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EDITORIAL 
 
Não estou caçando desculpa para meus errados, 

não, o senhor reflita. O que me agradava era 

recordar aquela cantiga, estúrdia, que reinou para 

mim no meio da madrugada, ah, sim. Simples digo 

ao senhor: aquilo molhou minha ideia. 

 

 Durante algum tempo, hesitei com relação ao que dizer de mais adequado à guisa de 

apresentação do primeiro número da revista acadêmica da Escola Superior de Polícia Militar. 

De início, pensei em situar o leitor com relação ao papel desempenhado pela escola, no 

quadro mais abrangente dos órgãos de ensino da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, 

para daí deduzir a relevância da presente publicação. Afinal, nossa escola é o órgão de ensino 

e pesquisa que prepara os oficiais intermediários para o desempenho das funções de estado-

maior e os oficiais superiores para o múnus público do comando, sendo que o periódico se 

insere, por assim dizer, no desdobramento lógico dessa aspiração, na medida em que socializa 

a produção intelectual de seu corpo discente. 

 Posta a questão nesses termos, poderia parecer ao leitor – não afeito ao ethos castrense 

– que nossa revista estaria destinada, tão-somente, a transmitir conhecimento atualizado para 

o exercício das competências policiais militares; saber útil e substancioso, em suma. De certo 

modo essa visão não é de todo incoerente com o  propósito que nos anima. Por outro lado, 

pensar unicamente por essa perspectiva é limitar o sentido e o objetivo da educação que 

professamos.  

Lembrei-me, então, da passagem que recolhi como epígrafe, verdadeira síntese 

daquilo que, segundo acredito, seja o papel de uma Escola – assim mesmo, com o E em 

maiúscula. Trata-se de uma fala de Riobaldo, o narrador-protagonista de Grande Sertão: 

Veredas, obra célebre do escritor João Guimarães Rosa – oficial intermediário da Polícia 

Militar, antes de enveredar pela diplomacia. Na passagem em comento, a  personagem 

desperta para a atividade do pensamento, a partir de uma experiência intensa de emoção 

estética. No dizer rosiano, os versos de uma cantiga fazem com que o herói se descubra com 

gosto por especular ideia. 

Impossível não relacionar a passagem, à prática pedagógica de Paulo Freire: ensinar 

exige estética e ética.  

Eis aqui, o busílis da questão!                                              

Esta revista nasce com o nome de científica, pretendendo com isso indicar que se 

constitui num espaço de teorização das práticas policiais, ao mesmo tempo em que almeja 

molhar a ideia de seus leitores para a necessidade urgente de eticizar o mundo, a fim de 
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transformá-lo em um ambiente menos violento, menos injusto, menos feio, mais humano e 

substantivamente mais democrático. 

Para finalizar, gostaria de dizer algumas palavras acerca das razões que motivaram a 

escolha da capa, na presente edição.  

O leitor percuciente terá observado que a imagem retrata uma massa líquida em 

agitação. A bem dizer, o que temos aqui é uma referência ao tempo presente como aquele 

vincado pelas incertezas de um ambiente movente, onde tudo que é sólido desmancha no ar, 

na indefectível expressão marxiana. É uma ilustração, portanto, da condição pós-moderna, ou, 

se preferirmos um termo caro ao sociólogo Zygmunt Bauman1, da sociedade líquido-moderna. 

 

Os sólidos que estão para ser lançados 

no cadinho e os que estão derretendo neste 

momento da modernidade fluida, são os elos 

que entrelaçam as escolhas individuais em 

projetos e ações coletivas – os padrões de 

comunicação e coordenação entre as políticas 

de vida conduzidas individualmente, de um 

lado, e as ações políticas de coletividades 

humanas, de outro. (BAUMAN, 2000, P.12) 

  

No derretimento das estruturas sólidas da modernidade, tudo se torna passível de medo 

e a velocidade se impõe como se fosse uma espécie de idiossincrasia do hodierno.  

Como pensar o fenômeno contemporâneo da violência nesse cenário? 

Espero que o leitor encontre nas páginas a seguir, elementos que o auxiliem na 

elaboração dessa e de outras perplexidades que se colocam diante das instituições, na 

voragem desafiadora da contemporaneidade. 

Boa leitura.  

 

ÍBIS SILVA PEREIRA 

TENENTE-CORONEL COMANDANTE 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 BAUMAN, Zygmunt, Modernidade Líquida, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2000. 
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ATIVIDADE POLICIAL GUIADA PELA INTELIGÊNCIA E PARCERIAS COMUNITÁRIAS  

Cláudio Costa de Oliveira 2 

 

RESUMO 

 
O agravamento da violência e do alarmante crescimento da criminalidade no Estado 

do Rio de Janeiro gera na população um sentimento generalizado de que algo deva ser feito 
para otimizar o desempenho dos órgãos envolvidos diretamente com a Segurança Pública. 
Diante deste grave quadro, apontamos neste estudo que a Atividade de Inteligência é um 
elemento indispensável à execução das medidas de Segurança Pública. Desta forma, este 
artigo buscará tratar brevemente das relações entre crime, relações sociais, espaço urbano, 
elementos que têm sido tema de discussões científicas e da elaboração de políticas públicas 
de segurança.  Destacará que, apesar da incorporação da criminalidade como objeto da 
intervenção critica e científica, ainda são necessários estudos sistemáticos sobre aspectos 
importantes para a condição da oportunidade do crime, e, principalmente, precisamos 
superar situações históricas que tem impedido que a instituição policial como um todo, 
possa alcançar maior efetividade na ação. Percebe-se a necessidade de se desenvolver 
estudos avançados sobre Segurança Pública, que coloquem em franca evidência a 
oportunidade de guiar a ação policial pela Inteligência com o apoio premente da população. 
Para tanto, elenca-se estratégias que a Atividade de Inteligência detém para a gestão dos 
órgãos ligados à Segurança Pública. Portanto, a partir da interação do Serviço de 
Inteligência com parcerias comunitárias, através do Disque Denúncia e das Unidades de 
Polícia Pacificadora, poderemos alicerçar a presença do Estado em comunidades antes 
dominadas por ações criminosas, com implementação da paz e segurança para todos os 
cidadãos, para que o seu direito constitucional fosse restabelecido nestas regiões, nas quais 
incorriam a insegurança, o medo e a exclusão social de toda a população. 

  

Palavras-Chave: Inteligência, Segurança Pública, Parceria Comunitária, Ação Preventiva, 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), Redução de Criminalidade. 

 

 

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO; 1 ATIVIDADE POLICIAL GUIADA PELA INTELIGÊNCIA E 

PARCERIAS COMUNITÁRIAS; 1.1 ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; 1.1.1 BREVE HISTÓRICO DA ATIVIDADE 

DE INTELIGÊNCIA; 1.1.2 ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA: CONCEITO, 

CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES; 1.2 INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA; 1.3 

DISQUE DENÚNCIA E UNIDADE POLÍCIA PACIFICADORA (UPP); CONCLUSÃO; 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

 
                                                 
2 MAJ PMERJ. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, à semelhança das empresas legitimamente constituídas, as 

organizações criminosas ajustaram-se ao processo de globalização incorporando os novos 

paradigmas tecnológicos às suas práticas ilícitas, formando em alguns casos 

conglomerados econômicos transnacionais, cujo lucro decorre do narcotráfico, do comércio 

ilegal de armas, da exploração dos jogos de azar, da lavagem de dinheiro, da corrupção e 

dos crimes de informática, abrangendo estes últimos desde a pedofilia até a clonagem de 

cartões de crédito. Em maior ou menor grau esses crimes influem na percepção da violência 

e nos índices de criminalidade, aumentando a sensação de insegurança da população. 

Como observa Ericson et al (1997, p. 197), hoje, nos grandes centros urbanos, o 

ideal de segurança em que a função da polícia era manter a ordem social por meio do 

patrulhamento não é suficiente. A sociedade contemporânea constitui uma “sociedade de 

riscos”, ou seja, reflete uma conjuntura complexa e instável em que a administração de 

riscos reais por meio de instrumentos tecnológicos; bancos de dados como sistemas de 

cadastro de veículos, motoristas, vítimas e criminosos; informações de seguradoras e de 

instituições de crédito e de iniciativas da própria população através de denúncias é o 

principal meio de prevenção do crime. 

De acordo com Jorge da Silva (2003, p.13), 

A sociedade encontra-se perplexa diante da disparidade entre a astúcia e sofisticação 
dos agentes do crime, de um lado, e a cristalização de anacrônicos métodos e 
estratégias empregadas pelo poder público, de outro. 

 
Ao quadro, soma-se a dificuldade do Estado em desenvolver medidas capazes de 

prevenir a violência fruto dos desequilíbrios sociais e econômicos, cujo o controle é uma das 

funções da Polícia Militar. Por ganância ou patologia, hoje não é raro membros de classe 

social mais elevada se envolverem com criminosos que, por sua vez, logram infiltrar ou 

cooptar pessoas no poder público, minando as bases das instituições por meio da corrupção 

e da extorsão.  

Diante desse quadro, a missão constitucional de policiamento ostensivo e de 

preservação da ordem pública conferida à Polícia Militar cresceu em sua complexidade, 

passando a requerer os instrumentos proativos do serviço de inteligência para o seu 

sucesso. Definida por Jorge da Silva (2003, p. 334) como a atividade realizada “na coleta, 

reunião e tratamento sistemático das informações sobre a criminalidade (...) e sua utilização 

nas operações em geral, tanto as investigativas quanto as ostensivas”, a inteligência é 

essencial no confronto com as milícias, por exemplo, um problema grave por envolver ex-

agentes do Estado, localizados em comunidades carentes de difícil acesso. O planejamento 
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dessas operações exige o conhecimento do ambiente, dos seus fatores favoráveis e 

adversos e a identificação dos pontos críticos para evitar baixas civis e a fuga dos 

criminosos. 

Como disposto na Doutrina de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio 

de Janeiro (2005, p. 5): 

a crescente demanda de segurança no Estado do Rio de Janeiro, causada pelo 
crescimento da criminalidade e do crime organizado, vem impingindo, às autoridades, 
a adoção de novas medidas e instrumentos de combate, a fim de, cada vez mais, 
trazer tranqüilidade à população. Um dos novos instrumentos adotados foi a utilização 
da atividade de Inteligência clássica, que, por sua característica da amplitude, pode 
ser utilizada em diversos campos, dentre os quais o da Segurança Pública. 
 

As autoridades governamentais precisam ser abastecidas de amplas e seguras 

informações para as decisões a serem tomadas, tanto para o planejamento operacional 

como para a formulação das políticas de segurança, contribuindo para a retomada e o 

fortalecimento da presença do Estado em áreas ocupadas pelo crime. Nesse processo, a 

evolução da criminalidade, quem são os criminosos e o seu modus operandi, são 

informações fundamentais para planejar o emprego dos meios disponíveis. 

É essencial dispor de informações em quantidade e qualidade para saber quais 

fatores podem interferir negativamente na ordem pública e a eles se antecipar, coibindo, por 

exemplo, situações em que, ao invés de eliminar a ação criminosa, a repressão em 

determinadas áreas geográficas resultem na sua migração para outros bairros; na 

substituição de sua modalidade, caso em que o número de roubos tende a crescer após o 

“fechamento de bocas de fumo” (locais de venda de entorpecentes); ou desperdício de 

recursos públicos, em que a ação policial resulta na apreensão de alguma quantidade de 

drogas, armas e munição, mas não é capaz de apresentar um resultado duradouro, 

constituindo o que popularmente se denomina “enxugar gelo”, apesar dos riscos e do 

estresse que essas operações representam para a população das comunidades e para a 

própria polícia.   

 

 

 

1 ATIVIDADE POLICIAL GUIADA PELA INTELIGÊNCIA E PARCERIAS COMUNITÁRIAS 

A Doutrina de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 

(DISPERJ) criada através do decreto nº 37.272, de 1º de abril de 2005, possui entre os 

objetivos adotar princípios reitores que informem aos órgãos do Sistema de Inteligência do 

Estado do Rio de Janeiro (SISPERJ) as exigências da atividade de forma atualizada, a fim 

de padronizar procedimentos específicos e elevar padrões de eficiência na ação dos seus 

agentes. 
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A importância da doutrina decorre da natureza do trabalho de Inteligência de 

Segurança Pública (ISP) na coleta e no tratamento sistemático de informações. No seu 

aspecto tático (executivo), a produção de provas da materialidade e autoria de crimes a fim 

de que o Ministério Público possa exercer o poder punitivo do Estado. No aspecto 

estratégico (consultivo), a assessoria às autoridades governamentais na elaboração de 

políticas de segurança através da análise da conjuntura e evolução da criminalidade. É 

frequente, no curso desse trabalho, que haja interação entre os órgãos de inteligência de 

diferentes esferas de governo, o que torna necessário padronizar os procedimentos e 

linguagens. É importante sublinhar que o SISPERJ é parte integrante do Subsistema de 

Inteligência de Segurança Pública (SISP), criado através do Decreto Federal nº 3.695, de 21 

dezembro de 2000. Coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, do 

Ministério da Justiça, os seus principais componentes operacionais são: no Ministério da 

Justiça, a Polícia Federal (DPF) e a Polícia Rodoviária Federal (DPRF); no Ministério da 

Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a Coordenação Geral 

de Pesquisa e Investigação (COPEI) e a Secretaria da Receita Federal (SRF); os membros 

do Ministério da Integração Regional, Ministério da Defesa e Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência, além das Polícias Civil e Militar de 26 estados e do Distrito 

Federal. Nos estados, o núcleo de gestão do SISP são os gabinetes de Gestão Integrada do 

Sistema Único de Segurança Pública – SUSP sob o comando do Ministro da Justiça e do 

Diretor da SENASP, com a participação da Polícia Federal e Rodoviária Federal, das 

Polícias Militares e Civis, Ministérios Públicos, Receita Federal e Agência Brasileira de 

Inteligência (ABIN). 

A própria complexidade do subsistema no qual o SISPERJ está inserido torna 

essencial a padronização dos dados e dos procedimentos realizados na sua obtenção para 

que, reunidas, as informações não se percam na estrutura. Conforme Almeida Neto (2009, 

p. 149), 

a estruturação de uma unidade de inteligência (com todos os seus consectários, a 
elaboração de um plano, um manual e uma doutrina de inteligência (...) possibilita que 
as informações que se encontravam dispersas (...) passem a fluir, sistematicamente, 
por um mesmo canal, viabilizando agregação de sentido a (...) dados que, 
isoladamente, não eram capazes de revelar coisa alguma. 

 
Cepik (2009) observa que o grau de centralização hierárquica no SISP é baixo, 

“afinal, a noção de sistema remete justamente à ideia de um todo mantido coeso pela 

diferenciação funcional de suas partes”. Mas até agora, o potencial integrador de fluxos de 

informação na inteligência criminal e de segurança pública foi pouco desenvolvido. 

É questionável o grau de coesão mesmo dentro de cada subsistema. No caso do 
SISP, por exemplo, há fortes resistências (...) entre as Polícias Militares e as Civis 
nos estados, entre as Polícias Civis e os Ministérios Públicos, entre as polícias 
estaduais e a Polícia Federal, etc. 
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No âmbito interno do SISPERJ, soma-se o fato de que, por razões diversas, na 

gestão operacional dos Batalhões da Polícia Militar, as unidades de inteligência nem sempre 

seguem a padronização determinada pela DISPERJ, sendo os agentes usados em 

atividades convencionais, prática que pode vir a comprometer a sua segurança e o 

desempenho nas atividades específicas a que estão destinados e para as quais foram 

treinados.  Fere com isso o princípio do sigilo que a DISPERJ (2005, p. 9) sagra como 

“imprescindível à preservação (salvaguarda) do órgão e de seus integrantes contra pressões 

e ameaças”.  

Concorre para isto, ainda que involuntariamente, a mídia, que divulga por meio de TV 

e fotografias nos jornais e revistas a ação policial, sobretudo se bem sucedida, sem que haja 

um critério estabelecido quanto às imagens divulgadas. Desse modo o registro pela mídia 

de uma operação pode vir a prejudicar outra em curso, ao trair a identidade de um agente-

chave ou inviabilizar a sua utilização posterior, pondo a perder anos de treinamento e 

prática.  

O Plano de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PIPMERJ, 

documento aprovado pelo Bol. Res. da PM n° 030, de 4 de março de 1998, embora em vias 

de ser atualizado por haver completado dez anos em 2008, delimita quais as missões 

devem ser executadas pelo Sistema de Inteligência da PMERJ, e o modo de atuação dos 

agentes. De acordo com a norma, procedimentos apuratórios formais e o cumprimento de 

mandados de prisão pelas P2/OPM são exemplos clássicos de desvio de função, reduzindo 

o tempo para as operações de inteligência, comprometendo a operacionalidade do 

SIPMERJ e a coleta/busca de dados destinados às agências de cúpula. Sacrifica-se neste 

caso, se não a “identidade secreta” do agente, o tempo que poderia ser empregado na 

análise de informações obtidas e seu eventual complemento. 

Observa-se, assim, no aspecto externo, através da dificuldade de diálogo entre 

órgãos de diferentes esferas governamentais e, no interno, no descumprimento das normas 

em relação ao que deveria ser a área de ação dos agentes de inteligência, a baixa 

institucionalização dos procedimentos da DISPERJ após quatro anos da sua criação. 

Considerando que a doutrina constitui um instrumento crucial para o combate ao crime 

organizado e a violência urbana que ameaçam os cidadãos e o Estado, faz-se essencial o 

levantamento dos motivos concretos que têm se apresentado como óbices ao cumprimento 

de suas normas e objetivos. 

De acordo com a DISPERJ (2005, p. 7), no capítulo que trata das características da 

ISP, a produção de conhecimento define a atividade de inteligência 

na medida que busca os dados e, por meio de metodologia específica, transforma-os 
em conhecimento preciso, para que os órgãos policiais possam tomar as decisões 
operacionais adequadas. 
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Essa parte da atividade é o que permite identificar e correlacionar as diferentes 

modalidades de ação criminosa que, mesmo não praticadas pelo grupo em mira, é comum 

estarem associadas ao alvo da investigação de outros órgãos de inteligência. A 

padronização dos procedimentos nessas circunstâncias é elemento chave para a ISP, pois 

permite agilizar o diálogo, o compartilhamento da informação e o trabalho conjunto ou 

complementar. 

A DISPERJ (2005, p. 9) define a ação especializada como a característica que, 

em face de metodologia e linguagem próprias e padronizadas, exige dos seus 
integrantes formação acadêmica, complementada por (...) anos de especialização, 
treinamento e experiência, conseguidos pela permanência na função. 

 
Infere-se aqui que o saber adquirido na prática da atividade de inteligência, a 

memória individual dos casos em que o agente atuou e o relacionamento profissional e 

pessoal construído com agentes dos outros órgãos com quem trabalhou, além de seu 

treinamento, constituem uma gama de fatores individuais irreproduzíveis que conferem valor 

ao capital humano da corporação e são qualidades não essenciais nas operações de rotina. 

Assim, a utilização de policiais das P2/OPM em operações convencionais afasta-os das 

suas atividades-fim, dificultando o seu trabalho com outros órgãos de ISP estaduais e 

federais previstos na DISPERJ (2005, p. 9): 

O princípio da interação induz a atividade de ISP a estabelecer ligação entre as AI 
[agências de inteligência], inter-relacionadas pelo canal técnico – não hierárquico – 
existente em sistemas e subsistemas nos quais poderão otimizar os seus esforços 
para a consecução dos objetivos. 

 
Em síntese, de acordo com Almeida Neto (2009, p. 70), 

o princípio da interação reclama o que é absolutamente característico da atividade de 
inteligência: a cooperação. O profissional de inteligência deve construir e aprofundar 
relações de cooperação (internas e externas ao órgão) de modo a viabilizar um 
trabalho mais dinâmico e preciso, criando novos canais de comunicação para 
viabilizar um fluxo maior de informações. 

 
A interação e a especialização do trabalho dos agentes e órgãos de inteligência, 

intrínsecos à DISPERJ, possíveis por meio da padronização dos procedimentos e da 

linguagem, são vitais para enfrentar a inorganicidade das organizações criminosas, ou seja, 

a extrema agilidade com que, atingidas em um flanco, elas voltam-se para outra 

modalidade; aprisionado um líder, imediatamente ele é substituído; ameaçadas de extinção, 

elas fundem-se a outros grupos distantes geograficamente, como por exemplo, o PCC 

(Primeiro Comando da Capital) no Estado de São Paulo, sem demorar nas negociações 

nem, por óbvio, lhes dar publicidade.  

Em uma sociedade de riscos, isto é, uma sociedade em que o crime é um dado 

concreto, um de seus elementos integrantes, embora possível de combater e conter, a inter-

relação departamental é a principal vantagem da polícia. É a sua melhor estratégia porque 
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através da interação entre os órgãos de inteligência é possível identificar os vestígios 

deixados pelos malfeitores em suas movimentações financeiras, aliciamento de agentes 

públicos, contrabando de armas e apetrechos eletrônicos, etc. São rastros dispersos que, 

reunidos, formam um todo coerente, que permitirá o assessoramento das autoridades 

governamentais na elaboração das referidas políticas de prevenção e de combate à 

criminalidade e o empreendimento de operações convencionais da PM nos lugares e nos 

momentos em que a ação policial puder infligir o maior dano possível à organização 

criminosa, com desarticulação dos seus negócios pelo maior tempo possível, 

simultaneamente à obtenção de informações sobre os infratores com os quais estavam 

associados naquele momento.  

Considerando estas questões em tela, a identificação dos óbices para a plena 

implantação das normas estabelecidas pela DISPERJ permitirá a sua eliminação pelo 

Comando do Estado Maior da Polícia Militar, assegurando ganho na produtividade dos 

Batalhões da Polícia Militar. Em consequência, contribuirá para o melhor dispêndio dos 

recursos públicos e, de maneira objetiva, para a fixação de uma imagem positiva da 

corporação perante a sociedade cujo objetivo é proteger e servir.  

O processo de auto-avaliação dos procedimentos operacionais é uma premissa 

básica em todos os níveis administrativos, sejam públicos ou particulares. A escolha do 

tema não se deu, somente, à folha de serviços prestados nesta área no decurso de nossa 

carreira profissional, mas, sobretudo, à possibilidade concreta de, por nossa experiência, 

dialogarmos com os agentes dela encarregados, somando assim o conhecimento da teoria 

com o da realidade prática. Acreditamos que a experiência de analista de informações 

somada a de agente de campo permitirá desenvolver, com a objetividade requerida às 

ações policiais, identificar as dificuldades inerentes ao serviço de inteligência na conjuntura 

presente e, sem pretensão de sugerir soluções, contribuir para o permanente esforço da 

Polícia Militar em garantir segurança à sociedade. 

 

1.1 ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

A Atividade de Inteligência como ferramenta indispensável ao processo decisório em 

todos os níveis, notadamente no campo da Segurança Pública, onde a utilização dos 

recursos da Atividade de Inteligência é extremamente útil em face do recrudescimento da 

criminalidade no país. 

Diante de tamanha problemática, o Governo Federal, através do Decreto nº 3.448, de 

05/05/2000, criou o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública, no âmbito do Sistema 

Brasileiro de Inteligência, atribuindo um caráter formal à Atividade de Inteligência 

especificamente voltada para a Segurança Pública. 
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No entanto, a simples criação de órgãos, sistemas ou subsistemas voltados para 

Atividade de Inteligência de Segurança Pública, não é suficiente para produzir resultados 

concretos no combate ao crime em todos os seus matizes. A missão de produzir 

documentos fidedignos e oportunos impõe o emprego de profissionais selecionados, 

altamente qualificados e adequadamente equipados, em razão do caráter extremamente 

técnico e singular da Atividade de Inteligência. 

Portanto, tendo em vista a importância do Estado do Rio de Janeiro no contexto 

nacional, é imperativo que os Órgãos de Inteligência de suas Forças de Segurança estejam 

capacitados para a realização de um processamento científico de conhecimentos. É urgente 

a erradicação dos métodos ortodoxos vigentes, os quais, comprovadamente, até o momento 

não produziram resultados esperados pela sociedade. 

A Atividade de Inteligência de Segurança Pública no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro somente alcançará o nível de excelência almejado mediante a reformulação das 

estruturas existentes e a criação de dispositivos não convencionais. A qualificação de 

pessoal e o emprego de tecnologia são as plataformas para a otimização da Atividade de 

Inteligência de Segurança Pública no Estado. 

 

1.1.1 BREVE HISTÓRICO DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA 

 

Segundo Costa (1998, p. 3) a “Inteligência” ou “Informações” constitui-se, pode-se 

afirmar, em uma atividade tão antiga quanto o próprio homem. Assim, é o elemento 

indispensável e de fundamental importância e utilização para todos os campos da vida 

humana. 

Ainda de acordo com Costa (1998, p. 5): 

a partir da Idade Contemporânea a Atividade de Inteligência adquire uma organização 
aperfeiçoada, estrutura e metodologia próprias, desenvolvida por pessoal 
especializado. Nesse período por ocasião das duas grandes guerras, os Serviços de 
Inteligência se avultavam na complexidade e travam verdadeiras lutas paralelas e 
complementares às operações militares. 
 

Durante o período do pós-guerra as informações exerceram grande influência nos 

acontecimentos em geral, promovendo mudanças no equilíbrio político. Já no período da 

Guerra Fria, as informações passaram a constituir-se como verdadeira “arma”, 

principalmente entre as grandes nações do mundo. 

Atualmente, a questão ideológica não é tão preocupante, após o fim da Guerra Fria. 

No entanto, mesmo não se tendo inimigos “definidos”, surge uma nova Ordem Mundial, 

caracterizada pela onda da globalização, onde países tidos como “ricos” pretendem ficar 

cada vez mais ricos às custas de sacrifícios cada vez maiores de países pobres. Diante 

deste contexto, segundo Costa (1998, p. 5): 
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a Atividade de Inteligência revela-se como sendo de vital importância para a tomada 
de decisões, orientando na busca de conhecimentos oportunos, amplos e seguros, 
imprescindíveis para a segurança e ao desenvolvimento de qualquer Estado ou 
instituição. 

 
1.1.2 ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA: CONCEITO, CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES 

 

Segundo o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos 

(CEFARH), da Subsecretaria de Inteligência (SSI)3, a Atividade de Inteligência pode ser 

conceituada como: 

O exercício permanente de ações direcionadas para: 
I – a obtenção de dados e avaliação de situações que indiquem ameaças, 
veladas ou dissimuladas, capazes de dificultar ou impedir a consecução dos 
interesses estratégicos do Brasil; 
II – a obtenção de dados e a avaliação de situações que representem 
oportunidades para a consecução dos interesses estratégicos do país; 
III – a identificação, avaliação e neutralização da espionagem por serviços de 
inteligência estrangeiros; 
IV – a identificação, avaliação e neutralização de ações adversas promovidas 
por organismos ou pessoas, vinculadas ou não a governos; e 
V – a salvaguarda dos conhecimentos e dados que, no interesse da 
segurança do Estado e da sociedade, devam ser protegidos. 

