas munic ipais do Reci fe não têm porte de 
arma, nem podem real izar  abordagem aos c idadãos,  conforme previs to 
pelas pol íc ias mi l i tar  e c iv i l .

Guarda Municipal
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 O pol ic ia l  pode rev is tar  bolsas,  sacolas e mochi las sem mandado 
judic ia l ,  desde que tenha indíc io que just i f ique a suspei ta.  Ele também 
pode pedir  que coloque as mãos para o a l to,  enquanto faz a rev is ta,  mas 
sem ameaças, agressividade, gritaria e/ou xingamentos.  Se 
um pol ic ia l  ameaçar a lguém para que confesse a lgo,  isso é crime de 
TORTURA.

ATENÇÃO

Mulheres

A lei  não define o que é "at i tude suspeita".  Por isso,  a pol ícia 
precisa  ter  um indício que just i f ique a suspeita sobre o cometimento 

de um crime. Sendo assim, não se deve abordar  alguém 
apenas por estar na peri fer ia,  em situação de rua,  pela cor 

da pele,  orientação sexual ,  por seu gênero,  pela forma 
como está vestido ou possuir  tatuagens,  etc.  

Sejam elas t ravest is ,  t ransexuais ou c isgêneras,  devem ser  
rev is tadas por  pol ic ia is  mulheres (Ar t .  249 do CPP).  Na ausência 
de efet ivo feminino,  no local  da abordagem e,  se houver fundada 

suspei ta,  você poderá ser  levada a uma Delegacia para ser  
rev is tada por  uma pol ic ia l  mulher.  Se a inda assim, não 

houver agente mulher,  pol ic ia is  homens só poderão real i -
zar  rev is tas sem tocar  nas par tes ínt imas.  Caso isso 

ou qualquer outro excesso ocorra,  conf igura cr ime 
de abuso de autor idade e cr ime contra a d igni -
dade sexual .
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 Se você for  abordado para uma revis ta pessoal ,  tente manter  a 
calma e apresentar  seus documentos.  Ninguém pode ser  preso por  estar  
sem os documentos.  Nesse caso,  in forme o número do seu RG e/ou CPF, 
nome da mãe,  do pai  e a data de nascimento.  Você poderá ser  conduzido 
até a delegacia para ver i f icar  sua ident idade.  Cuidado!  Informar nome e 
ident idade fa lsos pode conf igurar  cr ime de fa lsa ident idade (Ar t .  307 do 
CPP) e negar-se a ident i f icar-se perante a autor idade pol ic ia l  também 
pode conf igurar  contravenção penal .

Documentos

Celular

 Os pol ic ia is  não podem obr igar  a pessoa a in formar de onde 
vem, para onde vai ,  se tem antecedentes cr iminais,  se conhece 
determinada pessoa ou se está cometendo cr ime,  pois a pessoa 
tem o d i re i to de f icar  em s i lêncio em re lação a tudo,  menos a sua 
ident idade.

 A autor idade pol ic ia l  não pode 
mexer no seu celu lar  sem autor iza-
ção por  escr i to  de um ju iz .  Se f izer  
isso,  estará v io lando sua pr ivacida-
de e s ig i lo  de comunicações,  asse-
gurados na Const i tu ição Federal .  Se 
o seu celu lar  for  apreendido sem 
ordem judic ia l ,  nenhuma mensa-
gem ou apl icat ivo de comunica-
ção,  como o whatsapp,  pode 
ser  aver iguado sem ordem 
judic ia l  (Ar t .  5º ,  x i i ,  c /c  ar t .  7°  
da le i  12.965/2014).  Se o 
aparelho conf iscado for  de um 
jornal is ta,  enquanto regist ra 
a lgo,  há a inda que se respei tar  
a l iberdade de imprensa (Ar t .  
220,  da CF/88).

Informar somente o necessário
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 após a abordagem, os pol ic ia is  devem devolver  os objetos pesso-
ais,  como bolsas e mochi las,  documentos,  d inheiro,  ce lu lar,  desde que 
não seja comprovada a or igem i l íc i ta  de ta is  objetos.  Tudo que for  apre-
endido deve ser  entregue ao delegado ou à delegada,  não podendo o/a 
pol ic ia l  f icar  na posse de nenhum objeto.  Os pol ic ia is  e os guardas muni-
c ipais não podem rasgar documentos,  fotograf ias ou quebrar  objetos.

