
_________________________________________________________________________________________________________ 
EMPM – Seção  Estratégica de Emprego Operacional (PM/3) 

Cidade Administrativa/Edifício Minas - Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n- B. Serra Verde – Belo Horizonte/MG- CEP 31630-900 
E-mail: pm3@pmmg.mg.gov.br – Tel.: (031) 3915-7799 
ECD despacho em 17 de setembro de 2015 16h00min.  
 

P:\Ass 3 Doutrina\DOC 2015\Memorandos\Mem 30.541.3-15- Orientações sobre disparos de arma de fogo na atuação em ocorrências policiais.doc 

 

 
 
 

ESTADO-MAIOR 
 

 

Memorando nº 30.541.3/15-EMPM 

 

Belo Horizonte, 18 de setembro de 2015. 

Ao  

Assunto: Orientações referentes à conduta operacional – disparo de arma de fogo 
quando da atuação em ocorrências policiais. 
 
Ref.: Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2013 – CG – Intervenção Policial, 
Processo de Comunicação e Uso de Força (Caderno Doutrinário 1). 
 

 

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio de diretrizes e normatizações, 

estabelece padronização nos serviços que presta à sociedade, tendo como referência a 

justiça, os preceitos da ética e o respeito à dignidade da pessoa humana.  

2. Frequentemente são noticiadas ocorrências policiais em que há disparos de arma 

de fogo, sobretudo nas situações típicas do serviço operacional e que requeiram atuação 

mais efetiva de policiais, como a perseguição a infratores e veículos em fuga, abordagem 

a suspeitos, etc.  

3. A inobservância aos preceitos básicos de emprego de arma de fogo, quando da 

atuação em ocorrência policial, pode colocar em risco a vida de policiais e de terceiros. 

Por isso, um treinamento adequado e contínuo, contribui sobremaneira para o 

desenvolvimento da habilidade policial militar e para a preservação da vida dos nossos 

policiais que são tão importantes para suas famílias e para a nossa Instituição. 

4. O Manual Técnico-Profissional 3.04.01/2013 – CG (Caderno Doutrinário 1), que 

normatiza a Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso de Força estabelece 

circunstâncias especiais para o disparo de arma de fogo pelo policial militar durante 

intervenção em uma ocorrência, o que, não observado, pode redundar em graves 

consequências do ponto vista jurídico-disciplinar aos envolvidos na ocorrência policial.  
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5. Nas situações de disparo de arma de fogo contra pessoas em fuga, o citado 

documento orienta, na Seção 7, subitem 7.2.7, alínea b, o seguinte: 

 “a regra geral é não disparar a arma de fogo. Todavia, seu emprego está 

autorizado, quando outros meios menos lesivos se mostrem ineficazes e seja 

estritamente necessário o disparo, nos casos de legítima defesa própria ou de 

outrem, quando o indivíduo, durante a fuga, provocar ameaça iminente de morte ou 

ferimento grave. Não é justificável disparar arma de fogo contra uma pessoa em 

fuga, que esteja desarmada ou que não represente um risco iminente ou atual de 

morte ou de grave ferimento aos policiais militares ou a terceiros.” 

6. Nas situações de disparos de dentro da viatura policial militar em movimento 

ou contra veículos em fuga, o mesmo documento estabelece, na Seção 7, subitem 

7.2.7, alínea e, o seguinte: 

“a regra é não atirar. Todavia, existem algumas circunstâncias em que a vida do 

policial militar ou a de terceiros se encontra em grave e iminente risco, como nos 

casos de atropelamentos ou acidentes intencionais provocados pelo veículo em 

fuga (o motorista utiliza o veículo como “arma”). Esses disparos representam a 

única opção do policial militar para detê-lo.”  

7. Ressalta-se que em qualquer situação, policiais devem sempre ter domínio das 

normas de segurança e dos aspectos éticos e legais para o emprego de arma de fogo.  

8. Nesse sentido, recomendo aos Diretores, Comandantes e Chefes: 

 a) orientar e instruir exaustivamente todo o efetivo da PMMG para atuação com 

base nos princípios doutrinários da Instituição, em especial, o Manual Técnico-Profissional 

nº 3.04.01/2013 – CG (Caderno Doutrinário 1 - Intervenção Policial, Processo de 

Comunicação e Uso de Força), assim como outras doutrinas correlacionadas que 

orientam quanto a procedimentos básicos para emprego de arma de fogo; 

 b) inserir o assunto em tela, em especial o constante na Seção 7, subitem 7.2.7, 

alíneas b) e e), do Caderno Doutrinário 1, nos treinamentos extensivos/intensivos das 

Unidades subordinadas, como forma de alinhar, difundir, fixar condutas e procedimentos 

policiais legais para atuação nas situações relacionadas. 

 

(a) MARCO ANTÔNIO BICALHO, CORONEL PM 
CHEFE DO ESTADO-MAIOR 

 
 
Distribuição: toda a PMMG. 
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