 
Portanto, segundo Costa (1998, p. 8), 

a atividade de Inteligência é o exercício permanente de ações especializadas 
orientadas, basicamente para a produção de conhecimentos necessários à decisão, 
ao planejamento e à execução de uma política e à sua salvaguarda contra ações 
adversas. 

 
Deste conceito, ainda de acordo com Costa (1998, p. 8), as principais características 

da Atividade de Inteligência são: “a) Trata-se de atividade de Assessoria; b) É de natureza 

Permanente; c) Possui uma Ética própria; d) É desenvolvida por intermédio de Ações 

especializadas; e) Busca de dados Protegidos; e f) Visa a Economia dos Meios”. 

Desta forma, partindo-se de sua conceituação e características, temos segundo 

Costa (1998, p. 8) as finalidades: 

a) Produzir Conhecimentos para o planejamento, a execução e o 
acompanhamento da ação governamental, com vistas à defesa do Estado e 
das instituições nacionais; e b) Salvaguardar os assuntos sigilosos e os de 
interesse do Estado e da sociedade. 
 

 
Desta forma, podemos inferir que Inteligência de Segurança Pública, entende-se 

como sendo a atividade que visa a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos, 

sobre fatos ou situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório, 

planejamento e execução da Política de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

                                                 
3 Atual Subsistema de Inteligência de Segurança Pública (SISP). 
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A vinculação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) ao Exército 

Brasileiro, na condição de Força Auxiliar, permitiu que a estrutura da Corporação sempre 

fosse dotada de um Sistema de Inteligência, centralizado pela 2ª Seção do Estado Maior 

Geral (PM2). Dessa forma, utilizando a Doutrina de Inteligência Militar formulada pelo 

Exército, a PM2 foi o primeiro e único Órgão de Inteligência do Estado a adaptar a Atividade 

de Inteligência à realidade da Segurança Pública. 

No âmbito da Polícia Civil, a Coordenadoria de Inteligência e Apoio Policial (CINAP) 

era a responsável pelas ações de inteligência na Instituição, entretanto, a falta de um 

sistema formalmente estruturado impediu que o órgão efetivamente funcionasse como uma 

Agência de Inteligência clássica. 

Importante ressaltar que as demais instituições do Estado com atividades direta ou 

indiretamente relacionadas à Segurança Pública não possuíam Órgãos de Inteligência. 

Desta forma, a inexistência de um sistema capaz de coordenar a Atividade de Inteligência 

em nível estadual tornou extremamente difícil o intercâmbio de dados e conhecimentos 

entre os órgãos que atuavam na esfera da Segurança Pública. 

Em 12/01/1995, foi criado e inserido na estrutura da Secretaria de Estado de 

Segurança Pública (SSP) o Centro de Inteligência de Segurança Pública (CISP), órgão de 

cúpula do Sistema de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SISESP), 

com a missão de produzir Inteligência voltada para o acompanhamento das diversas 

expressões da criminalidade. 

Formalmente o Sistema de Inteligência em tese coordenado pelo CISP jamais foi 

implantado ou normatizado. A efetiva e necessária integração entre os órgãos de 

Inteligência de Segurança nunca foi alcançada por falta de estrutura ou vontade política dos 

dirigentes de alguns organismos estaduais, os quais resistiram e não aceitaram a 

subordinação a um sistema, excessivamente temerosos com uma suposta diminuição de 

poder. 

Os primeiros passos para o efetivo aperfeiçoamento da Atividade de Inteligência de 

Segurança Pública do Estado foram dados em 29/10/1999 e 25/11/1999, com a criação da 

Coordenadoria de Inteligência do Departamento Geral dos Sistema Penitenciário 

(CIDESIPE) e a aprovação do Regimento Interno da Coordenadoria de Inteligência da 

Polícia Civil (CINPOL), respectivamente. 

O Decreto Estadual nº 26.438, de 05/06/2000, alterou a estrutura básica da 

Secretaria de Estado de Segurança Pública, criando a Secretaria de Inteligência 

(SSI/SSP/RJ) em substituição ao CISP. Além das atribuições de uma Agência de 

Inteligência voltada para a área de Segurança Pública, compete a SSI/SSP/RJ a formulação 

de Doutrina e a quantificação de profissionais de inteligência. 
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Em face da inexistência de um Sistema de Inteligência formalmente estruturado e 

integrado ao Estado, em agosto de 2000 a SSI/SSP/RJ elaborou a proposta do Decreto 

Estadual que cria o Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de 

Janeiro (SISPERJ). 

Pela efetiva necessidade de ampliar, integrar e otimizar a tramitação dos 

documentos de Inteligência e implementar a troca de conhecimentos entre as diversas 

Agências de Inteligência (AI), o Decreto Estadual nº 31.519, de 12 de julho de 2002, criou o 

Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (SISPERJ), 

integrado por seis AI, cuja AI central é a Subsecretaria de Inteligência (SSINTE). 

O Decreto Estadual nº 34.853, de 18 de fevereiro de 2004, alterou e consolidou a 

estrutura do SISPERJ, ampliando-o para quinze AI, sem contar com a capilaridade dos seus 

subsistemas. 

 

1.2 INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Há de se considerar que a inteligência é um dos elementos principais para que se 

efetive a investigação policial. Os recursos disponíveis das tecnologias de informação, 

quando aliadas ao conhecimento, distribuição e disseminação da informação possibilitam 

uma atividade de investigação mais dinâmica, apoiada plenamente pelo setor de inteligência 

da organização policial. Desta forma, a Inteligência de Segurança Pública destaca-se como 

instrumento altamente estratégico para aprimoramento de todo o processo de investigação 

policial. 

A Atividade de Inteligência como ferramenta indispensável ao processo decisório em 

todos os níveis, notadamente no campo da Segurança Pública, onde a utilização dos 

recursos da Atividade de Inteligência é extremamente útil em face do recrudescimento da 

criminalidade no país. 

Atualmente, segundo Ferro Júnior e Dantas (2009), as organizações criminosas 

possuem grande poder de articulação, em que estabelecem, organizam e cada vez mais se 

ampliam suas atividades ilícitas, diversificando-as em espécie e com novos alcances no 

tempo e no espaço. 

Os agentes do Estado, do outro lado desta questão, constatam que o alcance 

investigativo ultrapassou os limites tradicionais de investigação, atuando no mundo virtual da 

comunidade global; onde, diante da ocorrência da frequência dos delitos transnacionais, em 

que a investigação e o monitoramento de dados do ambiente torna-se altamente complexo. 

Segundo Ferro Junior (2009), a Inteligência de Segurança Pública materializa-se, 

contextualizando-se de forma prática, no “exercício permanente e sistemático de ações 

especializadas para produção e salvaguarda de informações e conhecimentos” necessários 

para o setor. Considerada como importante instrumental para “prever, prevenir e reprimir 
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delitos de diversas naturezas, relativos a temas de interesse da Segurança Pública e da 

Defesa Social”. Ainda de acordo com Ferro Júnior (2009): 

o foco do processo legislativo concernente à atividade de ISP é dar sustentação a 
seus produtos é maximizar as possibilidades de controle do fenômeno do crime e da 
violência. A tônica dessa visão política é favorecer o uso instrumental, bem como 
objetivo, quase que de maneira inquestionável politicamente. Assim, a utilização do 
conhecimento e da informação, em sua excelência, serve verdadeiramente para uma 
rápida disponibilização e utilização sua em prol dos interesses da nação. Até mesmo 
órgãos de Estado e da Sociedade Civil tratam juntos, do estabelecimento de ‘padrões 
de funcionalidade nacional da informação; de um ‘modelo nacional de troca de 
informação’; de ‘análise criminal prospectiva’, etc. E isso tudo é bastante compatível 
(talvez ainda que não aplicado, todavia (...) com o ‘espírito’ da Constituição Federal 
de 1988 do Brasil, que aponta que a segurança não se faz apenas pela ação dos 
agentes do Estado, mas sempre, mais e melhor, com um espírito público manifesto 
na responsabilidade compartilhada por todos.4 

 
Desta forma, a Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro ganha devida 

importância em que só pode ser instrumentalizado por novas doutrinas de inteligência, como 

do ‘policiamento guiado pela inteligência’, proposto neste estudo. 

Paradoxalmente, nesse novo tempo, também é necessário retomar velhos conceitos 
e deixar de lado, ao menos parcialmente, alguns conceitos e funcionalidades 
reconhecidamente novos. Um deles (velhos) é o pensamento crítico, maneira de ver o 
crime, criminosos e questões conexas e que se vale menos de máquinas 
processadoras de grandes quantidades de dados em tempos mínimos, volvendo o 
olhar para o conhecimento holístico de diferentes ciências, com a intuição que só a 
maturidade técnica proporciona ao ‘homem de inteligência’. É a mesma intuição, 
também indispensável ao trabalho policial investigativo clássico, aliada à utilização de 
sistemas tecnológicos tão contemporâneos como os da tecnologia da informação 
aplicada, aí incluída a estatística, georeferenciamento, geografia do crime, 
‘mapeamento criminal’, biometria etc.5 
 
 

A atividade de ‘Inteligência’, define-se estritamente na produção de conhecimento ao 

detectar, identificar, acompanhar e avaliar ameaças reais e de potencial materialização em 

diferentes setores do Estado e da sociedade em geral. Esta atividade pode concorrer para 

neutralizar, coibir indiretamente ou mesmo reprimir diretamente atos delitivos. Mais 

precisamente no último caso, a ISP tem como objetos genéricos de estudo o crime, 

criminosos e questões conexas. 

Relacionando-se as duas grandes vertentes da Inteligência: Segurança de Estado e 

Segurança Pública; assim como respectivos objetos de interesse, a atividade de inteligência 

é da maior relevância para a nação. Os seus objetivos principais tratam da ‘vida do Estado 

enquanto Nação’, no que de mais abrangente e alcance a expressão ‘vida’ possa ter. Vida 

no conceito intrínseco a qual possui, bem como também do que seja instrumental para sua 

manutenção, ou seja: segurança nacional e pública, segurança econômica, paz social, etc. 

                                                 
4 FERRO JÚNIOR, Celso Moreira. A Inteligência Tecnológica Policial: Uma Visão Estratégica 
Interinstitucional. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 30 set. 2009. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridiuco.com.br/?colunas&colunista=70&ver=420>. Acesso em: 03/11/2009. 
5 FERRO JÚNIOR, Celso Moreira. Op. cit., 2009. 
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A defesa social é uma expressão que amplia o conceito de segurança pública mais 

além da prevenção e repressão de competência circunscrita às instituições 

constitucionalmente específicas para tal fim. Ao invés de estrutural e organizacional, a 

noção de ‘defesa social’ é instrumental. Ela pressupõe a participação de todos os setores do 

Estado (assistência social, defesa, educação, infra-estrutura urbanística, justiça, saúde, 

segurança pública etc.), bem como de todas as esferas políticas, municipal, estadual e 

federal, sem deixar de incluir a iniciativa privada e organizações não-governamentais 

(ONGs) no diagnóstico, planejamento, financiamento, execução e avaliação de políticas, 

planos, programas e ações de prevenção de questões afetas à paz social. 

A complexidade apresenta-se como uma característica bem presente na 

criminalidade, sendo percebida e acompanhada pelos setores policiais. Situação esta de 

alta complexidade, verificada nas interações e conexões de atos criminosos, numa 

verdadeira gama de relações ilícitas, ligadas a fatores que estão em constante mutação, o 

que torna não ser possível estabelecê-los completamente. 

Estabelece-se sentido e ao mesmo tempo a associação desta situação com a 

atuação do crime organizado no Rio de Janeiro, onde sua ramificação alcança todas as 

esferas da sociedade como também do Estado. 

As organizações policiais necessitam estruturar-se para que tenha acesso, em tempo 

real, às informações, criatividade, inovações contínuas de métodos de investigação; para 

que desta forma se gere, processe, interprete e se faça uso de forma cada vez mais 

eficiente e eficaz das informações e do conhecimento obtidos. 

Desta forma, o desempenho da investigação das organizações policiais precisam ser 

melhorados. Isto ocorre por meio da Inteligência de Segurança Pública, apoiando as 

atividades policiais desenvolvidas, como também o uso de tecnologias que possam permitir 

resultados satisfatórios, coibindo ações criminosas no Estado do Rio de Janeiro. 

 

1.3 DISQUE DENÚNCIA E UNIDADE POLICIAL PACIFICADORA (UPP) 

 

O Disque Denúncia tem sido um dos meios que gerou o fortalecimento e a 

integração da população com a Polícia Militar. O Disque Denúncia efetiva-se como veículo 

importante para elucidação de vários casos, o que pode ser verificado em estatísticas 

recentes. As informações - repassadas anonimamente pela população - vêm auxiliando nas 

investigações das delegacias especializadas e distritais. As informações que são recebidas 

pelo Disque Denúncia, geralmente, relacionam-se aos casos que estão sob investigação e 

ainda não foram concluídos. 

Segundo o DISPERJ (2005, p. 38): 
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as denúncias anônimas sejam por carta, pela internet ou pelo telefone (Disque 
Denúncia) representam a participação da população no combate à criminalidade. 
Como tais, devem ser incentivadas, recebidas pelos setores de Inteligência e 
difundidas para os órgãos competentes, que investigarão sua veracidade. Entretanto, 
no processamento dessas denúncias, deve ser preservado o sigilo das pessoas 
envolvidas - particularmente o anonimato dos denunciantes -, devendo ser 
operacionalizadas em tempo hábil, para atender o princípio da oportunidade, 
retornando o relatório dos resultados obtidos à origem, com a classificação adequada 
quanto ao grau de sigilo. 
 
 

O Disque Denúncia do Estado do Rio de Janeiro atua com um programa chamado 

“Programa GOL”, o qual é destinado a premiar unidades policiais civis ou militares que 

operacionalizam as denúncias oriundas da Central Disque Denúncia e geram resultado 

positivo divulgado na mídia. Para que a unidade policial seja contemplada no Programa, as 

ocorrências não deverão resultar em qualquer tipo de violência. A premiação consiste em 

Cheques-Prêmio com valores estipulados pelo Movimento Rio de Combate ao Crime 

(MOVRIO), e só poderão ser utilizados em lojas credenciadas. 

Segundo Renata Lima da Gerência do Prêmio Gol/Central Disque Denúncia do Rio 

de Janeiro, através do Prêmio Gol, as delegacias e batalhões de polícias apreenderam 

drogas, armas, animais silvestres, desbarataram quadrilhas, fecharam bingos, localizaram 

foragidos da Justiça entre outros. O relatório no primeiro semestre de 2009 pauta-se em 

análise das denúncias que geraram prêmio gol em todo o Estado do Rio de Janeiro. Desta 

forma, apresentamos a seguir os dados do Disque Denúncia, referentes ao primeiro 

semestre de 2009. 

Assuntos mais denunciados 

Assunto Quantidade 

Máquinas caça-níqueis 124 

Apreensão Botijões de Gás 112 

Produtos falsificados 62 

Balão 57 

Prisão c/ Apreensão de drogas 54 

Localização/porte ilegal de armas de fogo 40 

Criação ilegal de animais silvestres 33 

Comércio de animais silvestres 27 

Prisão por apreensão de balões 13 

Tráfico - prisão de trafic - s/as drogas 12 

Localização de foragidos da Justiça 10 

Apreensão de drogas 8 

Homicídio 7 
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Prisão por apreensão de prod. falsificados 3 

Receptação de produtos roubados 3 

Roubo de veículos 3 

Central Clandestina 2 

Roubo a estabelecimentos 2 

Roubo a transeuntes 2 

Aborto 1 

Casa de jogos/Bingo 1 

Criação ilegal de cobra jibóia 1 

Estelionato 1 

Extorsão simples 1 

Prisão /Apreensão Táxi Clandestino 1 

Rádio Clandestina 1 

Fonte: Disque Denúncia/2009. 

 

Apreensões / Meio Ambiente 

Meio Ambiente / Apreensão de Balões e Fogos de Artifício
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Meio Ambiente / Apreensão de Animais Silvestres

5

4

4
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Apreensões / Armas e Munição 

Armamentos / Apreensão de Munições
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Munição calibre 12
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Armamentos / Apreensão de Armas
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Espingarda calibre 28 Carabina calibre 22 Metralhadora

Revolver calibre 45 Espada de samurai Silenciador de pistolas

 

Apreensões / Drogas 
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Drogas Apreendidas - Cocaína / Através do Prêmio Gol

Papelotes; 520

Kg e/ou gr; 

Sacolés; 1871

Papelotes

Sacolés

Kg e/ou gr

 

Drogas Apreendidas - Maconha / Através do Prêmio GOL

Trouxinha; 2455

Tablete; 11

Kg e/ou gr; 3642

Trouxinha

Kg e/ou gr

Tablete

 

Outras Drogas Apreendidas / Através do Prêmio GOL

Pedra crack; 1105

Haxixe; 47
Ecstasy; 13

Cheirinho da Loló (Gr); 
30

Pedra crack

Haxixe

Cheirinho da Loló (Gr)

Ecstasy

 

Diante dos resultados obtidos no Relatório do Disque Denúncia durante o primeiro 

semestre deste ano, percebemos a clara evidência que a interação entre a população com a 

Polícia Militar tem gerado resultados expressivos, principalmente em relação aos crimes 
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praticados no Estado do Rio de Janeiro, auxiliando também na desarticulação de 

organizações criminosas, bem como no combate efetivo ao crime organizado. 

A interação conjunta da atividade policial com a sociedade tem contribuído bastante 

no aumento do combate à criminalidade, mas também na efetiva articulação entre polícia e 

cidadania. 

Esta interação pode gerar um resultado mais positivo nas operações policiais, 

quando se utiliza a Inteligência de Segurança Pública (ISP) e o apoio da população através 

de órgãos como Disque Denúncia e das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPP), para 

orientar os policiais nas suas ações. 

Segundo Ferro Júnior (2009): 

As ideias de integração e fusão fazem com que muitas vezes seja inviável a 
disjunção entre a análise criminal (ou análise de inteligência policial) e a 
‘análise de inteligência’ genericamente considerada (ou análise de inteligência 
de Estado). O tema já vai tão pacificado, a ponto de envolver parcerias até 
mesmo com o setor privado e não apenas o governamental. 
 

Apresentamos a seguir um quadro exemplificativo, através de várias reportagens, de 

que a integração de todos os órgãos formais e não-formais, no que tange Segurança 

Pública, obtém resultados significativos quase que imediatos, quando estes funcionam de 

forma sistematizada, organizada, planejada e principalmente integrada, interagindo uns com 

os outros para que a meta comum seja alcançada: a de paz e segurança a todo e qualquer 

cidadão; não como direito de alguns, mas como direito de todos assegurado pela nossa 

Magna Carta. 

 
Fonte: SSINTE. 



Revista Científica – Escola Superior de Polícia Militar 

 
25 

 
Fonte: SSINTE. 

 
 

 
Fonte: SSINTE. 
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Fonte: SSINTE. 

 
Fonte: SSINTE. 

 
Vale ressaltar que a atividade de Inteligência de Segurança Pública é um instrumento 

de pronta resposta para um trabalho eficaz no combate da crescente onda de violência, 

principalmente nos casos com altos padrões de complexidade e sofisticação. Esta atividade 

tem objetivo de obter conhecimento de aspectos ocultos nas ações criminosas, que em sua 

maioria, são difíceis de serem detectados por meios e técnicas tradicionais de investigação 

policial. Para Ferro Júnior (2009): 
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é preciso modernizar-se, e uma das fórmulas ‘de sucesso’ é integrar o conhecimento, 
compartilhando e estabelecendo linguagens comuns, para finalmente estabelecer 
doutrina consolidada em norma. A lei já existe e a Constituição é Cidadã – os 
criminosos não respeitam lei alguma e querem fazer da proteção da lei maior, que é 
para todos, seu apanágio na delinqüência contra a cidadania ordeira e pacífica. E, 
controvertidamente, parece, estão conseguindo fazer isso de alguma forma. 

 
 

Diante dos desafios e dos problemas associados à criminalidade que se encontra o 

Estado do Rio de Janeiro, a inter-relação da atividade policial com a ajuda da população tem 

possibilitado resultados satisfatórios para coibir ações ilícitas em regiões antes tidas como 

áreas comandadas por facções criminosas. Desde a implantação do projeto das UPP no 

final do ano de 2008, ocorreram pontos positivos pelo exemplo de casos solucionados pelas 

polícias Militar e Civil. A interação da atividade policial com a comunidade através das UPP 

vem favorecendo o convívio entre policiais e moradores nas comunidades. Este modelo de 

policiamento, implantado inicialmente em algumas comunidades do Rio de Janeiro, 

possibilitou ao Governo do Estado coibir as ações de traficantes, de milícias, da desordem e 

dos intensos tiroteios que imperavam nestas comunidades. 

As atividades das Unidades de Polícia Pacificadora despontam como visível 

mudança em se tratando de Segurança Pública. Os moradores de algumas comunidades, 

em que este projeto já ocorre, percebem expressivas mudanças em seu dia-a-dia, 

recuperando o que parecia ser difícil: a confiança na polícia. Este projeto tem a intenção de 

ser implantado em 43 comunidades, para que sejam retomadas e devolvidas à população, 

áreas até então abandonadas pelo poder público. As UPP demonstram que é possível 

restabelecer a ordem, e, ao mesmo tempo, proporcionar um melhor desempenho com 

inteligência na missão da Polícia Militar, que é o de proteger a sociedade. 

Este projeto pioneiro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro baniu a 

criminalidade destas áreas, abrindo caminhos para investimentos sociais do poder público 

em vários setores. O objetivo é levar a tranquilidade para todos os moradores. A iniciativa 

vem ganhando respaldo na esfera federal, visto que o Ministro da Justiça, Tarso Genro, se 

mostrou favorável às unidades. Em visita recente ao Rio para inaugurar uma das unidades 

ele se prontificou em liberar verba para ampliação visando as Olimpíadas de 2016. “As 

Olimpíadas são apenas um horizonte. Temos que triplicar o ritmo e os investimentos para 

que a segurança pública melhore”, destacou Tarso Genro. Segundo o ministro, o orçamento 

do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania de 1,4 bilhão de reais será 

ampliado e parte significativa será destinada ao Rio de Janeiro. De acordo com dados do 

Ministério da Justiça serão repassados R$ 131,8 milhões ao Rio de Janeiro até o fim do ano 

de 2009. Segundo o Ministro, não é apenas uma questão de quantidade de recursos, mas 
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de aplicação correta em áreas fundamentais como prevenção, inteligência, valorização 

profissional e estrutura policial.6 

Importante ressaltar que a participação da população é extremamente vital para que 

o policiamento obtenha sucesso. Estas comunidades viveram por muito tempo na exclusão. 

Os resultados já foram identificados logo após a implantação das primeiras unidades no 

Estado. O trabalho policial é realizado 24 horas por dia e poucas são as ocorrências 

registradas dentro e nos arredores destas comunidades. 

A interação entre moradores e policias na comunidade está proporcionando grandes 

avanços, mas é importante que todos estejam engajados para que não ocorra mais a 

presença de criminosos nestas áreas. É imperativo que a comunidade e as outras 

Secretarias de Estado participem, trazendo cidadania para os moradores, não deixando 

somente a cargo das ações policiais a contrapartida deste policiamento. 

Os moradores passam a conhecer os policiais que estão trabalhando na comunidade 

e prestam informações no intuito de denunciar qualquer movimento suspeito ou estranho na 

comunidade. Importante é que todos - sociedade e polícia- trabalhem juntos para que a 

Polícia Militar possa preservar e manter a ordem dentro da comunidade, além de assegurar 

os direitos dos cidadãos. 

O comando da Polícia Militar já está desenvolvendo estudos para acelerar a 

implantação de novas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), em virtude das já 

implantadas nas comunidades Santa Marta, Batan, Cidade de Deus, Chapéu Mangueira e 

Babilônia, e que vêm apontando resultados bem satisfatórios. A Secretaria de Segurança 

têm inicialmente o plano de implantação em 100 favelas listadas, sendo que dez já foram 

estudadas, para orientar a atuação da polícia. Segundo o Coronel Mário Sérgio de Brito 

Duarte: 

 

a polícia tem que trabalhar em benefício da tranqüilidade pública e da paz social. As 
Unidades de Polícia de Pacificação chegam com um conceito todo novo, muito 
diferente do conceito invasivo praticado por pelo menos nos últimos 20 anos, de 
entrar e sair, mas nunca permanecer. A polícia tem que permanecer, mas junto com 
ela devem chegar todos os outros serviços e equipamentos sociais.7 

 
Para 2010, a Secretaria Estadual de Segurança planeja implantar no Estado do Rio 

de Janeiro UPP em mais 37 locais. O trabalho está avançado em algumas comunidades, 

como é o caso da Vila Vintém, em Padre Miguel. O investimento também prevê a 

                                                 
6 GAIER, Rodrigo Viga. Governo considera criar Pronasci para Olimpíada, diz Tarso. 29/10/09. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1359513-5601,00-
GOVERNO+CONSIDERA+CRIAR+PRONASCI+PARA+OLIMPIADA+DIZ+TARSO.html>. Acesso em 
10/11/2009. 
7 LEMLE, Marina. PMERJ: menos burocracia, mais policiais na rua. Disponível em: 
<http://www.forumseguranca.org.br/praticas/pmerj-menos-burocracia-mais-policiais-na-rua>. Acesso 
em: 03/11/2009. 
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contratação de novos policiais militares. A previsão é de que 1,3 mil recrutas estejam nas 

ruas entre janeiro e fevereiro do ano que vem. 

 

CONCLUSÃO 

Verificamos neste estudo que a Atividade de Inteligência de Segurança Pública do 

Estado do Rio de Janeiro tem conseguido alcançar resultados favoráveis. Estes índices 

positivos foram o resultado da interação conjunta entre população e Estado, representado 

pelo Governo e pela Polícia Militar, com o objetivo de que os efeitos da criminalidade fossem 

minimizados, principalmente nas comunidades carentes dominadas por facções criminosas 

no Estado do Rio de Janeiro. 

Ressaltou-se a fundamental importância da atuação do Serviço de Inteligência do 

Estado do Rio de Janeiro, na utilização do planejamento e na tomada de decisão, por sua 

devida característica de assessoramento. 

Assim, percebe-se claramente que ocorre uma melhor decisão quando esta dispõe 

de conhecimentos oportunos, amplos e seguros. Não se pode alcançar um bom 

planejamento sem que haja disponibilidade de informações. O processo decisório para um 

melhor desenvolvimento e consolidação necessita prioritariamente de conhecimentos. 

Em se tratando de Segurança Pública o seu gerenciamento tem sido marcado por 

medidas superficiais e ineficazes, quase sempre baseadas em conhecimentos empíricos e 

rotineiros, ou mesmo em princípios já ultrapassados em achar que o problema da violência e 

da criminalidade eram problemas únicos e exclusivos da polícia. 