Devolução dos pertences pessoais

Crianças

Identi f icação pol icial

Nenhuma cr iança pode ser  rev is tada sem a presença de um 
responsável .  Caso não haja responsável ,  o agente deve chamar um Con-

selhei ro Tute lar  para acompanhar a rev is ta.  Se encontrar  a lgo i l íc i to ,  a 
cr iança deve ser  entregue ao Conselho Tute lar  para a apl icação de 
uma medida protet iva.  Em nenhuma hipótese a cr iança deve ser  

levada para a Delegacia.

Todo pol ic ia l  deve ser identificado  por  meio da farda.  Na 
par te da f rente possui  o nome gravado de maneira v is ível ,  não 

podendo o pol ic ia l  usar  meios para escondê- lo (Ar t .  5º ,  LXIV,  CF).  
Qualquer pessoa que seja abordada possui  o d i re i to de saber o 

mot ivo e o nome do pol ic ia l  que está real izando a aborda-
gem.
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 Só é permi t ido o uso de a lgemas nos seguintes casos:  res is tência,  
fundado receio de fuga da pessoa apreendida,  per igo à in tegr idade do 
preso ou de tercei ros,  sendo sempre just i f icada a excepcional idade por  
escr i to  (STF Súmula Vinculante nº  11) .  Caso essa or ientação não seja 
cumpr ida,  o pol ic ia l  pode ser  responsabi l izado,  sendo cabível  também a 
responsabi l ização do Estado.

Uso de algemas

Abordagem em veículos

  Em caso de res is tência f ís ica à abordagem, é permi t ido o 
uso escalonado da força de acordo com a s i tuação em questão.

Ao passar numa blitz acenda a luz interna do 
veículo, abaixe os faróis, abaixe os vidros e fique 
com as mãos no volante. Se estiver de moto, 
retire o capacete.  O pol ic ia l  pode sol ic i tar  
que o motor is ta pare o veículo,  sem at i tudes 
agressivas.  O motor is ta deve apresentar  
o seu documento pessoal  e o docu-
mento do veículo que,  após 
serem v is tos pelo pol ic ia l ,  
devem ser  imediatamen-
te devolv idos.  

 Caso exis ta suspei ta 
de que o motor is ta está escon-
dendo armas,  drogas ou objetos 
de cr ime,  o pol ic ia l  poderá rev is tar  
os compart imentos do veículo,  sem 
quebrá- los ou danif icá- los.  Os 
passageiros devem sai r  do veículo e o 
motor is ta deve acompanhar todo o 
procedimento.

Uso de armamento menos letal
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 Pol icial  não pode at irar  com arma de fogo contra pessoa que 
foge de bl i tz ,  salvo se em legít ima defesa,  exemplo: se a pessoa est i -
ver at irando contra o efet ivo pol icial  ou contra outras pessoas.  A 
medida é desproporcional  e pode configurar tentat iva de homicídio.

Abordagem em residência

 É permi t ido à autor idade pol ic ia l  ingressar na casa de a lguém, 
durante o d ia,  com autor ização de um morador ou mandado judic ia l  
e,  durante a noi te,  com autor ização de um morador,  para prestar  
socorro a a lguém. A casa também compreende o quarto de hote l  em 
que a pessoa este ja habi tando,  a bole ia do caminhão (quando o/a 

caminhoneiro/a nela dorme) e os t ra i lers e escr i tó-
r ios prof iss ionais.

Em algumas s i tuações,  essa autor ização não é 
necessár ia:  a)  Em caso de desastre;  b)  Em caso 

de f lagrante del i to  (quando um cr ime está ocor-
rendo naquele momento dentro da casa);  c)  

Para prender a lguém que acabou de 
cometer  um cr ime e procurou abr igo 

em alguma residência.

ATENÇÃO
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 É um documento assinado por  um ju iz  que autor iza a pol íc ia a 
real izar  uma busca no inter ior  de res idências ou estabelec imentos 
comercia is .  Deve conter  as seguintes in formações:  o endereço exato da 
res idência em que será real izada a busca,  o nome do morador,  o mot ivo 
da busca e a assinatura do ju iz  (Ar t .  243 do CPP).  

O mandado deverá ser  cumpr ido de d ia ou durante à noi te,  apenas com 
autor ização do morador (Ar t .  245 do CPP) que poderá exig i r  a apresenta-
ção do mandado de busca e apreensão pela autor idade pol ic ia l  para 
le i tura,  a f im de ver i f icar  se possui  todos os e lementos exig idos.  (Ar t .  245 
do CPP).  Caso o mandado não possua a lgum dos e lementos necessár ios,  
a entrada no domicí l io  é i legal .