Observamos que a tomada de decisão ocorre durante um processo em que a 

interação é o fator chave para que qualquer que seja o objetivo traçado, seja alcançado com 

pleno êxito e eficiência, mesmo quando o ambiente é marcado por uma realidade complexa, 

cujas raízes dos problemas se encontram originalmente em causas sociais, econômicas e 

políticas. 

Esse gerenciamento deve ocorrer indispensavelmente de forma sistêmica, 

interagindo não somente com os órgãos públicos com atuação no contexto do Sistema de 

Segurança Pública, mas também com a população, respeitadas as peculiaridades e 

competências, em que se priorize o Poder-Dever do Estado, qual seja a de segurança de 

todos e qualquer cidadão. 

Assim, deve-se buscar cada vez mais a integração dos organismos policiais com os 

demais órgãos e população do Estado do Rio de Janeiro, para que possam integrar-se de 

tal forma, como poderíamos denominar de “força tarefa” repressiva, de forma regular e 

estável. 

Enfim, o Sistema de Inteligência de Segurança Pública deve obter conhecimentos 

prévios acerca do elemento favorável e adverso e do terreno onde atua, fatores que, 
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fatalmente, influenciarão na toma de decisão. Para que isto ocorra, o Disque Denúncia, as 

UPP e a população, são fatores extremamente importantes na consolidação de paz e 

segurança para o cidadão no Estado do Rio de Janeiro. Desta forma, estará se criando uma 

correta mentalidade de inteligência. 

Portanto podemos concluir, nesse contexto de coexistência e integração de órgãos 

públicos atuando na Segurança Pública, que a Atividade de Inteligência assume papel de 

elevada importância para execução de medidas pertinentes às funções desenvolvidas pelos 

organismos policiais. 
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VIOLÊNCIA E PODER - AS MILÍCIAS DO RIO DE JANEIRO 

EDISON DUARTE DOS SANTOS JUNIOR – MAJ PM∗∗∗∗ 

 

 

 

RESUMO 

O Rio de Janeiro vem enfrentando um problema grave, que teve origem na década de 50, 
mas cujo recrudescimento se deu, especialmente, nos últimos anos, causando enorme 
preocupação em diversos setores da sociedade. O perigoso envolvimento de agentes 
públicos com as milícias, mormente de policiais militares, cresceu de tal maneira que o que 
antes era visto como algo oriundo da própria comunidade, cuja suposta finalidade era a de 
autoproteção e de libertação do julgo da marginalidade com a consequente eliminação do 
narcotráfico, transformou-se em um grande problema, seja pela rápida proliferação das 
milícias, seja pelo caráter criminoso dessa associação, com a privatização do monopólio da 
violência legítima ou pela busca do lucro através da coação e da exploração de serviços 
clandestinos. Encontrar meios para se restabelecer a ordem pública pelo Estado e acabar 
definitivamente com a relação incestuosa entre polícia e milícia trará benefícios morais para 
a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e será fundamental para a prevenção e 
erradicação desse grave problema. Na elaboração deste artigo, foram utilizados 
questionários com perguntas abertas, entrevistas, revisão de literatura e de forma 
significativa as inúmeras informações produzidas pela imprensa, no período considerado de 
março de 2005 a setembro de 2009, período este em que o assunto milícia passou a ser 
uma questão midiática e, também, período em que houve a identificação de alguns políticos 
vinculados às milícias. Isso possibilitou acesso bastante amplo e detalhado às informações, 
em grande medida pelo fato de ainda não haver, sobre o tema proposto, acervo bibliográfico 
farto. 

Palavras-chave: envolvimento, milícias, autoproteção, violência legítima, coação, 
exploração, ordem pública.  

                                                 
∗ O Autor é Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, contando com mais de dezenove 
anos de serviço, Bacharel em Direito e Especialista em Gestão de Segurança Pública pela Fundação 
Getúlio Vargas. Email: majduarte77@yahoo.com.br.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir de 2006, um fenômeno potencialmente desestabilizador tornou-se 

significativamente visível no Rio de Janeiro: as milícias8, grupos parapoliciais formados por 

policiais, civis e militares, ativos e inativos, bombeiros militares, agentes penitenciários, 

militares de baixa patente oriundos das forças armadas e até civis que, sob a forma de 

segurança alternativa, ofereciam à comunidade a oportunidade de livrar-se da dominação 

imposta pelos narcotraficantes, expulsando-os e passando a cobrar por suposta proteção.  

Após dominarem o local, assumem também o controle de inúmeras outras 

atividades ilegais, como a instalação de ligações clandestinas de televisão a cabo, serviços 

de moto-táxi, transporte clandestino com vans e kombis, venda de botijões de gás e de 

ligações clandestinas de energia elétrica e, ainda, cobrando percentuais sobre a venda ou 

locação de imóveis dentro da localidade, dentre outros, ampliando a taxa de retorno da 

exploração de atividades ilícitas9.  

Após assumir o controle da favela, a dinâmica operacional dos milicianos consiste 

em banir totalmente o tráfico de drogas e, na grande maioria das vezes, agir como grupos de 

extermínio, no sentido de eliminar assaltantes e outros tipos de criminosos daquela localidade, 

contando muitas vezes com o apoio de parte do aparato formal do Estado, como meio de 

proteção ou por meio da obtenção de informações que pudessem facilitar de alguma forma a 

sua permanência naquele local. 

                                                 
8 Organizações militares ou paramilitares compostas por civis, que podem ser mantidas pelo Estado ou 
serem privadas (...). Podem ter objetivos públicos de defesa nacional ou de segurança interna, de defesa 
de interesses particulares ou políticos. Fonte: <http://www.wikipedia.org>. 
9 Tal dinâmica é abordada em inúmeras reportagens jornalísticas, como a de Marcelo Auler, Além de 
segurança, milícias investem em negócios, publicada no Jornal Estado de São Paulo, em 05/03/2007. 
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Essa “novidade” ganhou o noticiário e passou a ser mais enfaticamente 

divulgada pela mídia, principalmente pelo envolvimento de policiais militares e pela forma 

como as milícias entraram nos locais e passaram a explorar essas atividades ilícitas. Em 

questão de meses, esses grupos começaram paulatinamente a competir pelas áreas 

controladas por facções de narcotraficantes e, hoje, já competem entre si pela exploração 

de serviços clandestinos em áreas mais lucrativas, tais como o transporte alternativo e a 

taxa de segurança na Zona Oeste da cidade, o que tem provocado uma onda de homicídios 

entre os envolvidos.  

Cabe ressaltar que o próprio transporte alternativo surge em consequência das 

deficiências do Estado que não presta um serviço de qualidade e não atende aos anseios da 

sociedade que o utiliza. Surge, então, como um novo poder paralelo, na medida em que, na 

maioria das vezes, os pontos de controle de vans e kombis ilegais são controlados por ex-

policiais, militares ou civis, geralmente excluídos de suas Corporações por problemas 

disciplinares e que, muitas vezes, ainda mantêm os vínculos perniciosos com as Instituições e 

que os levaram à exclusão. 

Mas a palavra milícia parece a mais nova denominação para um fenômeno para 

o qual termos menos positivos como “polícia mineira” ou “grupo de extermínio” costumavam 

ser utilizados no passado, especialmente nas décadas de 1960, 1970 e 1980. De fato, o 

termo “milícia” nos parece deliberadamente favorável, como que empregado 

propositalmente para ganhar legitimidade, muitas vezes motivada pela conveniência de ser 

preferível pagar pela suposta “segurança” a conviver com as “leis do tráfico”. Essa nova 

denominação sugere tratar-se de uma organização nascida por iniciativa dos próprios 

moradores com a finalidade de autoproteção ou autodefesa comunitária, segundo alguns 

especialistas.  

 

2 BREVE RELATO HISTÓRICO DAS MILÍCIAS 

 

Para se entender o fenômeno das milícias, faz-se necessário breve e sucinto 

relato histórico. Segundo Alves (2003), sua origem remonta aos idos da década de 50, 

quando houve uma onda crescente no número de assaltos na cidade do Rio de Janeiro e, 

em razão desse problema, foi criado o Serviço de Diligências Reservadas da Polícia Civil, 

então integrado por policiais civis famosos da época. Em conseqüência, os assaltos 

diminuíram e gratificações em dinheiro passaram a ser concedidas aos policiais, por morte 

de marginais. 
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Ainda de acordo com Alves (2003), ao longo do tempo, a atuação desses grupos 

de policiais acabou ficando mais restrita aos municípios da Baixada Fluminense, que nessa 

época pertencia a um Estado diferente, o Estado da Guanabara; portanto, com polícias 

distintas que vieram a se fundir em 1975, ano da fusão dos dois Estados. Mas, a partir de 

1964, o que na época ficou conhecido como esquadrão da morte voltou à ativa após o 

assassinato do detetive de Polícia Civil Milton Le Coq de Oliveira10, mito da Polícia Civil 

carioca, pelo bandido conhecido pela alcunha de Cara de Cavalo11. 

Zuenir Ventura (1994) diz que Le Coq começou a morrer quando um bicheiro lhe 

teria pedido providências contra Cara de Cavalo, que o extorquia de forma exagerada. 

Segundo ele, “A cena parecia moderna: um contraventor se dirigia a um policial para 

denunciar um bandido por se apoderar de parte dos lucros de seus negócios clandestinos”. 

Ao montar o cerco e trocar tiros com o bandido, Le Coq acabou morto por um tiro de Colt 

.45. Zuenir Ventura prossegue, dizendo:  

“Esse tiro atingiu também o amor próprio da Corporação. O mocinho perdeu 
o duelo para um bandido pé de chinelo. Uma morte sem glória. (...). Ele não 
tombou cumprindo um mandado judicial, nem uma ordem policial. Sua 
última missão foi um mandado do jogo do bicho” (grifo do autor). 

Conforme relata Alves (2003), no enterro de Le Coq, seus companheiros 

decidiram que, em represália, para cada policial morto haveria dez bandidos mortos. Logo 

depois, decidiram fundar a Escuderie Le Coq12. Então, após longa caçada, seus fundadores 

finalmente conseguiram executar Cara de Cavalo. Era o surgimento do esquadrão da morte, 

sob a égide da Escuderie Le Coq. A partir daí, policiais passaram a se utilizar do poder de 

polícia para obtenção de benefícios próprios, penetraram e começaram a transitar em outras 

áreas que não a da esfera policial. 

 

2.1 HISTÓRICO DAS MILÍCIAS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

No município do Rio de Janeiro, o histórico das milícias remete-nos à década de 

80, na qual comerciantes e moradores da Favela de Rio das Pedras passaram a se 

organizar e oferecer pagamento aos policiais a fim de que, naquele local, não fosse 

permitida a entrada de narcotraficantes ou de outros tipos de criminosos. A radical 

                                                 
10 Famoso e temido detetive da Polícia Civil, na década de 60. 
11 Apelido de Manoel Moreira, assassino do detetive Le Coq, que foi morto aos 23 anos, após 
implacável caçada de quatro meses por todo o Estado do Rio de Janeiro e cujo domínio era a antiga 
Favela do Esqueleto, local onde está situada a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
12 Grupo criado inicialmente como associação filantrópica destinada a prestar assistência às famílias dos 
policiais civis mortos em serviço e que depois se transformou em uma espécie de esquadrão da morte. 



Revista Científica – Escola Superior de Polícia Militar 

 
36 

inexistência de narcotráfico ou mesmo de usuários de drogas ali era a base de legitimação 

da milícia. 

A experiência de Rio das Pedras aos poucos expandiu-se, inicialmente na região 

de Jacarepaguá e alastrou-se, depois, por todo o município do Rio de Janeiro. Hoje, os meios 

de comunicação informam que as milícias já teriam se expandido para fora do Município do 

Rio de Janeiro, ganhando outras áreas do Estado. 

No entanto, a suposta legitimidade das milícias passou a ser questionada 

recentemente, seja pela sua ampla e preocupante proliferação (segundo o relatório da CPI 

das Milícias13, divulgado no dia 14/11/2008, já seriam mais de 170 localidades ocupadas), seja 

pelo envolvimento cada vez maior de policiais militares, dentre outros servidores públicos (226 

indiciados, dos quais 67 policiais militares, segundo o mesmo relatório) ou pela constatação 

de seu caráter criminoso. A “proteção” através da ameaça e da intimidação e a predominância 

do interesse privado (a busca do lucro através da coação) parecem se sobrepor à sua suposta 

função “comunitária” ou “pública” (de controle do território, de segurança e de fornecimento de 

serviços). 

Na prática, o que ocorre é que nessa substituição de narcotraficantes por 

milicianos, a milícia acaba sendo muito mais perigosa para a população, porque parte-se da 

premissa de que reúne agentes públicos14, em associação incestuosa e igualmente 

criminosa. Agentes que são, na verdade, um misto de policial e bandido. Como 

consequência disso tudo, o que até então era tema de uns poucos especialistas passou a 

atrair imensa publicidade e gerar grande preocupação entre as autoridades estaduais e a 

sociedade em geral. 

 

3 O PROBLEMA A SER RESOLVIDO 

Segundo Silva (apud Minayo et al, 2008, p. 19), o conceito de Segurança Pública 

pode ser assim entendido: 

“Segurança Pública constitui a garantia que o Estado oferece aos cidadãos, 
por meio de organizações próprias, contra todo perigo que possa afetar a 
ordem em prejuízo da vida, da liberdade ou dos direitos de propriedade dos 
cidadãos: é a essência da missão das polícias e deriva do campo jurídico”. 

Quando não existem essas garantias de segurança e ordem pública, e as 

carências de uma comunidade não são supridas, permitindo-se que haja escassez de meios, 

                                                 
13 A Resolução n. 433/2008/ALERJ cria a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a 
ação de milícias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, cujo autor do projeto de criação e também 
seu Presidente foi o Deputado Estadual Marcelo Freixo, do PSOL/RJ. 
14 Agente Público é todo aquele que presta um serviço público, sendo funcionário público ou não, 
sendo remunerado ou não, sendo o serviço temporário ou não. Fonte: <http://www.wikipedia.org>. 
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recursos e oportunidades, quando o cidadão não tem acesso às instituições do Estado e aos 

serviços mínimos, sem os quais a vida não pode ser considerada digna, e quando os bens 

públicos parecem ser uma exclusividade dos mais bem localizados, acaba-se fornecendo as 

condições para que outros o façam de alguma forma, seja através do assistencialismo 

populista ou da coação, como ocorre, em ambos os casos, com os narcotraficantes que 

dominam e subjugam as comunidades. 

O “serviço público” prestado pelo narcotraficante era, na verdade, a eliminação 

de quaisquer outros tipos de delitos naquele local, deixando de atrair as atenções da polícia 

e mantendo a tranquilidade para o livre funcionamento das “bocas de fumo”. Era o exercício 

do monopólio do uso da força, que agora é exercido pelas milícias; ou seja, onde o Estado 

não faz valer a sua primazia no uso da força, ele não governa. Nos locais onde o domínio é 

do narcotráfico ou das milícias, eles são o “governo”, pois privatizaram o monopólio do uso 

da violência.  

Pedro Carleial15 diz que, quando a polícia invade um desses locais, não está no 

curso de uma ação policial, mas de uma ação militar, uma ação de guerra, pois não está se 

confrontando com simples criminosos, mas com um governo inimigo que se estabeleceu e 

governa aquele território. Há, portanto, duas organizações disputando pela força a 

legitimidade de usá-la.  

O fundamento da ocupação de favelas pelas milícias era a eliminação do 

narcotráfico e de outros tipos de delitos, visando à busca pela exploração de serviços. Na 

edição do dia 30 de agosto do seu ex-blog16, o ex-prefeito Cesar Maia publicou um quadro 

comparativo exemplificando a diferença na percepção da violência entre a Área de 

Planejamento 2.1 (Botafogo) e a Área de Planejamento 4 (alguns bairros da Zona Oeste). 

Segundo o estudo, enquanto o uso de drogas nas ruas registra 38,8% no asfalto, nas 

favelas controladas pelas milícias o índice cai para 9,6%. Já a venda de drogas é 21,6% 

contra 5,6% nas milícias e os assaltos registram 37,5% contra 1,5%. 

Em pesquisa de 2007, relacionada à vitimização, o Núcleo de Pesquisas da 

Violência – Nupevi-UERJ (apud Zaluar e Conceição, 2007, p. 100), no que se refere à sensação 

de segurança, mostrou que 51,0% dos moradores das favelas controladas por milícias 

afirmaram estar mais seguros do que os residentes de outros bairros da cidade. Em 

contrapartida, 42,7% dos que moram em áreas dominadas por traficantes afirmaram que se 

sentem mais seguros ali do que em outros bairros da cidade. 

                                                 
15 Pedro Carleial, Política e Governo, postado em 07/08/2007, disponível em 
<http://www.ocapitalista.com>. 
16 Disponível em <http://cesarmaia.blogspot.com>. 
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Ainda de acordo com a mesma pesquisa, no quesito sensação de segurança, os 

percentuais de desconfiança em relação às polícias são muito elevados em todas as 

favelas, embora sejam menores nas que são dominadas por milícias. Nas favelas 

dominadas por traficantes, apenas 4,4% dos entrevistados confiam muito na Polícia Militar, 

19,9% confiam razoavelmente, 13,7% confiam pouco e 62,0% não confiam. Já nas 

dominadas por milícia, 8,8% confiam muito na polícia, 35,5% confiam razoavelmente, 20,7% 

confiam pouco e 35,0% não confiam (apud Zaluar e Conceição, 2007, p. 100). 

Em recente estudo divulgado pelo Nupevi-UERJ17, sobre o alarmante avanço das 

milícias sobre as favelas no Rio de Janeiro, a antropóloga Alba Zaluar indica que as milícias 

controlavam apenas 10% das áreas de maior violência na cidade em 2005, alcançaram 36% 

em 2008 e atualmente já dominam 41,5% dessas áreas, o que corresponde a cerca de 400 

favelas na cidade do Rio de Janeiro, contra as 108 que dominavam há quatro anos atrás. O 

mesmo estudo mostra ainda que 53% das favelas eram controladas pelo Comando 

Vermelho18 em 2005, contra 40% em 2009. Já as favelas tidas como neutras, ou seja, sem a 

presença do narcotráfico ou de milícias somavam 8,6% em 2005 e em 2008 não passavam de 

1%.  

Há, ainda, no referido estudo, números relativos à perda de espaço por outras 

facções criminosas, que também denotam a perda de poder, mas em escala muito menor do 

que a do Comando Vermelho. O estudo mostra, enfim, a preocupante velocidade de 

progressão das milícias, que hoje ocupam um número de favelas próximo de 50% do total de 

favelas da cidade do Rio de Janeiro. 

Então, a troca do narcotráfico pela milícia seria, na verdade, cair no lugar comum 

porque, de fato, ambos têm a mesma conotação de ilegalidade e buscam poder e lucro 

acima de tudo. A diferença, em tese, seria a aprovação das milícias por algumas 

comunidades. Isso poderia representar o fim dos confrontos armados, das “balas perdidas”, 

do uso ostensivo de armas de fogo pelos narcotraficantes, do livre funcionamento das 

“bocas de fumo”, da ocorrência de pequenos delitos e da exposição de seus filhos à 

criminalidade, ou ainda, do medo de que os marginais retornem e, com eles, haja 

novamente toda a sorte de violações de seus direitos. 

 

3.1 AS MILÍCIAS DO ASFALTO 

                                                 
17 Informações da Agência Brasil, disponível em <http://www.odia.com.br>, acesso em 10/09/2009. 
18 Facção criminosa, nascida inicialmente como Falange Vermelha, dentro do sistema penitenciário 
do Estado do Rio de Janeiro, especialmente no Instituto Penal Cândido Mendes, o Presídio da Ilha 
Grande, a partir de ideias socialistas resultantes do convívio entre presos políticos da ditadura 
militar e presos comuns enquadrados na Lei de Segurança Nacional, que estabeleceram um 
“código de ética” e de convivência entre eles, visando à proteção contra os abusos cometidos 
dentro dos presídios.  
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O avanço das milícias nas áreas dominadas por narcotraficantes não deveria 

causar espanto, considerando-se que as classes média e alta da cidade, além de inúmeras 

empresas, utilizam há muitas décadas a mão-de-obra de policiais na segurança privada 

particular, de ruas, condomínios e estabelecimentos comerciais, inclusive com a utilização 

de coletes identificadores. Assim, o fenômeno dos grupos particulares que oferecem 

serviços de segurança não é exclusividade da favela, mas pode ser encarado como uma 

variação das milícias. 

Nesse aspecto, os baixos salários pagos aos policiais, além das escalas de 

serviço favorecem o surgimento das “milícias do asfalto”, o envolvimento e a procura dos 

policiais por atividades dessa natureza. Policiais passam a oferecer serviços de segurança 

em ruas e comércios e, muitas vezes, subcontratam pessoas que nada têm a ver com tal 

serviço, não têm cursos de formação para seguranças ou vigilantes, e colocam-lhes coletes 

de “apoio”, o que certamente representa outra ameaça para a sociedade em geral, 

especialmente pelo despreparo para atuar em atividades dessa ordem. 

A Polícia Federal editou no dia 28/08/2006 a Portaria 387/2006 – DG/DPF, que 

altera e consolida as normas aplicadas sobre segurança privada, na qual diz: 

“Art.13. A atividade de vigilância patrimonial somente poderá ser exercida 
dentro dos limites dos imóveis vigiados e, nos casos de atuação em eventos 
sociais, como shows, carnaval, futebol, devem se ater ao espaço privado 
objeto do contrato. (Texto alterado pela Portaria 515/2007 – DG/DPF)”. 

 

Portanto, é correto afirmar que esse tipo de segurança existente nas ruas da 

cidade é uma atividade ilegal e constitui crime de exercício ilegal da profissão. O que difere, 

no entanto, a segurança prestada aos cidadãos do “asfalto” da que é prestada ou imposta 

nas favelas é a maneira como o serviço é oferecido e cobrado, uma vez que geralmente se 

da de forma intimidadora e violenta. Além disso, outros serviços são agregados à prestação 

da segurança. Dessa forma, quando o cidadão da favela ou dos conjuntos habitacionais 

paga a sua despesa mensal, em uma única fatura, já podem estar incluídos também o 

serviço pirata de TV a cabo e a ligação clandestina de energia elétrica, dentre outros, de 

modo a parecer que pagou por um serviço prestado e não por uma extorsão obtida 

violentamente ou sob ameaça. 
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3.2 COMO ATUAM AS MILÍCIAS19 

 

Sabe-se que as milícias atuam basicamente da mesma forma, ou seja, após 

dominarem uma localidade com emprego da força, promovem a expulsão da facção 

criminosa instalada ali e passam a controlar todas as atividades no local. A partir de então, 

estabelecem as taxas de manutenção de segurança, que variam entre moradores e 

comerciantes; percentuais sobre os transportes alternativos e serviços de “moto-taxi”; 

criam centrais clandestinas de TV a cabo, os chamados “gatonet”; controlam a venda de 

botijões de gás, chamados de “bolas”, permitindo que apenas uma empresa de 

distribuição, aprovada pela milícia, tenha acesso à venda do produto no local; controlam 

também as ligações clandestinas de energia elétrica e cobram percentuais sobre qualquer 

tipo de transação imobiliária ou grilagem de terra em seus domínios. 

Além disso, implantam o toque de recolher, dominam e controlam a comunidade 

com extremo rigor e truculência, expulsando inadimplentes com as taxas cobradas e 

pessoas ou parentes ligados aos marginais da facção criminosa instalada anteriormente no 

local. Com isso, intimidam as pessoas para que se tornem submissas e, ao mesmo tempo, 

dão exemplo para que ninguém ouse contestá-los e se tornem ainda mais submissos. 

Mas de onde vem a facilidade de entrar e dominar uma comunidade, 

diferentemente do que ocorre com as polícias regulares? Na prática, a polícia realiza 

investidas eventuais e por tempo determinado e depois acaba se retirando, enquanto os 

milicianos, muitas vezes policiais moradores da região, conhecem muito bem o terreno e, ao 

entrarem ali, implantam turnos de proteção permanente, com homens armados, que passam a 

defender não a comunidade, mas os interesses financeiros e, mais recentemente, os 

interesses eleitorais do grupo dominante.  

O Estado não tem condições de estar, permanentemente, nas mais de 170 

favelas ao mesmo tempo, número aproximado de locais ocupados atualmente pelas 

milícias, mas os milicianos conseguem. Obviamente esses turnos implantados não saem de 

graça para a população, que acaba tendo que pagar pela “segurança” e pelos serviços 

oferecidos. 

 

3.3 DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA A REPRESSÃO 

                                                 
19 O Modus operandi descrito é comentado, com pequenas variações, por diversos autores, dentre 
eles as antropólogas Alba Zaluar e Jacqueline Muniz, além de Rogério Dultra Santos, e ainda em 
inúmeras reportagens jornalísticas como, por exemplo, Entenda como funcionam as milícias nas 
favelas do Rio”, de 28/12/2006, disponível em <http://www.g1.globo.com>. 
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Um dos grandes obstáculos é o fato de que o policial envolvido conhece a 

estrutura da polícia e, muitas vezes, conta com o abrigo ou com informações privilegiadas 

de dentro das forças policiais. Apesar disso, ações estão sendo desenvolvidas no sentido de 

identificar e prender os envolvidos, o que, na maioria das vezes, acaba ocorrendo por porte 

ilegal de arma de fogo, carro roubado ou de procedência ignorada ou com material de uso 

comum dos supostos milicianos, como recibos de pagamento e listas de cobranças, rádios 

de comunicação, e outros. 

De fato, recentemente, a imprensa tem divulgado a prisão ou detenção de 

pessoas com suposto envolvimento com as milícias e a desarticulação de vários desses 

grupos de criminosos. De acordo com informações prestadas pela Polícia Militar, através da 

CIntPM20, foram excluídos da Corporação, até o momento, vinte e quatro policiais militares 

por envolvimento comprovado com as milícias, sendo três em 2006, outros três em 2007, 

cinco em 2008 e treze somente no ano de 2009. 

Por serem crimes sem tipificação no código penal e de difícil obtenção de provas 

de envolvimento dos agentes públicos e devido à frequente ocorrência de ameaças às 

testemunhas, muitas vezes os acusados acabam por ficar impunes. Em geral, há incidência 

de crimes de formação de quadrilha armada, porte ilegal de armas de fogo, ameaças, 

extorsões, tortura qualificada com a participação de agente público, sequestros, crimes 

contra o parcelamento do solo urbano, homicídios qualificados, comércio ilegal de gás, 

dentre outros. 

Existe no Congresso Nacional o projeto de lei 3550/2008, de autoria do Deputado 

Raul Jungmann (PPS-PR), que tipifica o crime de milícia e transfere a competência e o 

julgamento desses crimes para a Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Federal, por 

considerá-los "ofensa ao Estado democrático de Direito e de interesse da União". O projeto 

define como crime constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, 

milícia particular, grupo ou esquadrão, com finalidade de praticar crimes. A pena prevista é 

de quatro a oito anos de prisão. 

A tramitação célere desse projeto de lei, que ainda carece de aprovação no 

Senado, com a consequente tipificação do crime de milícia, obviamente poderia ser um 

inibidor para os criminosos e um grande avanço no combate a esses grupos. 

Aliado a isso, há o preocupante fato, amplamente divulgado na imprensa, do 

suposto envolvimento de alguns políticos eleitos, alguns inclusive encontram-se presos, e 

                                                 
20 Corregedoria Interna da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, cuja atribuição é a de observar 
todas as questões disciplinares, bem como as infrações penais militares que envolvam policiais militares. 
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também de candidatos a cargos políticos eletivos com as milícias, o que nos leva a pensar 

na tentativa de ampliação do poder desses grupos com possibilidades claras de atuação 

nessa nova vertente política.  

 

3.4 ESQUEMA DE OBTENÇÃO DE LUCRO DAS MILÍCIAS 

 

No esquema abaixo, estão representadas as atividades com as quais as milícias 

obtêm sua fonte de lucros. Segundo informação divulgada por meios de comunicação, as 

milícias também estariam começando a investir na exploração de atividades ligadas à 

pirataria21, principalmente de CD e DVD, devido, principalmente, às altas taxas de retorno de 

lucro. O esquema mostra, ainda, que o crime também se globalizou, seguindo a tendência 

da economia mundial e dos mercados internacionais, na medida em abriu novos 

horizontes, ramificou e diversificou seus modos de execução, buscando a atuação em 

diversas frentes de captação de lucros, como bens, serviços e negócios ilegais. 

Além disso, os criminosos têm demonstrado extraordinária capacidade de se 

infiltrar, corromper e buscar a eliminação de seus rivais, muitos dos quais membros do 

próprio aparato Estatal, o que pode explicar a ocorrência de algumas mortes de policiais 

militares, principalmente durante seus momentos de folga, quando em exercício de 

atividades de natureza privada. 

 

 

                                                 
21 Sérgio Ramalho. Piratas da Milícia. Polícia Investiga exploração de comércio ilegal de DVDs e CDs 
por grupos Paramilitares. O Globo, 13/04/2009. 
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A falta de alternativas legais no oferecimento de serviços básicos fornece terreno 

fértil para a atuação das milícias. Muitas vezes, os serviços públicos, quando oferecidos, são 

intermediados pelas associações de moradores, que se tornam referência e representam o 

poder local, culminando na eliminação da presença do Estado no imaginário dos moradores, 

fortalecendo ainda mais esse poder paralelo. Consequentemente, onde o Estado 

desaparece, o crime, ao contrário, recrudesce. 

 

 

 

3.5 A ESTRUTURA DAS MILÍCIAS 

 

A figura a seguir22 retrata o modo como as milícias se estruturam para ocupar 

uma localidade e suas prováveis ligações com políticos eleitos ou não, que estabelecem 

naqueles locais as suas bases eleitorais e seus centros de apoio comunitário, e com as 

forças legais buscando informações, apoio e, muitas vezes, reforço ou conivência nas 

invasões. Mostra, ainda, que nos novos horizontes descobertos pelo crime organizado 

globalizado, a busca não ocorre apenas pelo poder econômico, mas também pelo poder 

político. 

 

                                                 
22 Fonte Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais - DRACO-IE, 
da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 
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3.6 ÁREAS DOMINADAS PELAS MILÍCIAS 

 

A expansão das milícias foi rápida e hoje já está presente em mais de 170 

localidades, segundo autoridades da área de segurança. Tal expansão já ressoa 

internacionalmente a ponto de, em determinados casos, haver consulta a autoridades locais 

sobre a atuação desses grupos.  

Além disso, segundo matéria publicada pelo Jornal O Dia23, algumas empresas 

localizadas em áreas dominadas por paramilitares no Rio de Janeiro já estariam 

contabilizando em suas respectivas planilhas de gastos o chamado “risco-milícia” ou seja, 

um custo que inclui a obrigatoriedade de pagar as “taxas de proteção”, além da necessidade 

de contratar, vez por outra, milicianos para integrarem suas equipes de segurança. 

Segundo a mesma reportagem, o Deputado Estadual Marcelo Freixo, que 

presidiu a CPI das Milícias, teria sido contactado pela Diligence Global Business 

Intelligence, agência de consultoria sediada em Washington. A empresa procurava obter 

informações sobre o Modus operandi das milícias, qual a forma de cobrança e sobre o 

possível envolvimento de policiais e políticos. Ainda de acordo com a reportagem, as 

                                                 
23 João Antônio Barros, Empresa busca dados sobre o “custo milícia”. O Dia, 28/02/2009. 
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informações abasteceriam uma multinacional com interesse em se instalar na Zona Oeste 

da cidade do Rio de Janeiro. 

A preocupação com as milícias é um dos reflexos da fuga de investimentos do 

Rio, já que as grandes corporações acabam arcando com os gastos, com inúmeros 

dispositivos de segurança para os executivos e suas famílias, incluindo carros blindados e 

até helicópteros para transporte. 

Segundo Ignácio Cano24, embora o fenômeno das milícias possa ocorrer já há 

algum tempo, não havia efetivamente a utilização desse termo. Nesse sentido e dado a 

novidade do vocábulo, não houve, segundo o autor, nenhum caso registrado antes de 2006, 

ano em que começaram a surgir ligações com denúncias relativas às milícias. Só para se ter 

ideia do volume, dados do artigo em referência mostram, segundo fontes do Disque 

Denúncia, que entre março de 2006 e abril de 2008, o número total de denúncias recebidas 

contra milícias foi de 3.469. 

Ainda segundo o mesmo autor, dentro do município do Rio de Janeiro, os bairros 

que recebem mais denúncias, tendo como fonte o Disque-Denúncia, são: Paciência (107), 

Realengo (113), Guadalupe (131), Anchieta (167), Santa Cruz (169), Jacarepaguá (199) e 

Campo Grande (258). Esses dados comprovam, segundo o autor, que as milícias têm uma 

presença incontestável na Zona Oeste da cidade e, em menor medida, na Zona Norte. 

Finalmente, de acordo com Cano e confirmando o que já foi exposto 

anteriormente sobre a expansão das milícias para outros Municípios além do Rio de Janeiro, 

conforme dados do Disque Denúncia25, já houve a constatação da presença das milícias em 

28 municípios dentro do Estado do Rio de Janeiro, sendo a maioria das denúncias relativas 

aos municípios de Nilópolis (31), São Gonçalo (31), São João de Meriti (34), Belford Roxo 

(38), Itaguaí (48), Duque de Caxias (143), Nova Iguaçu (144) e Rio de Janeiro (2919). 

 

4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MONOPÓLIO DO USO DA VIOLÊNCIA 

 

O monopólio da violência existe, ou deve existir, em função da soberania do 

Estado sobre o território e a cidadania, como direito fundamental, se constrói a partir dos 

espaços. A soberania do Estado representa uma questão de segurança pública, sobretudo 

quando há o domínio territorial por parte do crime organizado, mormente da milícia ou do 

                                                 
24 Ignácio Cano, Seis por meia dúzia? Um Estudo Exploratório do Fenômeno das Chamadas Milícias 
do Rio de Janeiro, Segurança, Tráfico e Milícia no Rio de Janeiro, Justiça Global, 2008, p. 52 a 55. 
25 Segurança, Tráfico e Milícia no Rio de Janeiro, Justiça Global, 2008, p. 54. 
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narcotráfico, para a consecução de suas atividades criminosas. Milton Santos (1998, p.5), 

teorizando o assunto, diz que: 

“O componente territorial supõe, de um lado, uma instrumentação do 
território capaz de atribuir a todos os habitantes aqueles bens e 
serviços indispensáveis, não importa onde esteja a pessoa; e de outro 
lado, uma adequada gestão do território, pela qual a distribuição geral 
dos bens e serviços públicos seja assegurada” (grifo do autor). 

O que se pode perceber é que a motivação dos membros desses grupos, além 

da eventual crença numa missão de limpeza social ou de pacificação da comunidade, é 

fundamentalmente a de exploração econômica e, muitas vezes, com um viés político. Então, 

o ponto a ser observado é: as milícias afastam o tráfico ou eventualmente o substituem, 

visto que a experiência, no que diz respeito a instituições armadas que atuam fora da lei, 

parece ensinar que o dinheiro fácil é mais forte do que qualquer suposta motivação ética ou 

legal. 

Assim, torna-se real a possibilidade de haver disputas entre facções de milícias 

pelo domínio e o poder nas favelas mais lucrativas, exatamente como ocorre entre as 

facções de narcotraficantes. Ou, ainda, disputas pelos serviços mais lucrativos, como o 

transporte alternativo, o sinal clandestino de TV a cabo, a grilagem de terras ou a 

distribuição de botijões de gás. 

Outro ponto relevante é que essa nova ordem parte de um controle territorial 

baseado, irremediavelmente, na coação, na ameaça e não apenas para expulsar os integrantes 

das antigas facções criminosas que ali estavam, mas para impedir que eles retornem, a fim de 

manter o poder conquistado e controlar o espaço e a população. 

Há que se destacar, ainda, a presença de membros ativos e inativos do aparato 

do Estado, que parece estar ou manter-se ausente. Isso, no fundo, revela um paradoxo, pois 

os agentes públicos estão no local, mas o Estado, em si, parece não estar. Origina-se, 

assim, uma nova ordem duplamente perversa, porque se impõe desde a ilegalidade e sem 

controle formal, mas também porque é exercida de forma privada pelos próprios agentes do 

Estado, que representam a materialização da capacidade coercitiva legal e legítima do 

próprio Estado. 

José Carlos de Souza Alves26, ao comentar sobre o envolvimento de policiais com 

as milícias, diz que:  

“Cansados de serem apenas mediadores na economia política do crime que 
gera bilhões no Rio de Janeiro, membros do aparato policial passam a 
estabelecer o seu próprio controle das áreas, a partir do que passou a se 
denominar de milícias”. 

                                                 
26 Mudanças na Economia Política do Crime no Rio de Janeiro, Segurança, tráfico e milícias no rio de 
janeiro, Justiça Global, 2008, p. 34. 
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O Estado é o aparelho formal da sociedade em que deve se concentrar, como 

última alternativa, o poder de coerção, mas torna-se através de seus agentes um promotor 

da violência, da sensação de insegurança e do cerceamento da liberdade, não obtendo êxito 

em sua tarefa de repressão ao crime.  

Nos regimes autoritários, a supressão de direitos é o meio utilizado para 

garantir a ordem social. Nas democracias, por outro lado, a segurança deve estar 

associada à garantia de direitos, à liberdade decorrente dessa condição e à construção 

da coesão social. O Estado é o grande responsável por essa atribuição e exerce o 

controle através de seus agentes públicos, dentre os quais as forças policiais. 

Para Thomas Hobbes (1988), a única função do Estado é manter a paz entre os 

cidadãos. Se não houver quem regule a convivência humana, o que impera é a lei do mais forte, 

ou do mais esperto. Para ele, os homens somente viveriam em paz se estivessem sob um 

poder absoluto e centralizado, de forma que a autoridade pudesse assegurar a paz interna e a 

defesa comum. O Estado surge, então, como necessidade de construção da paz. Sem ele, 

portanto, não há civilização, cidadania, ou paz.  

O Estado é soberano e conforme indica Hobbes (1988, p. 106), ao soberano é 

conferido “o poder de usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar 

conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum”. 

No entanto, não se consegue impedir a violência contra as minorias, contra 

grupos vulneráveis, crianças e adolescentes, ou mesmo a violência oriunda daqueles que se 

apresentam como defensores dos direitos humanos, como nas sábias palavras do Tenente 

Coronel PM Ibis Silva Pereira27,  

“... pelos que sob a bandeira da defesa dos direitos humanos, se julgam no 
direito de despejarem centenas de bombas em algum país e matarem outras 
centenas de pessoas a pretexto de libertá-las e garantir-lhes o exercício de 
seus direitos humanos”.  

A antropóloga Alba Zaluar, em reflexão sobre o monopólio legítimo do uso da 

violência28, diz que: 

“O Estado brasileiro nunca cumpriu nem medianamente a principal função de 
todo Estado: dar segurança a seus cidadãos, um direito muito valorizado por 
todos (...) mas particularmente importante para todas as categorias 
minoritárias que não possuem os meios para sua defesa, no caso do ataque 
de quem está mais bem armado. Esses grupos precisam de proteção contra 
seus predadores”. 

                                                 
27 Atual Comandante da Escola Superior de Polícia Militar, da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro, em mesa de debates durante a “Conferência Livre sobre Direitos Humanos dos Policiais”, 
realizada na Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro, em 24/07/2009. 
28 Alba Zaluar, Violência e Segurança Pública, Oito Temas para Debate, Congresso da Associação de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS), 2001, p. 22. 
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Maquiavel ensina que para manter-se no poder e salvaguardar o Estado, o 

governante necessita em certos momentos utilizar-se de meios que não seguem a virtude 

cristã, como por exemplo, o uso da força física. Para ele, a eficiência das leis está ligada ao 

uso da força. Entretanto, alerta Maquiavel que “a crueldade não pode ser uma constante na 

gestão do governante, pois o que o povo mais teme é viver permanentemente oprimido” 

(1973, p. 84).  

Weber (1982, p. 103), por sua vez, afirma que: 

“O Estado moderno é uma associação compulsória que organiza a 
dominação. Teve êxito ao buscar monopolizar o uso legítimo da força física 
como meio de domínio dentro de um território. Com essa finalidade, o 
Estado combinou os meios materiais de organização nas mãos de seus 
líderes, e expropriou todos os funcionários autônomos dos estamentos, que 
antes controlavam esses meios por direito próprio. O Estado tomou-lhes as 
posições e agora se coloca no lugar mais elevado”. 

Portanto, pode-se entender que o monopólio do uso da violência é característica 

essencial de um governo e sua manutenção é um grande desafio para o Estado. Se um 

governo não o exerce, alguém irá reivindicá-lo e exercê-lo de alguma forma. Aí, então, 

haverá o confronto na tentativa de recuperá-lo, por parte do Estado e de mantê-lo, por parte 

de seus opositores, gerando medo e insegurança para a sociedade. A segurança deve ser 

sempre o objetivo central do Estado e sua observância é fundamental para a resolução do 

problema. 

 

5 A EXPERIÊNCIA COLOMBIANA 

 

Apesar dos altos índices de violência não serem exclusividade da América 

Latina, a constante exposição à violência, aos poucos, vai deixando marcas profundas na 

sociedade. Essa perspectiva, segundo Cesar Dutra Inácio29, talvez esteja mais explícita no 

caso da Colômbia. Desde os anos 1950, o país tenta reassumir o controle total da 

segurança, enfrentando a guerrilha e os paramilitares.  

O narcotráfico como elemento transnacional foge do alcance do Estado que vê em 

acordos de cooperação bilaterais como, por exemplo, o Plano Colômbia, a possibilidade de 

erradicar um elemento que gradativamente vai destruindo o Estado Colombiano. Criado em 

1999 e implantado no governo Andrés Pastrana em 2000, o Plano Colômbia30 consiste em um 

acordo bilateral de cooperação entre a Colômbia e os Estados Unidos, versando sobre o 

                                                 
29 Cesar Dutra Inácio, Do monopólio legítimo do uso da força às dificuldades encontradas pelo Estado 
Contemporâneo: o caso da Colômbia, Disponível em <http://www.tempopresente.org>. 
30 Fonte <http://www.wikipedia.org>. 
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fortalecimento da democracia, a reestruturação econômica, a revitalização social, o combate 

ao narcotráfico e ao conflito armado. 

Ainda segundo o autor, a erosão da autoridade estatal presente no período de La 

Violencia31 mostrou a incapacidade do Governo Colombiano de impedir a generalização da 

guerrilha vista pelo elevado número de vítimas – que somaram cerca de 175 mil mortos – 

como o único modo de resolver os conflitos existentes, mas que acabou ocasionando um 

retrocesso das instituições civis nos períodos seguintes. Por conta desse período, ocorreram 

confrontos entre povoados inteiros, entre camponeses e, posteriormente, a resistência 

guerrilheira liberal contra a atuação do exército e de grupos armados conservadores.  

Para Dutra Inácio, os inúmeros equívocos cometidos pelo Governo Colombiano, 

especialmente alguns como a legalização de organizações mercenárias, o incentivo ao 

armamento de cidadãos comuns para o enfrentamento da guerrilha e a formação de grupos 

paramilitares, muitas vezes compostos por ex-agentes do próprio Estado ou integrantes da 

polícia, acentuou ainda mais o quadro de violência no país. Hoje, os paramilitares criados 

como possível solução são uma dor de cabeça tão grande como as próprias Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia - FARC32. 

O mesmo equívoco parece prestes a ser cometido pela Venezuela quase 

cinquenta anos depois dos erros colombianos, na medida em que o presidente Hugo 

Chaves, dando continuidade a seu projeto de implantação de uma ditadura fascista, conta 

com milícias clandestinas ligadas diretamente a ele, os chamados “coletivos”. Segundo a 

reportagem de Duda Teixeira33, a Assembleia Nacional Venezuelana aprovou reforma da 

legislação sobre as Forças Armadas com objetivo de equiparar as milícias de Chaves aos 

militares do país. De acordo com a reportagem, os “coletivos” serão reunidos em uma só 

organização, a milícia bolivariana, com meta de 200.000 pelotões, cada um com pelo menos 

vinte membros, o que somaria quatro milhões de pessoas, um efetivo cinco vezes maior que 

o das Forças Armadas, constituída com cerca de 200.000 homens.  

Embora as circunstâncias sejam diferentes, não há como não se fazer uma 

comparação entre as situações do Rio de Janeiro e da Colômbia, porque em ambos os 

casos trata-se da perda progressiva do monopólio do uso da força pelo Estado. Hoje em dia, 

o que se pode perceber é que o Governo Colombiano não detém e nem exerce o monopólio 

do uso da força em grandes áreas de seu próprio território. A diferença é que aqui ainda não 

                                                 
31 Fase compreendida entre 1948 e 1958, caracterizada pela intensa instabilidade estatal, marcando 
significativamente as instituições colombianas. 
32 Criadas em 1964 como aparato militar do Partido Comunista Colombiano, as FARC são, atualmente, 
consideradas organização terrorista pelo próprio governo colombiano. Fonte <http://www.wikipedia.org>. 
33 As SS de Hugo Chaves, Revista Veja, Ed. Abril, edição 2134, ano 42, n. 41, de 14/10/2009. 
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há guerrilhas ou insurreições como existem por lá. Há um processo mais sutil de ocupação 

do território, rua a rua, praça a praça e assim sucessivamente. 

Já há, inclusive, informações de que, na cidade do Rio de Janeiro, as milícias 

estariam efetivando a terceirização de algumas favelas ocupadas e consideradas menos 

rentáveis, para seus antigos “donos” e que estariam contratando traficantes para atuarem 

como seguranças da própria milícia, trabalho esse que antes era executado exclusivamente 

por policiais ou ex-policiais, conforme reportagem exibida pelo jornal O Dia34. Tal panorama 

mostra mais uma faceta na atuação desses grupos criminosos. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando-se em consideração o que foi exposto, entende-se porque a situação 

chegou ao nível em que está. O surgimento das milícias foi um processo que parece não ter 

enfrentado qualquer tipo mais duro de controle ou impedimento por parte do Estado. Pelo 

contrário, parece ter sido um processo cômodo em que se acreditou apenas em uma 

improvável função social desses grupos de milícias que fariam a limpeza territorial, 

promoveriam a eliminação dos narcotraficantes e a consequente pacificação das 

comunidades.  

De acordo com o relatório da CPI das Milícias (Relatório, p.3), 

“Não resta dúvida de que foram a omissão do Estado de promover políticas 
públicas de inclusão social e econômica e a conivência das autoridades 
encarregadas de garantir a segurança pública os grandes fermentos para o 
crescimento das milícias tais como se apresentam hoje – representantes do 
Estado formal utilizando de maneira ilegal os instrumentos do próprio 
Estado para extorquir, intimidar e subjugar milhares de cidadãos de 
comunidades populares.” 

Agora que se sabe que a fundamentação das ocupações era a exploração 

econômica e a manutenção territorial, essencialmente baseada na coação e no uso da 

força, corre-se atrás do tempo perdido na tentativa de recuperar o território e o monopólio do 

uso da violência, privatizada nessas áreas em que as milícias estabeleceram seus domínios. 

A atuação, tanto das milícias como dos narcotraficantes, tira do cidadão direitos 

fundamentais como o de ir e vir e a liberdade de expressão35, dentre outros, que lhes são 

segregados juntamente com o domínio territorial. O controle territorial, pelo Estado, é 

fundamental para que haja o pleno exercício da cidadania. Milton Santos (1998, p. 111) 

disse que “o valor do indivíduo depende, em larga escala, do lugar onde ele está (...)”. 

Segundo ele, é impossível imaginar uma cidadania plena, se estiver prescindida do 

componente principal, que é o territorial. A igualdade dos cidadãos impõe, para todos, uma 

                                                 
34 Milicianos recrutam traficantes. O Dia, 25/07/2008. Disponível em <http://www.odia.com.br>. 
35 O Artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, consagrou todos os direitos 
e garantias fundamentais do cidadão. 
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acessibilidade semelhante aos bens e serviços, sem os quais a vida não será vivida com 

aquele mínimo de dignidade que se impõe. 

Muitas ações, de fato, têm sido realizadas no sentido de desarticular esses grupos. 

A Polícia Militar recentemente criou no EMG/PM-236 um Campo de Análise específico para o 

acompanhamento das milícias, buscando o mapeamento e a identificação dos envolvidos, 

com posterior encaminhamento para a Corregedoria Interna da Corporação para adoção de 

medidas cabíveis. Algumas quadrilhas vêm sofrendo sucessivos golpes com a prisão de seus 

membros e a ocupação de seus antigos espaços.  

Nota-se, portanto, a necessidade de se dotar a Polícia Militar do Estado do Rio 

de Janeiro, e também a Polícia Civil, de meios suficientes para combater esse mal que a 

atinge no seio e identificar o porquê de alguns policiais militares estarem se desviando de 

suas atribuições legais e atuando de forma paralela ao Estado, no policiamento de 

comunidades que, na verdade, são exploradas pelas milícias. É fundamental, para tanto, 

que se invista na valorização, no aprimoramento e na modernização dos órgãos 

correicionais e de inteligência da Corporação, nos mecanismos de controle interno e na 

motivação e qualificação de seus recursos humanos, buscando sempre o fortalecimento 

institucional. 

Percebe-se, ainda, que investimentos em polícia são absolutamente necessários 

e não podem se resumir à política do “mais do mesmo”, ou seja, investimentos concentrados 

em mais efetivo, mais viaturas, mais armamento e munição. Há que investir maciçamente no 

ser humano policial militar, em sua qualificação técnico-profissional, para diminuir as altas 

taxas de óbito por violência, dentro e fora de seu local de trabalho, e investir ainda na 

melhora de suas condições de trabalho e no seu bem estar físico e mental, pois o maior 

patrimônio de uma Corporação é o seu próprio capital humano. 

É imprescindível, também, buscar a melhoria nos canais de diálogo com a 

sociedade civil organizada, efetivamente nossos maiores clientes, rompendo barreiras que 

possam existir, melhorando os canais de cooperação entre a polícia e a sociedade e 

fortalecendo a consciência coletiva no sentido de reforçar a importância dessa interação. 

Sobre o assunto, Kant de Lima (apud Albernaz et al, 2006, p. 164) diz que: 

“Pressupondo um novo arranjo social, onde os conflitos e jogos de interesses 
constituem a dinâmica por excelência de uma ordem democrática, o foco na 
segurança púbica implica o incremento de meios comedidos de força para a 
negociação da socialidade nos espaços públicos, o reforço de canais de 
participação comunitária enquanto instrumentos de planejamento, controle 
social e legitimidade das ações policiais”. 

                                                 
36 Agência Central de Inteligência, gestora do sistema de inteligência da Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro, cuja função principal é a produção e salvaguarda de dados e conhecimentos, visando 
ao assessoramento do Comando Geral da Corporação. 
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Não basta também praticar apenas a “política da guilhotina”, identificando e 

excluindo os envolvidos. A esse respeito, talvez a mais brilhante contribuição tenha sido a 

dos professores Jacqueline Muniz37 e Domício Proença Junior38, em artigo publicado na 

Revista de Estudos Avançados, da USP39, onde dizem: 

“Fala-se muito das ‘maçãs podres’ e se exercita a catarse de que a remoção 
de ‘alguns maus policiais’, corruptos ou violentos, é o limite do que a política 
pode fazer. Fala-se pouco de porque as maçãs apodrecem. É que no barril, 
há lugares, há relacionamentos que convidam ao apodrecimento” (grifo 
do autor). 

E ainda, no mesmo texto, em “cada sociedade tem a polícia que merece”:40 

“É o que se diz nos círculos policiais. Apesar de ser um lugar comum, 
dessa frase apreende-se um entendimento profundo, do que é, do que 
deva ser a polícia. Cada sociedade tem a polícia que faz por merecer. A 
‘melhor’ polícia é a que vivifica cotidianamente seus modos de agir, 
aproximando o que a sociedade deseja que fosse feito em cada situação. 
Não pode ser diferente. O objeto da polícia é a própria sociedade, que 
exercita seu poder outorgante do mandato policial para demandar as 
formas, os modos e os meios que deseja na ação das polícias. E isso não 
pode ficar entregue a iniciativas missionárias, voluntaristas (...). Dessa 
forma, podemos nos capacitar a lidar com os problemas do barril, e não 
apenas à caça episódica de ‘maçã podres’”. 

Então, concordando com os autores, precisamos rapidamente nos capacitar e 

aprender a lidar com os problemas do nosso barril. Além disso, torna-se fundamental a 

identificação dos envolvidos e sua submissão ao devido processo legal. Só assim o Estado 

terá sua autoridade restabelecida e respeitada e recuperará seu lugar de único detentor do 

monopólio do uso da força, pois caso persista ou se agrave o quadro atual, tal disposição 

aponta para uma tendência de fortalecimento e expansão de domínios e o estabelecimento 

das milícias como um real poder paralelo, inclusive elegendo políticos que possam vir a 

representá-las efetivamente. 