Prisão em f lagrante

Fui preso em f lagrante,
quais são meus direitos?

O QUE É UM MANDATO DE BUSCA E APREENSÃO?

 De acordo com nossa Const i tu ição de 
1988,  Ar t .  5º ,  qualquer c idadão só pode ser  
preso se for  pego em f lagrante cometendo 
algum cr ime ou por  mandado judic ia l .  A 
pr isão para aver iguação,  fe i ta sem autor i -
zação,  com o objet ivo de invest igar  e sem 
f lagrante,  é pro ib ida por  le i  e  conf igura 
abuso de autor idade.

 Você deverá ser  conduzido a 
uma delegacia de pol íc ia onde será 
fe i to o Auto de Pr isão em Flagrante.  
Em até 24 horas você será levado a 
uma audiência de custódia perante 
a um ju iz  ou juíza,  com a presença 
de um defensor públ ico,  onde será 
decid ido sobre a legal idade da 
pr isão e se permanecerá ou não 
preso.  
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Não fa lar  nada a lém de sua ident i f icação,  caso queira;
Comunicar  a sua famí l ia ;  
Comunicar  o seu advogado.  Se não possuir,  a  Defensor ia Públ ica será 
comunicada em até 24 horas e seus fami l iares podem e devem procurar  
a inst i tu ição com documentos que comprovem endereço,  t rabalho ou 
cer t idão de nascimento de f i lhos pequenos;  
Não ser  a lgemado se você est iver  cooperando com os agentes e não usar  
v io lência ou tentar  fugi r  da abordagem;
Receber a l imentação e água;
Caso tenha sofr ido v io lência,  tem o d i re i to de ser  enviado imediatamente 
ao Inst i tu to Médico Legal  ( IML) para real ização de exame médico que 
constate as lesões sofr idas.  Você também deve comunicar  sobre isso ao 
seu Defensor Públ ico ou advogado.

Quais informações são importantes observar
e registrar?

  SE VOCÊ SOFRER ALGUM TIPO DE-
VIOLÊNCIA OU IDENTIFICAR ABUSOS DU-
RANTE A ABORDAGEM POLICIAL, O QUE DEVE 
FAZER?

  Ver i f ique se tem outras pessoas em vol ta.  Tente regist rar  o 
máximo de imagens e vídeos que você conseguir,  prezando sempre 
pela sua segurança.

 Local  ( rua/avenida e bai r ro) ,  data,  horár io e,  se for  possível ,  
caracter ís t icas f ís icas do pol ic ia l ,  ident i f icação do nome na farda e 
p laca da v iatura (anote também o número local izado na latera l  da v iatu-
ra) .  Ident i f ique também se é pol íc ia c iv i l ,  mi l i tar  ou guarda c iv i l .

Você tem o d i re i to de:

Não há lei  que proíba a f i lmagem de abordagem policial !
Assim que puder,  entre em contato com os seguintes órgãos para 
registar o ocorrido através de denúncia.   São eles:

ATENÇÃO:
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Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE)

Geral  da Secretaria de Defesa Social  (SDS/PE)

Endereço:  Rua Marquês do Amor im, n°  127,  Boa Vista,  Reci fe |  PE.  
Telefone:  (81)   81 3182-3700 e WhatsApp:  (81)   99488-2218.
Site:  ht tp: / /www.defensor ia.pe.def .br  
E-mail :  nucleodh@defensor ia.pe.gov.br  e defensor iacr iminal@defenso-
r ia.pe.gov.br

Endereço: Avenida Conde da Boa Vista,  s /n° ,  Boa Vista,  Reci fe |  PE.
Telefone: (81)  3184.2767 e (81)  3222.9643.

Ministério Público de Pernambuco (MPPE)

Endereço: Avenida Visconde de Suassuna,  n°  99,  Santo Amaro,  Reci fe |  
PE.
Telefone: (81)  9 9679.0221 e Disk MP: 127 (8h às 14h).
Site:  ht tp: / /www.mppe.mp.br /mppe/ inst i tuc ional /ouvidor ia- inst i tuc io-
nal / fa le-conosco-ouvidor ia- inst i tuc ional  
Formulário eletrônico para denúncias:  
ht tp: / /www.mppe.mp.br /mppe/ul t imas-not ic ias/92-denuncias-on- l ine

Promotoria de Direitos Humanos do MPPE e Controle 
Externo da Atividade Pol icial

E-mail :  pjdh@mppe.mp.br

Comitê Estadual  de Prevenção e Combate à Tortura

E-mai l :  comitesedh@gmai l .com
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