Nesse sentido, fazem-se necessários o aperfeiçoamento continuado dos 

processos de seleção e de formação dos policiais militares em todos os níveis, buscando 

parcerias com instituições de ensino superior, públicas ou privadas, bem como a 

realização frequente de intercâmbios com outras Polícias Militares do Brasil e com polícias 

de outros países, objetivando aprender e aplicar as melhores práticas existentes, em todos 

os setores da PMERJ. Além disso, torna-se imprescindível estabelecer um forte sistema 

                                                 
37Mestre em Antropologia Social e Doutora em Ciência Política, é membro do Grupo de Estudos 
Estratégicos da COPPE/UFRJ e pesquisadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, da 
Universidade Candido Mendes, na cidade do Rio de Janeiro. 
38 Professor, Doutor em Ciências em Estudos Estratégicos. Membro do Instituto Internacional de 
Estudos Estratégicos. Professor do Programa de Engenharia de Produção da COPPE/UFRJ. 
39 Muita politicagem, pouca polícia, os problemas da polícia, Revista estudos avançados, Núcleo de 
Estudos da Violência, 2007, p. 163.  
40 Muita politicagem, pouca polícia, os problemas da polícia, Revista estudos avançados, Núcleo de 
Estudos da Violência, 2007, p. 169 e 170. 
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de endomarketing, com campanhas constantes de esclarecimentos e orientações para o 

policial militar, em todas as áreas de interesse da Corporação. 

Não se pode deixar de destacar que a criação de um rito sumário para a 

submissão de policiais militares envolvidos em atividades ilegais, dentre elas a atuação em 

milícias, proporcionaria uma depuração nos quadros da Polícia Militar e possibilitaria a 

otimização do controle, a diminuição do envolvimento e a desarticulação dos grupos já 

existentes e identificados, impedindo, consequentemente, a disputa e a ocupação de outras 

localidades. 

Aliado a isso, investigar o patrimônio e as posses de policiais militares, 

comparando-as com suas possibilidades financeiras e aprofundar, se necessário, as 

investigações sobre as declarações de bens daqueles que possuírem patrimônio 

incompatível com suas possibilidades e não apresentarem justificativa ou provas legais de 

aquisição são medidas igualmente importantes. 

Não se pode deixar de mencionar a necessidade de promover a expansão do 

programa de Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) para outras áreas do Município e do 

Estado uma vez que, conforme informado anteriormente, o problema das milícias já se 

alastrou para outras cidades do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, sintonizado e 

apoiado nos anseios da comunidade e buscando uma relação de confiança com a 

comunidade, o programa vem se mostrando eficaz e tem apresentado resultados 

extremamente animadores, a despeito da desconfiança inicial dos moradores, 

principalmente pelo longo tempo em que estiveram subjugados pela marginalidade, o que 

efetivamente legitima a atuação e a aceitação da Polícia Militar nessas comunidades. 

Somando-se ao conjunto de soluções propostas, deve-se buscar parcerias com 

empresários que exploram legalmente concessões como as de TV a cabo ou de distribuição 

de gás, por exemplo, principalmente nas áreas já ocupadas pelas UPP, no sentido de 

sensibilizá-los pela democratização do acesso a esses serviços, pois na ausência daqueles 

legalmente habilitados para oferecê-los é que a milícia garante grande parte de seu poderio 

econômico. 

Urge a necessidade, também, de trabalhar pela implementação de políticas 

efetivas de respeito e valorização do policial, com reconhecimento profissional, possibilidade 

de acesso à moradia digna, longe dos guetos marginais e das áreas conflagradas, educação 

e saúde, para que o policial possa dedicar-se efetiva e exclusivamente à profissão. “As 

pessoas só gostam da polícia quando percebem que vão entrar em uma enrascada”. A frase 
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do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura da 1ª Conseg41, em Brasília, é o reflexo 

da baixa autoestima do policial. Em pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

encomendada pelo Ministério da Justiça42, 66,8% dos oficiais da PM disseram ter sofrido 

preconceito por causa da profissão e 58% dos oficiais e praças da PM não querem que os 

filhos sigam seus passos na profissão, o que mostra, segundo a pesquisa, a falta de orgulho 

com a profissão. 

Ainda que a Constituição da República de 1988 tenha trazido uma inovação em 

relação às anteriores, elevando a segurança à condição de direito do cidadão garantido 

constitucionalmente, ao mencionar no artigo 144 que segurança pública é um dever do 

Estado e um direito e responsabilidade de todos, Minayo et al (2008, p. 20) lembram, 

oportunamente, que ao cuidarem da segurança pública, “os policiais são, também, 

servidores públicos protegidos pela Constituição, que lhes assegura o mesmo direito à 

segurança”. Além disso, a Constituição Federal é clara, garantindo ao trabalhador em seu 

artigo 6º, inciso V, piso salarial proporcional à extensão e a complexidade de seu trabalho, o 

que definitivamente ainda não ocorre com a classe policial, pelo menos no Estado do Rio de 

Janeiro. 

Infelizmente, os policiais trafegam entre a linha tênue que separa o vilão do herói 

e muitos têm medo de sair de casa para trabalhar e não voltar para suas famílias, porque 

vivem sob os mais concretos riscos de vida e são covardemente caçados e mortos 

diariamente, pelo simples fato de serem policiais. Isso, definitivamente, não pode continuar. 

Finalmente, é fundamental apoiar-se no Planejamento Estratégico da PMERJ, 

estabelecido em 2007, onde o que se procura é: 

“Responsabilidade social; qualidade na proteção e atendimento ao cidadão; 
melhoria contínua dos serviços; máxima integração da PM com a 
comunidade; comunicação clara e constante com os públicos; valorização 
do público interno; orgulho de ser Policial Militar; modernização; educação 
com aprimoramento constante; lealdade; uso gradativo da força; 
inteligência, cordialidade e ética”. 

Portanto, encontrar as respostas certas e os meios adequados para que se 

promova o restabelecimento da ordem, acabando com a relação incestuosa entre polícia e 

milícia trará, com absoluta certeza, benefícios reais para a PMERJ e para toda a sociedade, 

avançando no combate às milícias e buscando condições para que se restabeleça o Estado 

Democrático de Direito, e que seja este o único detentor do monopólio legítimo do uso da 

violência e fornecedor dos serviços e garantias fundamentais para o cidadão. Que as 

realidades locais dessas comunidades e das pessoas que as habitam sejam, como ensina 

                                                 
41 Conferência Nacional de Segurança, realizada em 30/08/2009, que resultou em um conjunto de 10 
princípios e 40 diretrizes que servirão de base para a definição das políticas de Segurança Pública. 
42 Sem motivos para se orgulhar, Vânia Cunha e Adriana Cruz, O Dia, 05/09/2009. 
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Milton Santos (1998), um ponto de partida para o raciocínio dos administradores e não, 

apenas, o lugar de ações desencontradas e, por isso mesmo, estruturalmente ineficazes. 

O Estado deve, efetivamente, ocupar os locais mais suscetíveis à ação desses 

grupos de marginais, sejam eles milicianos ou narcotraficantes, deve impedir que tais 

locais se tornem terreno fértil para a proliferação desses bandos e garantir para a 

comunidade não apenas a segurança através de ocupação militar mas, sobretudo, como 

indica Milton Santos (1998, p.122) “cultura, educação, saúde, moradia, transporte, 

atendimento às necessidades elementares e lazer”, ou seja, os bens e serviços 

elementares, sem os quais a vida não pode ser considerada digna. A cidadania, portanto, 

se materializa em territórios livres e a partir da manifestação cultural local. 

O Estado precisa, enfim, envidar esforços necessários no sentido de avançar, 

ainda segundo Milton Santos, da cidadania abstrata para a cidadania concreta e, para isso, 

a questão da hegemonia territorial e do monopólio legítimo do uso da violência não pode ser 

desprezada. 
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GESTÃO PARA O USO DA FORÇA 

Mauro Cesar Maciel de Andrade* 

 
 

RESUMO 

Este trabalho apresenta uma análise da gestão dos recursos necessários ao uso da 

força pelos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro. Os recursos considerados foram 

apenas os necessários quando há o uso concreto da força, em todos os seus níveis, 

passando pelo uso de técnicas a mãos nuas, pelo uso de tecnologias não letais e pelo uso 

das armas de fogo.  Analisaremos as alterações havidas nas considerações do uso da força 

a partir da edição dos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo, adotados 

pelo VIII Congresso das Nações Unidas Sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos 

Infratores, em 1990, e a adequação da PMERJ aos seus preceitos.  Ao final propomos uma 

forma de gestão capaz de influenciar a atividade fim, o treinamento e a programação de 

aquisição de materiais necessários ao adequado uso da força pelos profissionais das 

instituições de segurança pública. 

 

Palavras chave: Gestão. Uso da força. Técnicas não-letais. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema da pesquisa 

  Os projetos iluministas de construção de uma sociedade igualitária e pacífica 

contribuíram enormemente para o surgimento das polícias modernas. A palavra POLÍCIA é 

derivada do grego polis, usualmente traduzida pela ideia de cidade, mas que contém 

conotações mais genéricas indicando, segundo Manning (1998), o lócus do exercício da 

autoridade coletiva. Jean-Claude Monet (2001, p. 16) sobre o surgimento e estabelecimento 

das polícias na Europa, registrou que: 

A polícia, enfim, é uma instituição singular em razão da posição 
central que ela ocupa no funcionamento político de uma coletividade. A 
legitimidade de um governo não depende, em todo lugar, de sua 
capacidade de manter a ordem entre as populações e nos territórios 
juridicamente submetidos à sua autoridade? Sempre que a ordem e a 
segurança deixam de ser garantidas, não existe, ou deixa de existir, Estado. 
Foi o que vimos no Líbano em anos recentes. Em suma, um elo imediato 
associa polícia e soberania do Estado sobre seu território: a existência de 
uma polícia pública é sinal indiscutível da presença de um Estado soberano 
e de sua capacidade de fazer prevalecer sua Razão sobre as razões de 
seus súditos. 

  Após o estabelecimento dos Estados-nação, analisando o nascimento das polícias 

modernas a partir do século XIX, percebemos que vários caminhos levaram a função policial 

– inicialmente exercida por múltiplas agências, públicas e privadas, profissionais ou, na 



Revista Científica – Escola Superior de Polícia Militar 

 
58 

maioria dos casos, compostas por beneficentes e voluntários - a tornar-se o quase-

monopólio de vastas organizações centralizadas, hierarquizadas e profissionalizadas, que 

outrora exerciam tarefas mal definidas, passando a especializar-se em duas tarefas 

definidas: - a alimentação do sistema penal, do qual acabam por ter exclusividade ou quase 

isso;  e o  fornecimento, aos poderes políticos locais, dos recursos coercitivos necessários 

para obrigar os opositores e dissidentes a formular suas reivindicações, através dos canais 

institucionais e não mais, ou não mais apenas, pela ‘pressão de rua’. Entramos no século 

XXI, e o segundo item citado, esses recursos coercitivos, é que vão nos levar ao tema da 

presente pesquisa: o uso da força.  

Ao longo do tempo as sociedades esforçaram-se por evidenciar que o uso da força 

está cada vez mais subordinado ao interesse coletivo, servindo mesmo como medidor de 

desenvolvimento social. Na atualidade, os padrões internacionais sobre o uso da força pela 

polícia reconhecem a necessidade de a polícia ser dotada de diversos poderes, com a 

finalidade de fazer cumprir a lei e preservar a ordem pública, porém reconhece também que 

o policial quando utiliza qualquer de seus poderes previstos em lei, no exercício de suas 

funções próprias, certamente intervirá no direito e na liberdade do cidadão e não somente os 

documentos internacionais, mas também as leis nacionais admitem o uso legal da força pela 

polícia. Isto se justifica pela necessidade que o poder público tem, em nome do bem estar 

comum, de intervir, limitando direitos pessoais. Esta é uma explicação para entendermos 

como é difícil a ação da polícia e quantos problemas poderão advir, especialmente quando o 

policial ultrapassar os limites legais. 

 O Uso da Força, que segundo Angelo (2001, p.107) é entendida como toda 

intervenção compulsória sobre o indivíduo ou grupo de indivíduos, reduzindo ou eliminando 

sua capacidade de auto-decisão, tem sido o item onde ocorrem as maiores críticas às 

instituições policiais. Surgindo então a crítica difusa à falada “violência policial”. 

 Os princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo, adotados pelo VIII 

Congresso das Nações Unidas Sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Infratores, 

em 1990, encoraja os governos a manter sob constante escrutínio as questões éticas 

associadas ao tema. Declara que os governos e administradores de polícia devem cuidar 

dos processos adequados de seleção do corpo policial, que atenderá a qualidades morais, 

psicológicas e físicas compatíveis; cuidar para que recebam treinamento com base em 

padrões avançados de competência de uso da força e que somente recebam uma arma de 

fogo quando assim for exigido e quando forem especialmente treinados para isso. Orienta 

ainda que os governos e administradores de organizações policiais dediquem especial 

atenção às questões de ética policial e de direitos humanos; às alternativas ao uso da força 
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e armas de fogo, incluindo a solução pacífica de conflitos, o conhecimento do 

comportamento das multidões e os métodos de persuasão, negociação e mediação com 

vistas à limitação do uso da força e armas de fogo. Destaca ainda que os programas de 

treinamento e procedimentos operacionais devem ser revistos mediante o estudo de casos 

acontecidos. 

 Considerando o papel central exercido pela polícia na proteção dos direitos 

humanos, que abrange dois conjuntos complementares de benefícios para a humanidade – 

a preservação da paz, da ordem e da estabilidade na sociedade e a proteção dos direitos e 

liberdades fundamentais dos indivíduos e grupos de pessoas, com pontos iniciais 

estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Convenção Internacional 

sobre os Direitos Civis e Políticos e em outros instrumentos internacionais semelhantes, que 

muito inspiraram as normas nacionais, os objetivos da educação e o treinamento da polícia 

para o uso adequado da força são: familiarizar os policiais com as normas e padrões 

internacionais sobre o uso da força; reforçar nos policiais o respeito e a fé na dignidade 

humana e nos direitos humanos fundamentais; encorajar e reforçar uma ideologia de 

legalidade e de observância dos padrões de direitos humanos, dentro das instituições 

policiais, no que concerne ao uso da força. 

Dessa forma no presente artigo analisaremos os dados relevantes aos mecanismos 

de controle, treinamento e aquisição dos materiais necessários ao adequado uso da força, 

na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tendo como principal escopo analisar se a 

prática gerencial na PMERJ está proporcionando aos policiais militares do Estado do Rio de 

Janeiro os paramentos necessários ao adequado exercício do uso da força, em todos os 

seus níveis. Eis a questão posta. 

2 - DESENVOLVIMENTO 

 2.1 - AS NUANCES DO USO DA FORÇA 

 As instituições policiais, ou aquelas que exercem funções policiais, como é o 

exemplo das Guardas Municipais no Brasil, possuem uma característica que as marcam e 

deve nortear seu funcionamento, que é a obrigação de ser competente na aplicação da 

força legal. Veja que não falamos em um monopólio do uso da força legal, pois isso não há, 

visto que qualquer do povo, segundo a legislação pátria, pode usar a força em legítima 

defesa, própria ou de terceiros. A competência a que nos referimos trata-se do saber fazer, 

pois consideramos o uso adequado da força como o único “ato policial” exclusivo, visto que 

as demais vertentes do trabalho policial podem ser distribuídas a outros entes. 
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Os princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo foram adotados no VII 

Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Infratores, 

realizado em Havana, Cuba, de 27 de Agosto a 7 de setembro de 1990. Tal documento tem 

como objetivo fornecer normas orientadoras aos Estados-membro na tarefa de assegurar e 

promover o papel adequado dos encarregados da aplicação da lei. Os princípios 

estabelecidos no documento devem ser levados em consideração e respeitados pelos 

governos no contexto da legislação e da prática nacional, e levados ao conhecimento dos 

encarregados da aplicação da lei, assim como de magistrados, promotores de justiça, 

advogados, membros do poder executivo e legislativo e do público em geral. Em seu artigo 

segundo, os PBUFAF estabelecem “que os governos e os organismos de aplicação da lei 

devem desenvolver um leque de meios tão amplos quanto possível, e habilitar os 

funcionários responsáveis pela aplicação da lei com diversos tipos de armas e de munições 

que permitam uma utilização diferenciada da força e das armas de fogo”. O artigo cita ainda 

o desenvolvimento de armas neutralizadoras não-letais para uso nas situações apropriadas 

com o objetivo de limitar o recurso a meios que possam causar a morte e lesões corporais. 

Também estabelece a necessidade de se dotar os encarregados da aplicação da lei com 

equipamentos defensivos, tais como escudos e coletes à prova de balas e veículos 

blindados. Com isso o referido instrumento busca reduzir a necessidade de utilização de 

quaisquer tipos de armas. 

Vemos que essa preocupação não é de hoje ao confrontarmos o seminário “A polícia 

que queremos”, que discutiu propostas para o desenvolvimento institucional da PMERJ, no 

Comando Geral do Cel. PM. Hudson Aguiar de Miranda e, na Chefia do Estado Maior do 

Cel. PM Claudeci Ribeiro da Silva, em cooperação técnica com o Viva Rio sob a moderação 

do Empresário Cristian Nacht. Ao final do seminário foi elaborado um documento que serviu 

para formular e difundir propostas de desenvolvimento institucional da PMERJ, que 

servissem: ao pensamento e às práticas da corporação, ao conhecimento da mídia, à 

reflexão da sociedade civil organizada e do grande público e às autoridades governantes 

dos três poderes. Este grupo de trabalho reuniu-se semanalmente em 2005, em consulta 

com os diversos Comandos, Chefias Setoriais, Praças da PMERJ e Organizações da 

Sociedade. Produziu um diagnóstico institucional e recolheu propostas de mudança. “A 

Polícia Que Queremos”, coordenada pelo Cel. Ubiratan Ângelo, Diretor de Ensino e 

Instrução da PMERJ. A TV Globo difundiu esta Campanha em spots de serviço e foram 

recolhidas mais de 5.000 propostas pela Internet. A campanha culminou em Conferência na 

Casa de Espanha, nos dias 18 a 20 de Julho de 2006, com mais de 600 participantes, 

policiais militares e membros da sociedade civil. A Conferência aprovou mais de 300 

propostas. As propostas relevantes ao tema do presente artigo foram as seguintes: - na área 
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de Pessoal, subitem Formação – A Criação do Núcleo de Instrução em Defesa Pessoal e 

Uso Comedido da Força, - Criação de Programas de Instrução Itinerantes, a exemplo do 

Programa de Instrução do CIEAT. Na área Operacional, subitem Áreas de Risco - Redução 

da Letalidade nas Ações Policiais• Controlar informações sobre ocorrências que envolvam 

confrontos armados, com foco na letalidade de civis ou de policiais. Para tanto, a criação de 

um banco de dados com informações precisas sobre tais ocorrências. •Desenvolver táticas e 

estratégias com o objetivo de reduzir a letalidade dos confrontos. •Premiar ações eficientes 

que não envolvam a morte de civis ou de policiais; questionar e submeter à avaliação as 

ações que resultem na morte de civis ou de policiais. 

Em agosto de 2009, durante a Conferência Livre Sobre Direitos Humanos dos 

Policiais, parte da etapa estadual do 1ºConseg, o presente tema foi abordado sendo 

formulada uma diretriz ligando os Direitos Humanos dos Policiais e o uso de técnicas e 

tecnologias não-letais. A diretriz foi assim redigida: “garantir o acesso e treinamento dos 

profissionais encarregados de fazer cumprir a lei, no uso de tecnologias com menor 

potencial letal.” Portanto, tanto sociedade civil, quanto os profissionais entendem a 

necessidade do emprego de meios menos letais no uso da força, que não apenas os 

tradicionais: presença física, verbalização e armas de fogo. 

De acordo com a doutrina do uso progressivo da força, que consiste na seleção 

adequada de opções de força pelo policial em resposta ao nível de submissão do indivíduo 

suspeito ou infrator a ser controlado, e dos aspectos do nível do uso da força que é 

entendido desde a simples presença policial em uma intervenção até a utilização da arma 

de fogo, em seu uso extremo, letal, consideraremos para estudo no presente artigo apenas 

as ações concretas de uso da força pela polícia, especificamente o uso de técnicas de 

contenção de suspeitos e/ou infratores a mãos nuas, o uso de equipamentos e tecnologias 

não-letais e o uso de força letal. 

 

Para o estudo da Gestão Para o Uso da Força, consideraremos três vertentes 

separadas, porém, interdependentes: A atividade fim (operacional), a atividade de ensino 

(treinamento) e a logística (meios). Observaremos se essas três vertentes estão sendo 

conduzidas para a consecução dos princípios básicos para o uso da força e armas de fogo. 

2.2 – LOGÍSTICA 

Para analisarmos a parte da logística é imperioso falarmos sobre o controle exercido 

pelo Exército Brasileiro nessa área. Anualmente, com supedâneo no disposto pelos artigos 

17 e 21, letra c, do Decreto-lei nº 667, de 02 de Julho de 1969, e pelo artigo 29 do 
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Regulamento para as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares (R-200), 

aprovado pelo Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983, no uso de competência 

conferida pelo artigo 1º, inciso XI, letras “c” e “d”, da Portaria nº 727, de 8 de outubro de 

2007, o Comandante do Exército aprova as tabelas de dotação do armamento, colete à 

prova de balas e munição das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. A última 

tabela de dotação foi baixada em 11 de Agosto de 2009 e são divididas nos materiais 

empregados na manutenção da ordem pública e nos empregados na defesa interna e 

territorial. 

Em face da natureza reservada dos dados, exporemos através de um quadro com os 

valores aproximados dos itens. Vejamos abaixo os quadros: 
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Quadro 1 – Dotação do armamento para manutenção da ordem pública, em valores 
percentuais ao efetivo da corporação – fonte COTER 

Quadro 2 – Dotação da munição e coletes, em valores percentuais ao efetivo da 
corporação – fonte COTER 
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Estão excluídas da dotação das munições as recarregadas e as destinadas ao 

adestramento e à instrução, cujas quantidades máximas ficam condicionadas às 

necessidades das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, cabendo à 

Corporação informar à Inspetoria Geral das Polícias Militares a destinação e a quantidade 

das referidas munições. 

Podemos perceber que da dotação baixada pelo Exército Brasileiro não constam 

quaisquer munições ou outros equipamentos não letais. 

Nos Quadros 4 e 5, abaixo, temos os mapas de armamentos da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro: 

Quadro 3 – Dotação da munição e armamento para a defesa interna e territorial. O 
armamento em valores percentuais ao efetivo da corporação – fonte COTER 
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Conforme os dados nos quadros 4 e 5, podemos notar que a grande maioria dos 

armamentos disponíveis para os policiais militares são os revólver e a pistola, representando 

73% do total, no entanto no item referente aos armamentos para emprego de proteção 

coletiva temos que os fuzis, metralhadoras, mosquetões e rifles  e carabinas representam 

mais de 25%, ao passo que as espingardas somam apenas 2% do total. 

Quadro 4 – Mapa de armamentos - PMERJ 2008. fonte: PMERJ 

Quadro 5 – Gráfico de armamentos - PMERJ 2008. Fonte: PMERJ – PM/4 

Quadro 4 – Mapa de armamentos - PMERJ 2008. Fonte: PMERJ – PM/4 
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 Nos quadros 6 e 7 temos as quantidades aproximadas das munições 

convencionais.

 

 

  

Analisando o quadro de munições, podemos constatar que as munições de calibre 

.40 e .38, contam cerca de 43%, percentual muito semelhante ao das munições de calibre 

5,56 e 7,62 mm, contando estas com 40%. 

 Nos quadros 8 e 9 veremos as munições e armas para guerra química e controle de 

distúrbios civis: 

Quadro 6 – Quadro de munições - PMERJ 2008. fonte: PMERJ – PM/4 

Quadro 7 – Gráfico das munições - PMERJ 2008. fonte: PMERJ – PM/4 
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 2.3 – TREINAMENTO 

 Passando ao item treinamento, foram pesquisadas  as três vertentes 

consideradas a respeito do uso concreto da força: -Armamento e tiro, sendo pesquisados os 

dados do ano de 2008 do Centro de Instrução em Armamento e Tiro (CIEAT), órgão 

Quadro 8 – Quadro das munições de guerra química e controle de distúrbios civis - PMERJ 
2008. fonte: PMERJ PM/4 

Quadro 9 – Gráfico das munições de guerra química e controle de distúrbios civis - PMERJ 
2008. fonte: PMERJ – PM-4 
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responsável pela difusão e doutrina das técnicas de tiro na corporação43; - Uso de 

Tecnologias Não-Letais, sendo pesquisados os dados do ano de 2008, no Batalhão de 

Polícia de Choque, órgão responsável pela difusão e doutrina sobre o uso de tecnologias 

não-letais na corporação44; - Uso de Técnicas de Defesa Pessoal e Uso da Força, do ano de 

2008, no Centro de Saúde Mental e Física da Corporação – através dos instrutores do 

Método de Defesa Policial Militar (MDPM), doutrina  difundida no ensino de tal disciplina na 

corporação45, bem como  dados do Batalhão de Operações Policiais Especiais, que 

promove treinamentos para a tropa da PMERJ, tendo como principal exemplo o Estágio de 

Aplicações Táticas, além dos Cursos de Ações Táticas e Curso de Operações Policiais 

Especiais. 

 2.3.1 – ARMAMENTO E TIRO 

 No Centro de Instrução Especializada em Armamento e Tiro da PMERJ – CIEAT, os 

dados colhidos referentes ao ano de 2008, apontam para uma notável priorização da prática 

do tiro com duas armas prevalentes: a pistola PT 100 cal. .40 da Taurus e as Carabinas Colt 

calibre 5,56mm, conforme apontam os dados expostos nos quadros 10, 11, 12 e 13  abaixo: 

 

 

 
Armamento e tiro - CIEAT 

   

 
pst (.40) tiros p/ aluno total 

carabina 
(5,56mm) tiros p/ aluno total 

jan 12 650 7800 12 30 360 

fev  12 820 9840 12 50 600 

                                                 
43 Conforme BOL da PM nº 226 de 09 de dezembro de 2005. 
44 Conforme Bol da PM n°118 de 29 de julho de 2009. 
45 Conforme Bol da PM Adt 154 de 21 de Agosto de 2007. 

Quadro 10 – Gráfico apresentando a quantidade de policiais treinados em armamento e tiro na 
PMERJ, ano 2008. Fonte: PMERJ – DEI-4 
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mar 0 0 0 0 0 0 

abr 253 30 7590 225 30 6750 

mai 0 0 0 
 

0 0 

jun 253 30 7590 225 30 6750 

jul 0 0 0 0 0 0 

ago 0 0 0 0 0 0 

set 0 0 0 0 0 0 

Out 491 30 14730 503 30 15090 

nov 268 30 8040 248 30 7440 

dez 0 0 0 0 0 0 

total 1289 
 

55590 1225 
 

36990 

 

 

 

 

 

Quadro 12 – Gráfico das munições consumidas nas instruções do CIEAT- PMERJ 2008. fonte: 
PMERJ DEI-4 – vermelho cal .40, azul cal 5,56mm. 

Quadro 11 – Tabela de informação de instrução de armamento e tiro- PMERJ 2008. Fonte: 
PMERJ- DEI-4 
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2.3.2 – USO DE TECNOLOGIAS NÃO-LETAIS 

O controle da doutrina e difusão do treinamento a respeito de técnicas e tecnologias 

não-letais é atribuição do Batalhão de Polícia de Choque46.  Os dados colhidos a respeito 

das instruções de uso de técnicas e tecnologias não-letais são apresentados no quadro 14, 

conforme se vê abaixo: 

 

 

                                                 
46 Vide nota 2 

Quadro 13 – Gráfico das munições consumidas nas instruções do CIEAT - PMERJ 2008. fonte: 
PMERJ DEI -4 

Quadro 14 – Gráfico das instruções de uso de tecnologias não-letais - PMERJ 2008. fonte: 
PMERJ - BPChq 
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2.3.3 – TÉCNICAS DE DEFESA PESSOAL E USO DA FORÇA – MÉTODO DE 

DEFESA POLICIAL MILITAR 

O Método de Defesa Policial Militar é a metodologia de ensino empregada pela 

corporação na disciplina Defesa Pessoal e Uso da Força, conforme publicação inserta no 

BOL PM 154 de 21 de Agosto de 2007. Os dados colhidos a respeito do treinamento do 

método de defesa policial militar são apresentados no quadro 15, conforme se vê abaixo: 

 

 

 No quadro 16 temos os dados compilados da três modalidades de treinamento 

operacional para o uso da força: 

Quadro 15 – Gráfico das instruções de MDPM - PMERJ 2008. fonte: PMERJ – DEI - 4 
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2.4 – ATIVIDADE OPERACIONAL 

 Para analisarmos a atividade operacional computamos o consumo de munição na 

atividade fim e os dados estatísticos do Instituto de Segurança Pública. 

2.4.1 – CONSUMO DE MUNIÇÕES CONVENCIONAIS E NÃO-LETAIS 

 Iremos avaliar os dados do ano de 2009 no período de janeiro a maio. 

 Face à natureza reservada dos dados os mesmos serão apresentados nos gráficos 

subseqüentes em estimativas. 

 No quadro 17 temos o consumo de munições convencionais no período de janeiro a 

maio: 

Quadro 16 – Gráfico das instruções das três modalidades de treinamento para o uso de força - 
PMERJ 2008. fonte: PMERJ – BPCh, DEI-4  
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No quadro 18 temos o consumo de munições, espargidores e granadas não-letais no 
período de janeiro a maio de 2009: 

 
 
 
  
 
No quadro 19 temos o gráfico do uso de munições de baixa velocidade e energia, assim 
considerados cartuchos calibre .38, .40 e 12 de chumbo, bem como o consumo dos 

Quadro 17 – Gráfico do consumo de munições convencionais em serviço, período de janeiro a 
maio de 2009. Fonte: PM-4- PMERJ. 

Quadro 18 – Gráfico do consumo de munições, espargidores, e granadas não-letais em 
serviço, período de janeiro a maio de 2009. Fonte: PM-4- PMERJ. 
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cartuchos de alta velocidade e energia, assim considerados os cartuchos dos calibres 9, 
5,56  e 7,62  mm e .30. 

 
 
 
  
 
No quadro 20 temos o consumo estimado comparativo das munições e granadas não-letais, 
das munições convencionais de baixa velocidade e as convencionais de alta velocidade. 

   
 
 
 
2.4.2 – Dados Estatísticos 
 Os dados estatísticos que iremos analisar no presente artigo serão relativos ao 
mesmo período do gasto de munições, ou seja, primeiro semestre de 2009. 
 Inicialmente, veremos os dados relativos aos casos de vítimas de “balas perdidas”, 
esclarecendo que os dados foram produzidos diante do que foi convencionado pelo senso 
comum como “bala perdida”, não constituindo conceito jurídico ou sociológico. Assim, fica 
entendido como “vítima de bala perdida” a pessoa que não tinha nenhuma participação ou 
influência sobre o evento no qual houve disparo de arma de fogo, sendo, no entanto, 
atingida por projétil e podendo vir a falecer ou não. Para fins dessa análise foi considerado o 

Quadro 19 – Gráfico do consumo de munições de baixa velocidade e energia e de alta 
velocidade e energia, em serviço, período de janeiro a maio de 2009. Fonte: PM-4- PMERJ. 

Quadro 20 – Gráfico comparativo do consumo de munições e granadas não-letais, munições 
convencionais de baixa velocidade e energia e de alta velocidade e energia, em serviço, período 
de janeiro a maio de 2009. Fonte: PM-4- PMERJ. 
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número de vítimas que é preenchido no campo “Dinâmica dos fatos” dos Registros de 
Ocorrência Policial (RO) oriundos das Delegacias, segundo informa o Instituto de Segurança 
Pública. 
 O Instituto de Segurança Pública classifica que a expressão ”Operação Policial” deve 
ser entendida como uma ação policial de natureza extraordinária, previamente planejada, e 
o termo “Confronto”, como o resultado da reação armada a uma ação ordinária das Polícias 
Militar ou Civil, no cumprimento de sua principal missão constitucional.  

 
Vejamos os dados no quadro 21: 

 
 
  

 
Os demais dados relativos ao período de janeiro a maio de 2009 demonstram que 

cerca de 80 % dos delitos registrados são de pequeno potencial ofensivo, sendo constatado 
que comparando o trimestre de março, abril e maio de 2009 com o mesmo período de 2008 
a distribuição percentual do total de roubos no estado foi: roubo a transeunte, 51,0%; roubo 
de veículos, 18,8%; roubo em coletivo, 6,5%  e outros tipos de roubos, 23,7%. 
  
2.5 - Gestor do Uso da Força 
 
 Ao apresentar uma sugestão de modelo de gestão para o uso da força nas 
instituições de segurança, necessitamos inicialmente explicar, em nosso entendimento, 
quem é o gestor. 
 Ferreira (2006), apresenta quadro representativo dos níveis organizacionais, 
conforme se vê abaixo:  

Quadro 21 – Gráfico de vítimas de “balas perdidas 1º semestre de 2009. Fonte : ISP 
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Níveis Organizacionais
Ambiente Externo

Nível Institucional

É o componente estratégico.
Formulação de políticas gerais.

Nível Intermediário

É o componente tático.
Elaboração de planos e
programas específicos.

Nível Operacional

É o componente técnico.
Execução de rotinas
e procedimentos.

Núcleo Técnico
Gestor

Lógica de
Sistema Aberto

Lógica de
Sistema Fechado

Incerteza

Certeza

Mediação
(limitação da
incerteza)

 
 
 
  
 
 
 
 

Percebemos que a gestão se divide nos diversos níveis organizacionais, desde o 
nível institucional até o nível operacional. A diferenciação que se observa é no nível de 
incertezas e certezas com as quais os profissionais trabalham. No nível institucional as 
incertezas são maiores, e vão reduzindo à medida que se aproximam do nível operacional.  
 Em outra interpretação do mesmo autor, ele observa que toda e qualquer estrutura 
organizacional possuirá um nível administrativo, um nível de gerenciamento e um nível de 
gestão. No nível administrativo são tomadas as decisões estratégicas, onde são cuidadas a 
história e cultura das organizações, bem como os equipamentos e instalações; no nível de 
gerenciamento são tomadas as decisões táticas, as ações vão obedecer ao planejamento; 
já no nível da gestão, o gestor é citado como o profissional que está presente no momentum 
da ação, podendo ser tático ou operacional, em geral é mais operacional. O gestor é auto-
gerente. Conforme quadro 23 abaixo: 

Quadro 22 – Níveis Organizacionais. Segundo Ferreira (2006) 
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3 - Conclusão 
Analisando os dados apresentados, ressaltamos os seguintes marcos: 

• A dotação do Exército Brasileiro não prevê um quantitativo de 
equipamentos não-letais para a PMERJ; 

• O Armamento predominante na dotação do exército são o revólver e a 
pistola, sendo autorizada a aquisição em número igual a 100% do 
efetivo da corporação; 

• No mapa de armamento da corporação o elemento predominante são 
a pistola e o revólver; 

• No mapa de munições os elementos predominantes são o cartucho cal 
.40, 5,56 mm e 7,62 mm, respectivamente; 

• No mapa de equipamentos não-letais os elementos predominantes 
são as granadas defensivas, seguidas dos cartuchos de munição para 
calibre 12 de impacto controlado; 

Quadro 23 - Adaptado de Ferreira, Modelos de Gestão – Ed. FGV, 2006 
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• Em relação ao treinamento foi percebido que mais policiais foram 
treinados em técnicas de defesa pessoal e uso da força, seguido pelas 
instruções de tiro, para os calibres .40 e 5,56 mm, e por fim ficaram as 
instruções de uso de tecnologias não-letais.  

• A vertente menos equilibrada é a área operacional, tendo em vista o 
alto consumo pelos policiais em serviço de munições de alta 
velocidade, cujas armas e munições somente são destinadas às 
polícias estaduais tendo em vista sua dupla função, segurança pública 
e defesa territorial como força reserva do EB; 

• De um modo geral o policial militar do Rio de Janeiro não executa na 
prática o que aprende na teoria da Academia ; 

• Na área operacional é relevante a grande quantidade de munições de 
alta velocidade consumidas em relação às munições de baixa 
velocidade e às munições não-letais. 

• Dados estatísticos demonstram que 103 pessoas foram vítimas de 
“balas perdidas” no Rio de janeiro apenas no último semestre. 

Dos marcos apresentados podemos concluir que a prática gerencial na 
PMERJ tem apresentado variações, se consideradas as vertentes logística, 
treinamento e área operacional. Foi constatado que a área mais equilibrada é a 
referente ao treinamento, cujos dados apontam uma priorização do ensino das 
técnicas de defesa pessoal e uso da força, em face da maior quantidade de policiais 
treinados nesse mister; e a menos equilibrada é a área operacional, tendo em vista o 
alto consumo pelos policiais em serviço de munições de alta velocidade. Dessa 
forma, entendemos o uso da força na PMERJ como um processo, promovendo-se a 
análise da situação, suas características principais e as possibilidades de melhorias 
e ganhos com a implantação do processo. 

As ferramentas de gestão devem ser aplicadas ao processo do uso da força, 
observando-se o diagrama para a melhoria contínua: 

 
 Quadro 24 – Diagrama com modelo para gestão para melhoria contínua a ser 

implementado ao processo uso da força na PMERJ. 
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Nesse sentido, tal processo poderia ser implementado nas existentes 

estruturas da corporação, como por exemplo na PM/4, com um setor específico de  
gestão para o uso da força.  Neste setor seriam coordenadas as três vertentes 
abordadas no presente artigo, de onde sairiam as linhas mestras para a consecução 
dos objetivos institucionais. 

Nesses objetivos deveriam ser contemplados critérios de premiação das 
unidades que reduzissem o consumo de munições de alta velocidade e aquelas que 
incrementassem a utilização das tecnologias não-letais, bem como controlaria um 
fluxo contínuo de aquisição e consumo de munições e tecnologias não-letais, com o 
principal fim de influenciar o nosso gestor policial, aquele que está no momentum da 
ação, a usar a força mais adequadamente. Além disso, poderíamos evitar situação 
corriqueira na PMERJ, que foi constatada em uma unidade visitada durante a 
pesquisa, localizada em região central do Rio de Janeiro, com a maior densidade 
demográfica do município, a qual possuía 79 policiais distribuídos na atividade fim, 
no dia da visita, para os quais havia disponível apenas dois espargidores de pimenta 
na reserva de armamento. Tal situação também foi constatada em outra unidade, 
localizada na zona oeste, na qual para os 58 policiais distribuídos na atividade fim, 
no dia da visita, não havia qualquer equipamento não-letal.  

Com o intuito de facilitar essa gestão deveriam ser padronizados e 
minimizados os tipos de equipamentos não letais e letais a serem adquiridos pela 
corporação, com priorização aos espargidores de pimenta, para emprego na defesa 
pessoal e as munições de impacto controlado calibre 12, para a defesa coletiva. 
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IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ABERTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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CLÁUDIO LUCAS DE LIMA – MAJ PM 

RESUMO 

O presente Artigo Científico vem de uma forma teórica mostrar a necessidade 
premente de se modificar a gestão de recursos humanos que é empregada atualmente na 
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não existe uma política de gestão de pessoas 
nessa organização e sim pequenas ações voltadas para a valorização e bem estar do 
policial. A pesquisa mostra não só a necessidade de se implementar o endomarketing aos 
policiais militares como uma das ferramentas destinadas à melhoria na prestação do 
serviço, como também a possibilidade de se passar do sistema de gestão de recursos 
humanos autoritário para o consultivo/participativo (que é o mais aberto de todos), com 
algumas restrições em virtude do caráter militar da Instituição, fazendo com que o policial 
militar entenda que o salário não pode ser uma premissa para a prestação de um serviço de 
qualidade à população do Estado.  A metodologia empregada sobre o tema compõe-se de 
pesquisas bibliográficas, documentais e de campo, onde foram ouvidos 100 policiais 
militares, divididos entre o BPChoque e o 1° Batalhão, e ,  ainda, contou-se com o apoio de 
fontes secundárias como internet. 

  

Palavras Chave: Policial Militar, gestão, mudanças, recursos humanos, endomarketing  

SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO; 2 SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS; 2.1 

SISTEMA AUTORITÁRIO-COERCITIVO; 2.2 SISTEMA AUTORITÁRIO-

BENEVOLENTE; 2.3 SISTEMA CONSULTIVO; 2.4 SISTEMA PARTICIPATIVO; 3 

SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EMPREGADO PELA PMERJ; 

4 SISTEMA ABERTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA PMERJ; 5 

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS; CONCLUSÃO E SUGESTÕES. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente é comum as pessoas imaginarem que para melhorar uma Instituição 

Policial basta apenas a aquisição de equipamentos de última geração, viaturas novas e 

armamento dos mais modernos. Contudo, se esquecem de que se o capital humano não for 

preparado adequadamente para a atividade policial todos os equipamentos, mesmo com 

toda sua modernização, se tornarão inadequados e inservíveis. É bem verdade que a 

modernização, no que tange à aquisição de novos equipamentos e viaturas,  é fundamental 

para um melhor desempenho do serviço policial, todavia, as pessoas que compõem o 

efetivo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro são na verdade o maior patrimônio 

dessa Instituição. 

Na gestão moderna da concepção de recursos humanos torna-se cada vez maior a 

necessidade de ouvirmos não só a sociedade, mas também os policiais que compõem o 
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quadro da Corporação, seja compartilhando ideias ou trocando experiências. E assim de 

maneira democrática tentar formular uma política de gestão de recursos humanos onde o 

foco prioritário é a satisfação dos usuários do serviço que é prestado pela Polícia Militar. 

Os policiais devem ser valorizados para que possam exercer suas atividades com 

profissionalismo e competência, pois a sociedade é exigente e não tolera mais ações 

amadoras no campo da Segurança Pública.  

Modificações na política de gestão de recursos humanos da Polícia Militar fazem-se 

necessárias para que sejam restabelecidos os fatores motivacionais direcionados aos 

policiais, pois esses fatores geram qualidade na prestação do serviço e, consequentemente, 

os objetivos institucionais da Corporação acabam sendo atingidos.   

Nessa bicentenária Instituição, que possui características próprias e é detentora de 

uma cultura organizacional peculiar, a estrutura e as informações sobre recursos humanos, 

bem como o processo decisório, devem ser identificadas dentro de um contexto cultural e 

gerencial. 

Nesse contexto acadêmico, o escopo desse artigo é implementar um novo modelo 

de gestão de recursos humanos na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, bem como 

procurar-se-á responder aos seguintes questionamentos que estão diretamente 

relacionados ao tema em questão, sendo eles: se o atual modelo de gestão de recursos 

humanos que é empregado pela PMERJ, em que os policiais são tratados como simples 

recursos organizacionais e não como seres humanos, é capaz de proporcionar um serviço 

de qualidade para a sociedade fluminense; se a doutrina militar seria a responsável pela não 

adoção do endomarketing - marketing interno que objetiva manter os funcionários 

informados sobre as políticas e objetivos da empresa, integrá-los por meio de programas, 

assisti-los em suas necessidades e aspirações fazendo com que seus integrantes se sintam 

orgulhosos de pertencer e colaborar com a organização - ou a verdadeira vilã seria a 

vaidade do homem; se a atual política de recompensas adotada pelo Governo do Estado do 

Rio de Janeiro e corroborada pela Corporação, em que policiais de algumas unidades são 

beneficiados com gratificação e outros não, em que policiais de algumas unidades recebem 

ajuda de custo com transporte (Rio Card) e outros não, ferindo completamente o principio 

constitucional da isonomia, se adéqua aos padrões internos de equidade, criando um 

ambiente seguro e justo, ou cria um ambiente de discórdia e rivalidade. 

 

2 SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS 

Rensis Likert, ex-professor de sociologia e psicologia e ex-diretor do Instituto de 

Pesquisas Sociais de Michigan, com o escopo de analisar e comparar as maneiras através 
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das quais as organizações administravam seus funcionários, adotou um modelo 

comparativo que batizou com o nome de sistemas de administração.47  

As ações administrativas podem apresentar diferentes características, dependendo 

de certas condições internas e externas da empresa, ou seja, essa ação nunca é igual em 

todas as organizações, pois irá mudar de acordo com o número infindável de variáveis que 

se apresentem nas mesmas. Para o professor, não existem políticas de administração 

válidas para todas as situações e ocasiões possíveis.  

O modelo apresentado é composto de quatro alternativas de sistemas 

administrativos avaliados em razão de certas variáveis comparativas, que são: processo de 

tomada de decisões, as comunicações, os sistemas de interação e influenciação entre os 

participantes, a fixação de objetivos, o controle organizacional sobre o desempenho, o 

relacionamento interpessoal e os sistemas de recompensas e de punições, formando um 

perfil organizacional característico de cada empresa. Para facilitar a metodologia 

apresentada pelo professor Likert, utilizou-se apenas quatro variáveis organizacionais, a 

saber: 

a.  Processo decisório: se caracteriza por definir de que maneira as decisões são tomadas e 

quem as toma. Se são centralizadas no topo da organização ou descentralizadas e 

dispersas pela periferia da organização; 

b.  Sistema de comunicações: define como as comunicações são transmitidas e recebidas 

dentro da organização; 

c.  Relacionamento interpessoal: expressa como as pessoas se relacionam entre si e qual 

grau de liberdade nesse relacionamento; 

d.  Sistema de recompensas e punições: define como a organização motiva seus 

funcionários e se esta motivação é positiva e incentivadora ou restritiva e inibidora. Quanto 

às punições e medidas disciplinares, analisa se estas são aplicadas de forma coerente e 

justa ou se geram um ambiente de temor e desconfiança. 

Cada organização apresenta essas quatro variáveis de forma distinta. Em seu 

conjunto, constituem quatro alternativas que recebem o nome de sistemas administrativos. 

Vejamos os quatro sistemas administrativos de acordo com as quatro variáveis de Likert. 

 

2.1 SISTEMA AUTORITÁRIO-COERCITIVO 

Segundo Chiavenato (2009, p.236), o sistema autoritário-coercitivo caracteriza-se por 

ser um sistema administrativo autocrático e forte, centralizador, coercitivo, arbitrário e que 

controla de forma rígida tudo que ocorre no interior da organização. É o sistema mais duro e 

fechado, tendo como principais características as seguintes: 

                                                 
47 LIKERT, Rensis. Novos padrões de administração. São Paulo: Pioneira, 1971. 
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1.  Processo decisório: é totalmente centralizado na cúpula da organização. As 

ocorrências imprevistas e não rotineiras devem ser conduzidas à cúpula da organização 

para que sejam resolvidas. Com isso, o nível mais elevado da empresa acaba ficando 

sobrecarregado em virtude da tarefa decisorial, em contra partida os níveis mais baixos 

acabam ignorando as decisões que são tomadas pela cúpula; 

2.  Sistema de comunicações: precário e emperrado. As comunicações ocorrem 

sempre verticalmente, no sentido descendente, carregando exclusivamente ordens e 

raramente orientações ou explicações. Os funcionários não são solicitados no sentido de 

gerarem informações, o que faz com que as decisões da cúpula sejam revestidas de 

informações limitadas e geralmente incompletas e distorcidas; 

3.  Relacionamento interpessoal: o relacionamento entre os funcionários é considerado 

prejudicial ao bom andamento dos trabalhos na organização. As conversas informais são 

vistas com extrema desconfiança pela cúpula da organização que procura coibi-las ao 

máximo; 

4.  Sistema de recompensas e punições: há ênfase nas punições e medidas 

disciplinares, o que acaba por gerar um ambiente de temor e desconfiança. As regras e 

regulamentos internos devem ser seguidos cegamente, executando suas tarefas de acordo 

com os métodos e procedimentos predeterminados. As recompensas são raras e, quando 

ocorrem, são materiais e salariais. 

 

2.2 SISTEMA AUTORITÁRIO-BENEVOLENTE  

Conforme Chiavenato (2009, p.237), sistema autoritário-benevolente é um sistema 

também autoritário, contudo menos duro e menos fechado do que o sistema autoritário-

coercitivo. Na verdade, é uma variação desse, sendo mais condescendente e menos rígido. 

Suas principais características são: quanto ao processo decisório, é centralizado na cúpula 

da organização, porém permite uma reduzida delegação de decisões de pequeno porte e de 

caráter meramente repetitivo, baseadas em rotinas e prescrições sujeitas a aprovação 

posterior; o sistema de comunicações é relativamente precário, prevalecendo as 

comunicações descendentes, embora a cúpula se oriente por algumas informações 

ascendentes vindas dos escalões mais baixos como retroação de suas decisões; no 

relacionamento interpessoal há uma tolerância quanto às pessoas se relacionarem entre si, 

num clima de condescendência relativa. Todavia, a interação humana ainda é bem pequena 

e a organização informal dos funcionários é vista como uma ameaça aos interesses e 

objetivos da empresa; no sistema de recompensas e punições há uma ênfase nas punições 

e nas medidas disciplinares, mas o sistema é menos arbitrário e oferece recompensas 

materiais e salariais mais freqüentes e raras recompensas do tipo simbólico ou social. 
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2.3 SISTEMA CONSULTIVO 

É um sistema que é caracterizado por tender mais para o lado participativo do que 

para o lado autocrático e impositivo, isto é, representa um abrandamento gradativo da 

arbitrariedade organizacional.  

Conforme Chiavenato (2009, p.238), seu processo decisório é do tipo participativo e 

consultivo. Participativo porque as decisões são delegadas aos diversos níveis hierárquicos, 

mas orientam-se pelas políticas e diretrizes da organização que são definidas no nível 

institucional. Consultivo porque a opinião e pontos de vista dos funcionários que estão nos 

níveis inferiores são considerados na definição das políticas e diretrizes que os afetam. 

Quanto ao sistema de comunicações, existem comunicações verticais no sentido 

descendente – mais voltadas para orientação ampla do que para ordens específicas – e 

ascendente, e também comunicações laterais entre os pares. No relacionamento 

interpessoal a confiança nas pessoas é mais elevada, embora ainda não seja completa e 

definitiva. A organização proporciona um ambiente favorável a uma interação sadia e 

positiva entre os funcionários. Há no sistema de recompensas e punições uma ênfase nas 

recompensas materiais – salário, atrativo de promoções – e simbólicas – prestígio, status – 

embora eventualmente ocorram punições leves e esporádicas. 

 

2.4 SISTEMA PARTICIPATIVO 

É o sistema administrativo democrático por excelência, ou seja, é o mais aberto de 

todos os sistemas. Tem como características principais, segundo Chiavenato (2009 p. 239), 

as que adiante se veem: 

Processo decisório: as decisões são totalmente delegadas aos níveis hierárquicos 

mais baixos da organização. Embora a cúpula da organização defina as políticas e diretrizes 

a serem seguidas, ela apenas controla os resultados, deixando as decisões e ações 

totalmente a cargo dos diversos níveis hierárquicos. Apenas em situações de emergência os 

altos escalões assumem decisivamente; 

Sistema de comunicações: as comunicações fluem em todos os sentidos – vertical, 

horizontal e lateral – e a organização faz grandes investimentos em sistemas informacionais, 

pois esses são imprescindíveis para sua flexibilidade, eficiência e eficácia. A informação 

passa a ser um dos recursos mais importantes para a organização, devendo ser 

compartilhada por todos os funcionários que dela necessitem para trabalhar; 

Relacionamento interpessoal: há ênfase no trabalho em equipe. As relações 

interpessoais são fundadas na confiança mútua entre as pessoas e não em esquemas 

formais (como descrições de cargos, relações formais previstas no organograma, etc.). O 

sistema estimula a participação e o envolvimento grupal intenso, de modo que os 
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funcionários daquela organização se sintam responsáveis pelo que decidem e pelo que 

fazem, em todos os níveis organizacionais; 

Sistema de recompensas e punições: há uma forte ênfase nas recompensas 

simbólicas e sociais, embora também existam recompensas salariais e materiais. As 

punições são raras, quase sempre decididas e definidas pelos grupos envolvidos.  

 

3 SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EMPREGADO PELA PMERJ 

Diante do exposto nos tópicos anteriores (não tem vírgula) podemos concluir que as 

ações voltadas para a gestão de recursos humanos empregada pela Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro estão mais próximas do sistema autoritário-benevolente com 

algumas características do autoritário-coercitivo.Senão vejamos: 

no que tange ao processo decisorial utilizado na PMERJ, observamos que a maioria 

das decisões são centralizadas na cúpula da Instituição, mas algumas ações são também 

delegadas aos Comandantes, Chefes e Diretores de unidades, caracterizando, assim, o 

sistema autoritário benevolente. 

O sistema de comunicações é característico por ser muito precário, com 

comunicações do Comando aos seus subordinados na maioria das vezes em forma de 

ordens, ou seja, a nossa tropa, mesmo nos dias atuais e com todo processo de 

modernização nas comunicações, não consegue ter um acesso costumeiro ao Comando 

Geral da Instituição, e, em muitos casos, nem ao comandante de sua unidade. É bem 

verdade (não tem vírgula) que o atual Comandante Geral, que assumiu a Instituição em 09 

de julho de 2009, vem procurando mudar esse quadro e ouvir os policiais que trabalham em 

unidades operacionais, pois já até criou uma comissão representativa dos círculos 

hierárquicos, em cada uma dessas unidades, instituindo, com isso, um canal de 

comunicação direta e permanente entre o Comando e a tropa. Essa comissão terá acesso 

direto ao Comando da Corporação para levar seus anseios e reivindicações, sendo possível 

também, através desse contato, fazer uma avaliação do clima organizacional da Instituição. 

O regulamento disciplinar da Corporação, que é um decreto de 1.983, além de 

arcaico e necessitar de algumas atualizações, é característico por ser extremamente 

punitivo, existindo ainda policiais que são punidos disciplinarmente por estar fazendo 

serviços de segurança privada, o “bico”, como é conhecido. Outra característica que pode 

ser apontada como fundamental para demonstrar o caráter extremamente punitivo e, em 

alguns casos, até mesmo “arbitrário”, apesar de não o ser, é o fato de um praça, por 

exemplo, ser submetido a um processo administrativo disciplinar em virtude de uma falta 

administrativa e os membros que compõem o processo optarem pela permanência do 

policial na Corporação e, ainda assim, o Comandante Geral discordar de tudo que foi 

apurado naquele processo e excluir o policial da Instituição ao seu bel prazer. Concordo que 
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os desvios de conduta devem ser apurados e os responsáveis severamente 

responsabilizados, mas se os encarregados pela apuração chegaram a conclusão de que 

aquele policial submetido ao processo administrativo disciplinar tem condições de continuar 

integrando as fileiras da Corporação, por quais razões, apesar da lei lhe trazer essa 

faculdade, o Comandante Geral discorda de tudo contido naquele processo e exclui o 

policial? Será que é para dar uma satisfação à sociedade principalmente no que tange ao 

quantitativo de policiais excluídos anualmente? Talvez, mas aí esses questionamentos 

devem ser objeto de outro estudo, porém fica evidenciado o caráter autoritário/coercitivo do 

nosso regulamento disciplinar, que também vem sendo modificado pelo atual Comandante 

Geral. 

A política de recompensas que é empregada pelo Governo do Estado e corroborada 

pela Corporação acaba proporcionando um sentimento de desânimo profissional entre os 

militares, pois os policiais que compõem o efetivo das unidades de polícia pacificadora 

recebem uma gratificação em torno de 500,00 reais. São 460 policiais beneficiados, sendo 

178 na Cidade de Deus, 124 no Santa Marta e 104 na Babilônia/Chapéu Mangueira, 

segundo dados da própria Corporação e públicos em boletim ostensivo no dia 07 de agosto 

de 2008. Os policiais do BOPE, Batalhão de Operação Policiais  Especiais, também 

perfazem jus a mesma gratificação. E aí está a grande celeuma, um pequeno grupo é 

agraciado e a grande maioria fica de fora de tal benefício, todavia, o serviço prestado pelos 

policiais que recebem a gratificação é praticamente o mesmo daqueles que é prestado pelos 

policiais que trabalham na tropa nas unidades operacionais, policiais que estão diariamente 

nas ruas e que não deixam em nada a desejar perto dos que recebem tais benefícios. Outro 

fator desmotivador para os policiais é o fornecimento do RioCard, auxílio transporte que é 

fornecido aos mesmos, somente para algumas unidades, não agraciando a todos os 

integrantes da Instituição.  

Assim, verifica-se que são raras as recompensas e as poucas existentes são 

meramente de cunho financeiro e não contemplam todos os integrantes da Corporação, e, 

juntamente com essa ênfase nas punições disciplinares e uma obediência estrita ao 

regulamento interno disciplinar, caracterizam-se ações do sistema autoritário/coercitivo de 

gestão de recursos humanos que são empregadas na Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Outra característica marcante referente ao sistema de gestão autoritário que é 

empregado na Polícia Militar do Rio de Janeiro é que não existe uma política de gestão de 

recursos humanos na Polícia, existindo sim pequenas ações de caráter isolado. Falta à 

Corporação a aplicação do endomarketing junto aos seus policiais, de modo que esses se 

sintam valorizados por serem policiais, tenham orgulho de fazer parte de uma organização 

que dá a vida pelo seu semelhante. Creio que várias pessoas já devem ter ouvido falar que 
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antes de vender seus produtos a organização precisa convencer seus funcionários a 

comprá-lo. É a ligação entre o cliente, o produto e o empregado. Vender um produto, uma 

ideia para o funcionário é tão importante quanto para o cliente. Significa tornar o funcionário 

um aliado nos negócios da organização, responsável pelo sucesso da mesma e igualmente 

preocupado com seu desempenho. E na Polícia Militar não é diferente, quando o policial 

acreditar no serviço que ele presta à comunidade, se conscientizar do valor que ele possui, 

ter o seu trabalho reconhecido perante a sociedade, certamente a qualidade do serviço – 

segurança pública – melhorará bastante. 

Essa falta de coesão no tratamento dos policiais no que tange à distribuição de 

benefícios, a aplicação excessiva do regulamento interno disciplinar, condições de trabalho 

inadequadas, falta de participação efetiva do policial na gestão dessa bicentenária 

organização, não aplicação do endomarketing e uma política salarial insuficiente, além de 

trazerem caracteres do sistema de gestão de pessoas autoritário, provocam um 

descontentamento na tropa e, consequentemente, uma prestação de serviço ruim. 

 

4 SISTEMA ABERTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA PMERJ 

A Administração de Recursos Humanos está passando por relevantes 

transformações e inovações. Principalmente agora, no terceiro milênio, com a ascendente 

globalização das informações e o aumento gradativo de pressões recebidas pelas 

organizações, tanto do contexto externo quanto do contexto interno.  

A implementação de um sistema aberto de Administração de Recursos Humanos na 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro introduziria novas e diferentes tecnologias, 

modificando a prestação de serviços, alterando o comportamento dos seus agentes e 

mudando seus processos internos, provocando constantes impactos na sociedade, na vida 

das pessoas e dos próprios policiais militares. 

 Primeiramente, para melhor entendimento do que vem a ser a moderna 

Administração de Recursos Humanos, se faz necessário ressaltar as bases sobre as quais 

ela trabalha: as organizações e as pessoas, assim como a maneira como pessoas e 

organizações se relacionam, uma vez que as organizações materializam suas vontades e 

são representadas pelas pessoas, logo não funcionam sem elas, e estas passam a maior 

parte de seu tempo vivendo ou trabalhando dentro de organizações. Nesse sentido, 

Chiavenato (2009, p.12):   

o contexto em que funciona a Administração de Recursos Humanos é 
(ARH) representado pelas organizações e pelas pessoas que dela 
participam. As organizações são constituídas de pessoas e dependem delas 
para atingir os seus objetivos e cumprir as suas missões. Para as pessoas, 
as organizações constituem um meio pelo qual elas podem alcançar vários 
objetivos pessoais, com custo de tempo de esforço e conflito. Muitos desses 
objetivos pessoais jamais poderiam ser alcançados por meio apenas do 
esforço pessoal isolado.  
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 Igualmente Dutra (2008, p. 23) enfocando a interdependência do indivíduo e 

da organização: 

ao colocarmos organizações e pessoas lado a lado, podemos verificar um 
processo contínuo de troca de competências. A organização transfere seu 
patrimônio de conhecimentos para as pessoas, enriquecendo-as e 
preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e pessoais, quer 
na organização, quer fora dela. As pessoas, ao desenvolverem sua 
capacidade individual, transferem para a organização seu aprendizado, 
capacitando a organização para enfrentar novos desafios. Esse processo, 
que é natural em qualquer comunidade, pode ser gerenciado e 
potencializado com efeitos benéficos para a organização e para as pessoas.  

 
 Ainda para um melhor entendimento do tema, cabe ressaltar alguns conceitos 

de sistema aberto. Sistema aberto é o que se adapta ao seu ambiente mudando a estrutura 

e os processos de seus componentes internos, ou seja, está em contínua interação com seu 

ambiente e adquire um estado firme ou um equilíbrio dinâmico enquanto mantém sua 

capacidade de transformação. Para Gasalla (2007, p.28): 

o que significa esse conceito? Aonde nos leva? Trata-se de harmonizar a 
atuação de tais espécies de elementos (psicossociotécnicos) do referido 
sistema, os quais desempenham um “papel” por meio das pessoas e grupos 
que compõem seus quadros. Estas, por sua vez, utilizam-se de matérias- 
primas, tecnologia, informação, processos...para alcançar determinados 
objetivos, dentro de um ambiente afetado por mudanças contínuas - porém, 
de natureza descontínua (as vezes convulsiva) - com o qual se interage a 
cada instante.   

 

 Com o entendimento de que há uma dependência mútua entre a organização 

e a pessoa, constata-se que o sucesso de qualquer organização depende da sua 

capacidade de gerenciar o capital humano. 

Na Polícia Militar do Rio de Janeiro a proposta de implementação de um sistema 

aberto de gestão de recursos humanos se caracterizaria pela criação de uma política de 

gestão mais voltada para o sistema participativo, que é o sistema mais aberto de todos os 

sistemas, com algumas moderações, é claro, tendo em vista o caráter militar da 

organização, alocando-se ao mesmo algumas características do sistema consultivo. 

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Diante da proposta de implementação de um sistema aberto de gestão de recursos 

humanos, deixando de lado o autoritarismo utilizado durante dois séculos na Corporação, 

foram ouvidos cerca de 100 policiais, sendo 50 no Batalhão de Polícia de Choque e os 

demais no 1° Batalhão de Polícia Militar que é responsável pelo policiamento ostensivo nos 

bairros de Santa Teresa, Rio Comprido, Estácio, Catumbi e Cidade Nova. Foram 

apresentados aos policiais os seguintes questionamentos: se os mesmos se sentem 
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valorizados pela Polícia Militar; se estão motivados para trabalhar; se já tiveram algum 

problema, seja pessoal ou profissional, do qual necessitaram falar com o Comandante de 

sua unidade; se conseguiram ser recebidos por ele; se nas reuniões que ocorrem na 

unidade, seja com o Comandante do BPM seja com o Comandante de Cia., já lhes foram 

solicitadas suas opiniões sobre determinados assuntos; se expressaram suas opiniões ou 

se ficaram com receio; o que lhes deixam mais insatisfeitos na PMERJ; o que esperam da 

Polícia Militar; e, se pudessem, mudariam de emprego?  

Dos entrevistados, 5% afirmaram que se sentem valorizados pela Polícia Militar, 80% 

não se sentem e 15% se sentem mais ou menos valorizados pela Instituição. 

Quanto ao fator motivacional, 74% se sentem desmotivados com a Polícia Militar, 

11% estão motivados e 15% mais ou menos motivados. 

 

GRÁFICO 1 – VALORIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO DA TROPA 
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Diante do sentimento de valorização e da motivação dos policiais constatados acima 

através dos dados obtidos na pesquisa, pode-se imaginar a qualidade do serviço que é 

prestado por eles nas ruas. Observa-se a necessidade premente de se criar medidas para 

estimular a tropa, e uma delas pode ser a implantação do endomarketing, que atualmente 

praticamente não existe na Corporação.  Não vejo nenhum óbice na aplicação desse 

marketing interno em virtude de ser a Instituição de caráter militar, basta a vontade de se 

colocar em prática.  A Polícia Militar do Estado de Goiás já vem aplicando o endomarketing 

aos seus policiais, mas precisamente na 7ª Companhia Independente da Polícia Militar, 

sediada na cidade de Mineiros, região sudoeste do Estado de Goiás, e vem obtendo bons 

resultados. 

Metade dos ouvidos afirmaram que já tiveram a necessidade de levar ao 

conhecimento do Comandante de sua unidade algum tipo de problema, seja pessoal ou 

profissional, sendo que 52% dessa metade conseguiu ser recebida por seu comandante, 

36% não conseguiu e 12% não buscou contato com o mesmo. 

Quanto à possibilidade de expressar sua opinião em reuniões nas unidades em que 

trabalham, 57% afirmaram que suas opiniões nunca lhes foram solicitadas, contra 43% em 
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sentido contrário. Desses 43% que já tiveram suas opiniões solicitadas para determinado 

assunto, 65% expressou, 5% não e 30% não a expressou porque ficou com receio. 

No quesito referente ao que deixa a tropa mais insatisfeita na PMERJ, o baixo salário 

recebeu 93 votos. O fato de uns receberem gratificações e outros não, como nos casos das 

UPP, BOPE, e também o RioCard, foi escolhido logo em seguida com 74 votos. O rancho 

vem em terceiro lugar com 60 escolhas. Em quarto ficou o tratamento que a imprensa 

dispensa à Corporação com 54 votos. Em quinto lugar de insatisfação ficaram os serviços 

extras com 53 votos. 

Vê-se que a política de recompensas baseadas em gratificações para alguns 

pequenos grupos torna-se um fator de rivalidade e insatisfação entre os policiais, perdendo 

apenas para a política salarial que hoje é adotada pelo Governo do Estado. Com isso 

consegue-se dividir a Polícia Militar em pequenos subgrupos, criando-se, na verdade, uma 

discórdia entre os próprios integrantes dessa mesma força. Logo, ou agraciamos a todos se 

respeitando o princípio constitucional da isonomia, ou melhor será que não se beneficie 

ninguém. 

                 

 GRÁFICO 2 – INSATISFAÇÃO NA PMERJ 
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Foi questionado aos policiais a possibilidade deles mudarem de profissão. Dos 

entrevistados 67% disseram que sim, que se pudessem mudariam de profissão, e 33% 

disseram que não. 

Foi perguntado aos mesmos o que eles esperam da PMERJ. A equiparação salarial 

com a Polícia Militar do Distrito Federal foi a expectativa mais elencada pelos policiais, 

sendo seguida pela valorização do policial e melhoria salarial. Dezesseis policiais afirmaram 

que não esperam nada da PMERJ. Unificação com a Polícia Civil foi a sugestão de onze 

entrevistados. Cinco ouvidos acreditam que a Instituição não vai melhorar nunca. Houve 

também respostas inusitadas como a de um policial que disse que está à espera da morte. 

 

CONCLUSÃO E SUGESTÕES 
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Diante do exposto constata-se a necessidade primordial de se modificar a gestão 

dos recursos humanos que atualmente é empregada na Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro. 

É bem verdade que algumas atitudes já vêm sendo empregadas pelo atual Comando 

da Corporação, e uma dessas foi a criação das Comissões Representativas dos Círculos 

Hierárquicos, dando oportunidade ao policial de ser ouvido, de ter seus anseios e 

reivindicações levadas ao Comando da Instituição. Foi implantado também o Programa de 

Assistência Psicológica para Policiais Militares envolvidos em ocorrências com Potencial 

Risco de Estresse Pós-traumático, que tem por objetivo oferecer suporte psicológico aos 

Policiais Militares envolvidos em ocorrências de risco que resultem em morte ou lesão 

corporal grave de componentes da guarnição. Mudanças no Regulamento Disciplinar da 

Corporação foram adotadas, classificando-se as transgressões capituladas no anexo I 

daquele regulamento e da possibilidade mínima e máxima da penalidade a ser aplicada. O 

encarceramento do corpo como forma de corretivo disciplinar também foi repensado, não 

permanecendo mais o policial que cometeu uma falta administrativa encarcerado em sua 

unidade operacional, salvo quando haja a necessidade imediata para preservá-lo de um mal 

maior. 

Existem outras boas medidas que foram implementadas pela Secretaria de 

Segurança Pública do Estado, nos termos do convênio celebrado entre o Governo do 

Estado, o sistema da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN – e 

do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-RJ, em 11 de dezembro de 2008, 

que visa a qualificação profissional para os filhos de agentes de segurança pública e defesa 

civil.  

Assim, observa-se que algumas mudanças já vêm sendo realizadas pela PMERJ no 

que tange à gestão de seus recursos humanos, seja no que se refere ao processo 

participativo junto à Polícia, seja na criação de opções que possam de alguma maneira 

ajudar, incentivar e melhorar as condições de vida daqueles que ‘dão seu sangue’ pela 

defesa do próximo.  Entretanto outras medidas ainda podem ser adotadas de acordo com a 

implementação do sistema aberto de gestão de recursos humanos, senão vejamos: 

a) criar no policial militar a consciência de que a atividade que ele exerce é de fundamental 

importância para a sociedade, ou seja, é mostrar a ele a importância teratológica que ele 

tem para a população na prestação de um serviço público essencial, apesar de muitas das 

vezes a própria sociedade não reconhecer isso, mas qual delas vive sem Polícia? Deve-se 

convencer o policial a não pensar que ele ganha aquilo que ele vale, e lhe mostrar que a sua 

motivação é proveniente da sua valorização perante à sociedade e do reconhecimento de 

seu trabalho, antes mesmo do fator remuneratório; 
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b) investir não só na formação do policial, mas também durante toda sua carreira, 

mostrando a ele que a qualidade do serviço que ele presta torna-se uma variável 

fundamental para a melhoria da imagem da Corporação, e, consequentemente, uma 

valorização maior por parte da sociedade, pois muitos apontam o aumento de efetivo como 

uma das condições primordiais para melhorar a eficiência da Corporação, o que, no meu 

entendimento, não é verdade. Deve-se procurar investir mais em quem já está aqui nas 

fileiras da Instituição;  

c) procurar aproximar ainda mais o policial das Universidades, proporcionando-lhes um 

incentivo, seja financeiro seja social, para a conclusão do terceiro grau, de modo que 

tenhamos com isso o emprego de pessoal altamente especializado tanto na atividade 

operacional quanto na administrativa, e, por conseguinte, um melhor desenvolvimento 

organizacional; 

d) deve-se investir mais em programas de moradia para o policial e sua família, procurando 

dar uma atenção especial àqueles que ainda moram dentro de comunidades carentes e são 

obrigados a compactuarem com o tráfico de drogas muitas vezes instalado nas portas de 

suas residências; 

e) proporcionar ao policial uma assistência judiciária gratuita através da criação de um corpo 

jurídico de advogados, que sejam concursados pelo Estado, voltado exclusivamente para 

atender policiais que não tenham condições de arcar com os serviços de um defensor; 

f) criar programas com o fito de melhorar o nível de envolvimento e de participação do 

policial através da criação de grupos de representantes em cada nível hierárquico, 

buscando, assim, canais para melhorar o processo de comunicação interna na Corporação, 

equacionar os problemas administrativos e operacionais, refletir sobre problemas policiais 

que são tratados na imprensa, enfim, buscar-se-á uma maior participação do policial na sua 

própria Instituição ou na sua própria unidade, melhorando o relacionamento interno e a 

eficiência da organização. Atualmente, como já mencionado outrora, foi criado pelo 

Comando da Corporação as Comissões Representativas dos Círculos Hierárquicos; 

g) realizar pesquisas de clima organizacional na Polícia Militar como um todo e em cada 

uma de suas unidades de forma isolada, pois é uma ferramenta importante para se 

monitorar as percepções das pessoas no ambiente de trabalho, conhecer o que funciona e o 

que não funciona, e ainda, de posse desses resultados tomar ações que visem melhorar o 

ambiente de trabalho, a motivação do policial e sua qualidade de vida, pois passamos a 

maior parte do nosso dia no interior dos quartéis. Segundo Chiavenato (1999), clima 

organizacional refere-se ao ambiente interno existente entre as pessoas que convivem no 

meio organizacional e está relacionado com o grau de motivação de seus participantes; 
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h) implantar o endomarketing, ferramenta empresarial moderna voltada para a satisfação e 

aliança do público interno, melhoria do clima organizacional e excelência no atendimento ao 

público; 

i) estreitar a comunicação entre a tropa e o comando da unidade, disponibilizando uma caixa 

de sugestões onde o policial poderá expressar suas opiniões e reivindicações sem precisar 

ir à internet e colocá-las, como anônimo na maioria das vezes, a disposição do público 

interno e externo inclusive; 

j) tratar a gestão de recursos humanos com seriedade e profissionalismo, investindo no 

homem/policial, resgatando sua autoestima e fazendo com que participe dos objetivos da 

Corporação. 

Por derradeiro, o produto do trabalho policial – segurança pública – deve ser medido 

pela qualidade do trabalho de polícia, isto é, suas missões, metas, atribuições e preparo 

técnico para enfrentar todo tipo de situação, desde as mais corriqueiras às mais adversas. 

Assim, percebe-se que algumas medidas já vêm sendo colocadas em prática para uma 

melhor gestão do efetivo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Contudo, ainda há 

muita coisa a ser feita para melhorar a vida, seja pessoal ou profissional, do policial. Colocar 

na consciência dele que o salário não pode ser uma premissa para uma prestação de 

serviço à população em caráter de excelência, é difícil, mas não impossível. Devemos trazer 

a tropa para junto do Comando e não afastá-los, mostrar a eles que também são usuários 

desse serviço, e, com isso, eles se sentirão mais valorizados, prestigiados, motivados e 

reconhecidos e assim o serviço policial acabará sendo desenvolvido de forma irreprochável 

para a população do Estado. 
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A Polícia Militar e o Policiamento Comunitário 

De Nazareth Cerqueira à UPP 

Vadael Antero da Silva Filho48 

 

RESUMO 

 

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro passa por uma fase de busca de novos 
horizontes.  Por mais que se esforce procurando baixar os índices de criminalidade, chega-
se à conclusão de que o modelo antigo de policiamento, empregado atualmente, baseado 
na repressão pura e simples, não está gerando os frutos desejados. Há mais de vinte anos 
atrás o coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira, então comandante da Corporação, fez 
uma série de estudos que apontavam para o policiamento comunitário como o caminho a 
ser seguido como forma de uma melhor prestação de serviços por parte da Polícia Militar. 
Atualmente, a PM está buscando os rumos traçados pelo coronel Cerqueira, tendo como 
carro-chefe o policiamento realizado pelas Unidades de Polícia Pacificadora que estão 
atendendo a várias comunidades carentes no Rio de Janeiro.  
Este artigo científico trata dessa transição que está ocorrendo na PM do Rio de Janeiro 
sobre a modalidade de policiamento comunitário desde os dias de Cerqueira até os dias 
atuais. 
 

Palavras-chave: Polícia Militar. Policiamento comunitário. Integração. Direitos Humanos. 

Comunidade carente. UPP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Polícia Militar, parte do Estado, tem o seu papel definido no Título V, Da Defesa 

do Estado e das Instituições Democráticas; Capítulo III, Da Segurança Pública; artigo 144; § 

5º; deve acompanhar a evolução desse Estado e da sociedade a que se propõe defender. 

Para tal deve buscar novas formas de atuação que sigam as tendências sociais que estão 

sempre em mutação devido a inúmeros fatores, tais como avanços tecnológicos, mudanças 

na economia do país, que acarretam em mudanças na estrutura básica da sociedade como 

um todo, tendo como exemplo o crescimento da classe média no país, embora a 

concentração de renda ainda seja grande no Brasil; questões ambientais, que hoje em dia 

são o foco de toda a comunidade internacional globalizada e uma série de outros fatores 

que caracterizam a atual conjuntura da nossa sociedade contemporânea que acompanha os 

moldes ocidentais capitalistas. 

Para tal a Polícia Militar deve rever a maneira que está atuando no seu dia-a-dia e 

questionar-se se está no caminho correto. Tal revisão e reflexão foi feita pelo CEL PM 

Carlos Magno Nazareth Cerqueira, nosso Comandante Geral em duas ocasiões, 1983/1984 

e 1991/1994, nos governos do Sr. Leonel de Moura Brizola. 

O CEL Cerqueira, que desde jovem, ingressando no oficialato da Corporação 

demonstrou aos seus superiores ter um futuro promissor nos quadros da Polícia Militar, pela 

sua inteligência e pelos estudos constantes, foi buscar no livro Policiamento Comunitário; 

Como Começar, de Trajanowicz e Bucqueroux,  e nas experiências de outras polícias ao 

redor do mundo, um novo conceito de policiamento em que o policial ao invés de ser visto 

com distância pela comunidade, servindo apenas como agente repressor e regulador de 

direitos, passa a ser mais um integrante dessa comunidade e pela sua forma de atuação 

percebe os anseios desta, passando a contribuir na resolução de conflitos em conjunto com 

outros componentes da comunidade, estreitando assim as relações entre a polícia e a 

comunidade, reduzindo o distanciamento. Esse tipo de policiamento chama-se policiamento 

comunitário e é sobre ele que trataremos neste artigo científico. 
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O CEL Cerqueira foi um pioneiro e ao começar a expor os seus estudos encontrou 

grande resistência por parte de seus companheiros de corporação. 

Com o passar dos tempos a PMERJ, conscientemente ou não, foi seguindo o que 

um dia o CEL Cerqueira visualizou, tendo sido criado o GPAE (Grupamento de Policiamento 

em Áreas Especiais) no ano de 2000, que atualmente possui bases em unidades carentes 

nas áreas de policiamento do 2º BPM (Botafogo), 5º BPM (Bairro da Saúde), 6º BPM 

(Tijuca), 12º BPM (Niterói) e 18º BPM (Jacarepaguá). 

Com um serviço, em primeira instância, de policiamento ostensivo, o GPAE, 

embora em alguns momentos também atue na área repressiva, tem as suas bases 

alicerçadas no conceito de policiamento comunitário, buscando no efetivo presente na 

comunidade carente uma maior integração com a população local para adquirir com o tempo 

a sua confiança e em conjunto buscar soluções para os problemas da comunidade. 

Embora já estivesse em operação a primeira unidade na comunidade do Morro da 

Santa Marta no bairro de Botafogo desde dezembro de 2008, o Governador do Estado, Sr. 

Sérgio Cabral, criou através de decreto a Unidade de Polícia Pacificadora em janeiro de 

2009, que atualmente possui unidades na comunidade da Cidade de Deus, em 

Jacarepaguá; Jardim Batan, em Realengo; nas comunidades da Babilônia e Chapéu 

Mangueira, no Leme; além da já citada comunidade do Morro da Santa Marta. As Unidades 

de Polícia Pacificadoras ou simplesmente UPP, também têm a sua filosofia com base no 

policiamento comunitário, procurando uma aproximação e interação com a população das 

comunidades carentes onde estão baseadas. 

Há de se observar também que quando o tráfico de drogas, que geralmente se 

homizia nestas áreas de poucos recursos, é impedido de continuar o seu comércio ilegal 

pela polícia, os seus integrantes acabam por praticar outros tipos de delitos para compensar 

as suas perdas com a interrupção das vendas dos seus produtos que são as drogas ilegais. 

Assim sendo, os índices de roubos nas mais variadas formas e outros delitos distintos do 

comércio ilegal de drogas têm um aumento considerável. Dessa forma, a polícia deve 

também atentar para a sua atuação nas imediações das comunidades carentes quando 

implanta esse tipo de policiamento nesses locais, para que atenda aos cidadãos como um 

todo , sem deixar uma parcela da população sem a devida proteção.  

 

2 CEL NAZARETH CERQUEIRA 

Para falarmos de policiamento comunitário na Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro (PMERJ) devemos mencionar o CEL Cerqueira que foi o que primeiro observou que 

o futuro da policia estava nesse tipo de policiamento.  
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O CEL Cerqueira ingressou nos quadros da PMERJ no ano de 1954 e comandou a 

Corporação em duas ocasiões, de 18 de fevereiro de 1983 a 15 de março de 1987, e de 15 

de março de 1991 a 01 de janeiro de 1995. Além de Comandante Geral, o CEL Cerqueira foi 

comandante do 4º Batalhão, no Bairro de São Cristóvão, do 19º Batalhão em Copacabana, 

Ajudante-Geral, Diretor da Diretoria Geral de Ensino, Subchefe do Estado Maior Geral e 

Chefe do Estado Maior Geral. 

Ao assumir o comando da PMERJ pela primeira vez em 1983, tanto o público 

interno quanto o público externo deu demonstrações de racismo, pois era a primeira vez que 

um negro comandava a Corporação. 

Os tempos eram difíceis e um comandante disposto a implantar uma filosofia 

totalmente diferente na polícia deveria ter um tato muito apurado. O Brasil estava saindo de 

um regime ditatorial e o momento sócio-político não era favorável. A sociedade lutava pela 

abertura política e nesse bojo vinham vários movimentos tais como as lutas sindicais, 

movimentos grevistas de toda a ordem, o povo exigia a redemocratização do país através 

das eleições diretas no movimento denominado “Diretas Já”. Já não se aceitava mais um 

presidente militar conduzindo a nação (na época o General João Batista de Oliveira 

Figueiredo) e em contrapartida as forças armadas vendiam caro a volta da democracia para 

o povo brasileiro. Considerando-se tudo isso, é fácil notarmos que o problema tornara-se de 

segurança pública também, pois a polícia era obrigada a intervir constantemente em 

manifestações públicas populares para manter a ordem, na maioria das vezes seguindo a 

cartilha das forças armadas que não queriam perder o espaço conquistado. 

No meio dessas tensões, assume o comando da PMERJ um coronel negro, com 

ideias humanistas, pregando o uso moderado da força, a interação entre a sociedade e a 

polícia, tentando mudar o modo de atuação policial arraigado de conceitos impostos pelas 

forças armadas, encarando serviço policial como se estivesse numa guerra e não no seio de 

uma sociedade civil constituída, onde os criminosos não são inimigos de guerra e não 

devem ser tratados como tal. 

Deve-se registrar que embora o coronel Cerqueira tivesse todo um contexto 

desfavorável às suas intenções no comando da polícia, havia um lado positivo que era o 

apoio do governador socialista, que compartilhava de suas ideias e também tinha em seu 

governo iniciativas de apoio às minorias (sem querer aqui fazer qualquer apologia ao Sr. 

Leonel Brizola), exemplificadas, por exemplo, no apoio aos negros – no meio das tensões 

sociais da época foi criado o Movimento Negro Fluminense, de onde saíram vários 

integrantes para altos escalões do Governo Brizola. O PDT, do qual Brizola era presidente, 

criou uma Secretaria Especial de Negros, tendo como secretário Abdias do Nascimento, que 
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foi exilado político no exterior junto com Brizola – a própria maneira de encarar e tratar o 

pobre  de uma maneira geral morador de comunidades carentes , mudou durante o governo 

de Leonel Brizola. 

3 AS PESQUISAS AMERICANAS 

Em seu livro Do Patrulhamento ao Policiamento Comunitário, o coronel Cerqueira 

discorreu sobre as pesquisas que fez na polícia americana a respeito do policiamento 

comunitário, onde constatou a importância do policiamento a pé para uma melhoria do 

relacionamento entre a comunidade e os policiais, pois os americanos passaram a perceber 

o quão eficaz era esse tipo de policiamento , e a partir daí houve um aumento na demanda 

tanto por parte dos políticos quanto por parte da sociedade pela patrulha a pé, embora 

muitos dos policiais fossem contra , pois ainda acreditavam na força do patrulhamento 

motorizado. 

As pesquisas da polícia americana também mostraram outro aspecto positivo no 

patrulhamento a pé que é o aspecto da informação, pois facilitaria na obtenção de 

informação passada pela população a respeito de crimes e de criminosos, sendo este um 

instrumento de vital importância para a polícia. 

Com o patrulhamento a pé também se notou que havia uma redução no medo da 

população quanto a situações de desordem na comunidade. Assim, havia uma maior 

manutenção da ordem pública, pois obrigava polícia e sociedade a buscarem soluções em 

conjunto para resolverem as desordens que ocorriam em determinada comunidade. 

Também observou-se que a polícia deveria deixar de tratar os acontecimentos que 

ocorressem na comunidade de forma fragmentada, como se fossem casos isolados, e 

passasse a encarar os incidentes como tendo um passado e um possível futuro. 

Essas questões sobre as práticas de policiamento eram conflitantes com muitos 

dogmas que dominavam a filosofia policial durante muito tempo e foi um desafio enfrentar 

esses dogmas e determinar uma estratégia que fosse composta por estas questões e fosse 

adotada pela organização, e essa estratégia seria a estratégia comunitária. 

A estratégia comunitária, segundo Cerqueira, é composta de vários elementos, 

começando pela percepção de que além da lei e do profissionalismo a comunidade também 

pode ser uma fonte legítima de autoridade para muitas tarefas policiais, porém sem se 

esquecer de que a maior fonte legitimadora da atuação policial continua sendo a lei. Em 

contrapartida, somente através da lei a polícia não consegue administrar todas as 

atividades, principalmente aquelas que dizem respeito à manutenção da ordem, da 

negociação de conflitos ou da resolução de problemas da comunidade. Dessa maneira, 

nessas ocasiões o envolvimento da comunidade é primordial para o cumprimento das 
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tarefas policiais. À medida que a comunidade auxilia na identificação e resolução de 

problemas, a autoridade burocrática e profissional da polícia vai diminuindo, principalmente 

aquela que afasta a polícia das influências externas. 

A estratégia comunitária altera as funções tradicionais da polícia, que enfrenta mais 

uma expansão nas suas atividades, pois manutenção da ordem, administração de conflitos, 

solução de problemas através do fornecimento de serviços e da organização e outras 

questões que venham a influenciar na qualidade de vida da comunidade, passam a ser 

serviços de polícia. 

A estratégia comunitária encara a prevenção e o controle do crime como o 

resultado da parceria com outras atividades, ou seja, a junção dos recursos do policiamento 

com os recursos comunitários são os instrumentos principais para a prevenção do crime. 

Nessas pesquisas realizadas nos Estados Unidos e aproveitadas por Nazareth 

Cerqueira em seu livro, também fica evidenciado que ao contrário do que diz Taylor em 

relação a pressupostos organizacionais, diferentemente dos demais trabalhadores, que 

precisam de controles rígidos para exercer as suas tarefas, pois são desinteressados, os 

policiais americanos observados no policiamento comunitário têm interesse e gostam do 

serviço que desempenham. 

A estratégia comunitária também rivaliza com a visão taylorista de que os policiais 

não podem ter discernimento, não podendo pensar, necessitando então de procedimentos 

padronizados. Na estratégia comunitária o policial é instado a todo momento a inovar e ser 

criativo para corresponder às demandas da comunidade. 

A descentralização é uma exigência da estratégia comunitária, pois a atuação dos 

policiais na comunidade, realizando diagnósticos e dando respostas aos problemas locais, 

faz com que o policial na ponta da linha tome decisões no nível de comunidade, ou seja, 

quem decide é o mais baixo nível dentro da hierarquia policial, devendo ser implementados 

postos e destacamentos de policiamento para melhorar a proximidade com a comunidade. 

Outro elemento importante na estratégia comunitária é a determinação das relações 

externas da organização policial. Deve-se notar que essa estratégia tem como base a 

relação direta da polícia com a comunidade e as instituições nela inseridas. Como exemplo 

do que pode ser feito para estreitar essas relações podemos citar a permanência dos 

policiais no mesmo setor de policiamento, reunião da polícia com os cidadãos para controle 

do crime, policiais específicos para lidar em casos de violência doméstica, programas 

educacionais em escolas, programas esportivos e clubes de recreação para os policiais e 

vários outros programas. O que se objetiva é o menor afastamento possível do policial 

daquela comunidade. 
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A administração das demandas da comunidade também é um elemento importante, 

uma vez que na estratégia comunitária tem como característica a descentralização, ela 

também deve ocorrer nas solicitações da população que deve ser encorajada a fazer as 

suas solicitações diretamente ao policial de serviço a pé ou nos destacamentos e postos de 

policiamento, deixando as solicitações via telefone para a central apenas para emergências. 

Para Cerqueira, as táticas de policiamento comunitário estão de certa forma ligadas 

com o novo ponto de vista dado às funções da polícia, além das antigas táticas de 

policiamento preventivo, respostas rápidas às chamadas de emergência e investigação, 

outras são sugeridas, tais como coleta de informações, educação e resolução de problemas, 

aconselhamento e atendimento às vítimas, organização e consulta às comunidades. O 

patrulhamento a pé ganha destaque no policiamento comunitário. 

Para se medir os resultados do policiamento da estratégia comunitária possuímos 

vários elementos devido à amplitude da mesma: a satisfação dos cidadãos com os serviços 

policiais, solução de problemas e redução do medo, aumento da ordem, controle do crime e 

melhora da qualidade de vida da comunidade são alguns desses elementos. 

Assim sendo, após uma análise da experiência americana quanto às mudanças na 

sua forma de policiamento, onde eles passaram a notar a importância do policiamento 

comunitário que denominaram estratégia comunitária, podemos concluir que os elementos 

principais do citado policiamento são: 

� O apoio da comunidade e o apoio político, além da 

lei e do profissionalismo , são a fonte de autoridade para este tipo 

de policiamento; 

� As suas principais funções são o controle e a 

prevenção do crime e a resolução de problemas; 

� Seu projeto organizacional: descentralizado, forças-

tarefas e matrizes; 

� Relação com o ambiente: consultas ; a polícia 

defende os valores da lei e do profissionalismo, mas escuta as 

preocupações da comunidade; 

� A demanda deste tipo de policiamento é canalizada 

através da análise dos problemas subjacentes. 

� As táticas são as de patrulha a pé visando a solução 

de problemas; 
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� E como resultado temos a melhoria na qualidade 

vida e a satisfação dos cidadãos. 

 

4 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NO CANADÁ 

Ainda no livro Do Patrulhamento ao Policiamento Comunitário, o CEL Cerqueira fez 

um estudo sobre o policiamento comunitário no Canadá e analisa o documento oficial da 

Procuradoria Geral do Canadá publicado no ano de 1990, que ficou conhecido como um 

“documento de reflexão” e que foi denominado “Une Vision de L´avenir de La Police au 

Canada: Police-Défi 2000”. Tal documento é a visão oficial do governo canadense sobre a 

temática do policiamento comunitário. 

No documento o Procurador Geral do Canadá afirma o seu apoio ao policiamento 

comunitário, à missão policial e aos valores policiais discorridos no documento. Completa 

ainda que espera que a matéria veiculada no documento e mais as sugestões que virão 

permitirão orientar a polícia canadense para enfrentar os desafios do ano 2000. 

Os tópicos presentes no documento de reflexão são basicamente os seguintes: 

� Por uma visão de futuro da Polícia no Canadá; 

� A polícia canadense no ano de 1990; 

� Uma apreciação do ambiente da polícia até o ano 

2000; 

� Um consenso crescente: a polícia comunitária; 

� As parcerias e os recursos estratégicos; 

� Implementando mudanças; 

� Princípios em material policial; 

� Conclusões. 

A seguir, trataremos de alguns dos tópicos acima relacionados como fez Nazareth 

Cerqueira em seu livro. 

O tópico denominado Um consenso crescente: a polícia comunitária trata das 

origens, do renascimento e das principais características do policiamento comunitário; 

informações a respeito, o movimento no Canadá e suas principais dúvidas. 

Segundo Cerqueira, o documento oficial deixa claro que mais do que os norte-

americanos, os canadenses criaram em torno da polícia comunitária uma aceitação que 

cresce a cada dia tanto por parte do alto escalão da polícia, quanto por parte dos policiais. 
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Tal afirmativa deve ser feita também em relação aos representantes da comunidade, entre 

os estudiosos e outras pessoas interessadas no assunto; que entenderam ser o 

policiamento comunitário a maneira mais apropriada para a polícia enfrentar os desafios nos 

dez anos seguintes. Essa constatação demonstra o quão os canadenses acreditavam na 

força do policiamento comunitário para o desempenho das funções policiais. 

A respeito do renascimento da polícia comunitária, o documento admite que seja o 

novo conceito de policiamento que se espalhou pela América do Norte, Europa e pelos 

países regidos pelo “Common Law” – termo empregado para definir as regras de direito não 

escritas, mas aceitas através do costume ou da jurisprudência. Tem origem no direito 

medieval inglês (surgiu por volta do século XII) e é empregado em sua maioria nos países 

de colonização inglesa. – e de fato não se trata de um novo conceito e sim uma reaparição 

do antigo modelo elaborado na região metropolitana de Londres. 

Estabelecer uma parceria entre a comunidade e a polícia é o objetivo global desta 

forma de policiamento para prevenir a criminalidade e resolver os problemas relacionados. 

Em relação às características o documento fala sobre um número de elementos 

que auxiliam nas definições e compreensões do policiamento comunitário para a orientação 

dos chefes das polícias. 

A importância do documento oficial é que ele acentua o consenso alcançado em 

inúmeros canadenses que foram consultados. Caracterizando uma transição da polícia 

canadense no ano de 1990 do “modelo profissional” para o “modelo de polícia comunitária”, 

sendo esta uma escolha correta para enfrentar os problemas do ano 2000. 

A base do policiamento comunitário, segundo o documento, seria a parceria entre a 

polícia, a comunidade, os outros serviços públicos em geral e privados, além dos órgãos da 

justiça. 

 

5 O POLICIAMENTO COMUNITÁRIO NOS COMANDOS DO CEL CERQUEIRA 

Ainda com base no livro Do Patrulhamento ao Policiamento Comunitário, vejamos 

as iniciativas do CEL Cerqueira com vistas ao policiamento comunitário nos dois períodos 

em que comandou a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

 

5.1 DE 1983 A 1987 
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Durante o comando do coronel Ile Marlen Pereira Nunes no 18º BPM 

(Jacarepaguá) foi criado o Centro Integrado de Policiamento Comunitário (CIPOC) e os 

“Vigilantes Comunitários”. 

O CIPOC atuava na comunidade da Cidade de Deus e buscava a interação da 

Polícia Militar com a população carente, para em conjunto alcançar o bem estar da 

comunidade como forma de manutenção da ordem pública. Uma tropa destacada, sob o 

comando de oficial subalterno, realizava o policiamento preventivo com foco nos interesses 

da comunidade havendo a interação da PM com os líderes comunitários do local. Havia 

ainda outros séricos prestados a comunidade, tais como serviços de solicitação de emprego 

e de ambulância dentre outros. 

Os “Vigilantes Comunitários”, de 1984, eram compostos por estudantes, donas de 

casa, assistentes sociais, empresários e profissionais liberais aposentados ligados à 

Associação de Moradores da Barra da Tijuca, que decidiram colaborar com a polícia em 

eventos locais, a sua inauguração foi no Grande prêmio Brasil de Fórmula I daquele ano. 

Atuavam também em festividades cívicas, campanhas de vacinação, eventos culturais, 

esportivos e religiosos. Com o tempo passaram a colaborar mais efetivamente na 

operacionalidade do batalhão, com um efetivo aproximado de 200 pessoas, receberam 

instruções no 18º BPM de como operar rádios, telefone e PX, para informar à sala de 

operações do BPM sobre ocorrências havidas na área de policiamento da unidade e assim 

agilizar o serviço policial. 

O sistema de cabinas PM-RIO existia desde a década de 1970, quando um oficial 

do Exército Brasileiro da Secretaria de Segurança trouxe o sistema para o Rio de Janeiro, 

importando o que ele conheceu na polícia do Estado do Pará, que por sua vez importou o 

sistema do Japão. O sistema era muito questionado na PMERJ por ser financiado pelas 

comunidades, tornando-se um policiamento privilegiado, pois só a comunidade que podia 

pagar é que se beneficiava. Porém era interessante para o comando da Corporação porque 

criava vínculos fortes com a comunidade dentro da filosofia da polícia comunitária. O 

sistema consistia no financiamento por parte da comunidade que fornecia a cabine, a viatura 

e o equipamento de comunicações. A PM por sua vez fornecia o homem, e determinava a 

área de atuação do policial. Apesar de ser considerado um policiamento privilegiado, a 

sociedade como um todo ganhava, pois os recursos que seriam usados nas comunidades 

que participavam do sistema (não tem vírgula) eram encaminhados para as comunidades 

mais carentes, atingindo dessa maneira a todos. 
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O “Policiamento de Bairro”, de 1986, objetivava intensificar o policiamento 

ostensivo, promovendo a aproximação das associações de moradores com os batalhões, o 

que auxiliava nas operações de polícia preventiva. 

O Núcleo da Companhia de Operações Especiais (Nu/COE), atual Batalhão de 

Operações Especiais (BOPE), por ser uma tropa especializada e com adestramento para 

operações de defesa interna foi preparado para ações de segurança pública de forma 

democrática. O núcleo foi empregado em comunidades carentes com os seguintes 

objetivos: 

a) Realizar exercícios para fins de instrução da tropa; 

b) Acabar com a criminalidade; 

c) Dar apoio à comunidade, estreitando o contato com a mesma; 

d) Verificar os problemas de relacionamento da comunidade com o 

policiamento ostensivo; e 

e) Conquistar a confiança da população através de operações de 

prevenção e repressão dos criminosos utilizando-se de procedimentos 

corretos e não arbitrários. 

 

5.2  DE 1991 A 1994 

Entre um comando e outro do CEL. Cerqueira houve um hiato, pois nesse meio 

tempo tudo o que foi construído, ou pelo menos começado, foi abandonado , então foi 

necessário recomeçar praticamente do zero. 

Na época (não tem vírgula) as polícias e o Corpo de Bombeiros eram secretarias 

independentes e o Dr. Nilo Batista era o Coordenador da Segurança Pública e o mesmo 

traçou as diretrizes governamentais para a segurança pública, a saber: 

a) Implicar a comunidade na gestão da segurança pública; 

b) Privilegiar a atuação preventiva; 

c) Buscar eficácia pelo tratamento globalizante de cada problema 

específico; 

d) Impedir toda intervenção policial ilegal ou abusiva; 

e) Promover uma articulação operativa de base entre a Polícia Civil, a 

Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros; 
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f) Tornar os serviços policiais acessíveis a todos, reduzindo a 

desconfiança ou a decepção com relação a eles por parte das camadas 

populares mais carentes. 

Tais diretrizes tinham como base os mesmos princípios filosóficos do primeiro 

governo que eram a prevenção, participação comunitária, intolerância com o abuso do poder 

policial e articulação institucional. 

Foi elaborado pelo governo o Planejamento Estratégico de Modernização 

Administrativa e dentro desse planejamento foi produzido o Projeto de Modernização da 

Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde foi definida a visão de futuro, a missão e os valores 

da PMERJ. 

No segundo comando foram criados os Programas Operacionais que foram 

elaborados de acordo com a estratégia da polícia comunitária e da metodologia da solução 

de problemas, já que ao se identificar o problema, procurava-se planejar estratégias 

preventivas e parcerias específicas para aquele determinado delito. 

O Programa de Proteção ao Turista objetivava estabelecer através de ação 

conjunta das polícias com a Defesa Civil um sistema de segurança máxima para as áreas 

turísticas. 

O Programa de Prevenção e Repressão ao Tráfico de Entorpecentes agia 

repressivamente através da articulação das polícias estaduais com organismos federais 

para uma ação mais integrada, tendo sido realizada a “Operação Cerco a Traficantes – Alô 

Fronteira”. Pela PM era desenvolvida ainda a “Operação Paz no Morro” e a “Operação 

Asfixia” tendo o Batalhão de Choque e o BOPE como unidades principais. Dentre as 

iniciativas preventivas destacam-se os Centros Comunitários de Defesa da Cidadania 

(CCDC), criados pela vice-governadoria, que reuniam no mesmo local a PM, serviço 

médico, odontológico dentre outros serviços públicos e o Programa Educacional de 

Resistência às Drogas (PROERD), em que o policial fardado vai às escolas ministrar 

palestras sobre o perigo das drogas, exercendo assim o lado pedagógico e a proteção 

àquela instituição de ensino com a sua presença. Começou em escolas públicas e se 

estendeu às particulares também. 

6 GRUPAMENTO DE POLICIAMENTO EM ÁREAS ESPECIAIS 

Mais recentemente, em julho de 2000, foi criado o Grupamento de Policiamento em 

Áreas Especiais (GPAE), que foi implantado em setembro do mesmo ano , inicialmente no 

complexo do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, que fica nas proximidades de Copacabana e 

Ipanema , e pertence ao GPAE DO 2º. BPM. Posteriormente foi implantado policiamento do 
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GPAE nas áreas de policiamento do 5º BPM (Bairro da Saúde), 6º BPM (Tijuca), 12º BPM 

(Niterói), 16º BPM e 18º BPM (Jacarepaguá). 

O GPAE surgiu da necessidade de implantação de uma nova filosofia de 

policiamento voltado para a integração da PMERJ com as comunidades mais humildes. Tal 

necessidade surgiu em razão de usualmente as operações nessas áreas mais carentes 

terem um caráter militarista repressivo muito forte e que não ajudam em nada essas 

comunidades. São operações irregulares que não interagem com a comunidade e só 

causam medo e descrença na atividade policial. São operações realizadas com o intuito de 

capturar criminosos, apreender armas e drogas e impedir o progresso do crime nessas 

localidades e, em razão dessa natureza, são ações de alto risco, que em geral resultam em 

troca de tiros entre a polícia e os marginais da lei e que não raro acabam vitimando várias 

pessoas, sejam policiais, os marginais ou a população civil que nada tem a ver com os 

delitos que ocorrem nessas áreas. 

Para se implantar tal policiamento nas comunidades foram realizadas reuniões com 

as lideranças comunitárias e foram ministradas instruções ao efetivo que ali seria 

empregado, para que nos dois casos tanto a população quanto os policiais fossem 

sensibilizados dos problemas com a violência que a comunidade enfrentava. 

Um dos problemas encarados pelo GPAE é de natureza interna que é a 

revitalização do efetivo empregado, pois constantemente policiais são afastados por haver 

fortes indícios de comprometimento da sua idoneidade moral, profissional e de as suas 

ações policiais contra pessoas humildes e carentes caracterizando abuso de poder, maus 

tratos e violência arbitrária. Só com uma rápida resposta contrária a esse tipo de ação 

policial é que se consegue restabelecer a confiança e o respeito nas relações entre a polícia 

e a comunidade. 

O GPAE, com o foco na preservação da ordem pública, presta o serviço de 

policiamento ostensivo, porém, com base na filosofia do policiamento comunitário, o 

grupamento procura aplicar novas estratégias de prevenção e repressão qualificada do 

delito. 

O modo de atuar é basicamente preventivo, mas eventualmente pode haver uma 

ação repressiva. Na prevenção o GPAE conta com a interação dos serviços e com o auxílio 

das instituições, líderes da comunidade e outras parcerias de quem possa contribuir para o 

desenvolvimento social. 

Em maioria, as ocorrências policiais atendidas pelo grupamento são de natureza 

assistencial, como a condução de enfermos ao hospital, ou no auxílio a parturientes, 

seguidas de ocorrências criminais que em sua maioria têm relação com o tráfico de drogas. 
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Em geral nos grandes centros urbanos do país é comum nessas comunidades 

carentes um número elevado de ocorrências ligadas ao tráfico de drogas (posse e uso de 

entorpecentes) em decorrência da precariedade das condições locais, a baixa eficiência dos 

serviços e equipamentos, aliada à ausência do poder público na comunidade, facilitam o 

aparecimento de focos de desordem social nesses locais, propiciam a reprodução de 

valores sócio-culturais distintos daqueles disseminados em outras regiões onde a população 

não é tão carente. 

O encaminhamento das necessidades das comunidades e de suas aspirações aos 

órgãos públicos por parte do GPAE trouxe vários benefícios para as comunidades e isso se 

deve à perda do medo da comunidade para com a polícia, que aconteceu devido a uma 

série de fatores tais como: a presença efetiva da polícia num processo de interação com a 

comunidade; a diminuição da ostensividade de armas de fogo pesadas no interior das 

comunidades; a redução do número de crianças envolvidas com o crime; a redução dos 

casos de policiais envolvidos em situações de maus tratos, violência arbitrária e abuso de 

poder. 

Dentre as várias experiências desenvolvidas pelo GPAE, a que mais teve êxito foi a 

do GPAE do Morro do Cavalão, comunidade com aproximadamente oito mil moradores, na 

cidade de Niterói, município pertencente à região metropolitana do Rio de Janeiro. Lá houve 

uma interação completa da polícia com a comunidade local e atualmente são desenvolvidos 

vários serviços para a comunidade, como por exemplo: atendimento odontológico, cursos de 

informática, e em parcerias com as ONGs Viva Rio e Gente Brasil na sede do GPAE 12º 

BPM são realizadas aulas de balé, jazz, ginástica rítmica, coral, sala de leitura e reforço 

escolar. Também são realizados eventos culturais como peças de teatro e eventos 

esportivos. O governo estadual e o municipal também estão presentes no projeto, 

caracterizando como deve ser o real policiamento comunitário com a integração da polícia, 

dos governos, da comunidade e da sociedade civil como um todo, nesse caso representada 

em grande parte pelas ONGs que colaboram no local. 

 

7 UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA 

A mais nova grande empreitada da PMERJ com vistas à implantação de uma 

filosofia de polícia comunitária é a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), que visa num 

primeiro momento a pacificação da comunidade carente através de ações repressivas 

regulares para erradicação da marginalidade, principalmente dos traficantes de drogas, e 

posteriormente a ocupação permanente da Polícia Militar na comunidade com uma unidade 

física no seu interior, de onde parte o policiamento ostensivo que policiará o local.  
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É importante que o efetivo tenha instruções específicas voltadas para a filosofia do 

policiamento comunitário para que o projeto funcione corretamente, pois os policiais não 

devem chegar com o sentimento de pura repressão como o policiamento regular do dia a 

dia, que só fez com que a população carente se afastasse cada vez mais da polícia e 

perdesse toda confiança na mesma. O policial da UPP deve ter em mente que ele está ali 

para reconquistar a confiança e o respeito da comunidade que está patrulhando e 

protegendo. Deve saber também que busca a interação com os cidadãos locais e que todo 

esse trabalho não será nada fácil em razão dos anos e anos em que esses mesmos 

cidadãos foram humilhados, agredidos e abusados pela ação de maus policiais que 

cometeram os mais diversos tipos de violência contra uma população a quem tinha o dever 

de defender. 

Por sua vez os gestores das UPP também devem saber da importância do seu 

papel na busca dessa aproximação com a população, procurando abrir as portas dos seus 

gabinetes e convidando os moradores a exporem as suas demandas e necessidades, pois 

tal iniciativa deve partir da polícia que tenta reconquistar o espaço perdido com a população. 

A primeira UPP a ser implantada foi a da comunidade de Santa Marta, em 

Botafogo, em dezembro de 2008. Com o sucesso da mesma, o Governador do Rio de 

Janeiro, Sr. Sérgio Cabral, criou a Unidade de Polícia Pacificadora através do Decreto Nº 

41.650, de 21 de janeiro de 2009. A partir de então forma implementadas as UPP da Cidade 

de Deus (Jacarepaguá), do Jardim Batan (Realengo) e nas comunidades do Chapéu 

Mangueira e Babilônia (Leme). 

Uma prova de que o policiamento comunitário é o caminho a ser seguido pelas 

autoridades é a matéria do Globo Online de 11 de agosto de 2009, que diz que as 

comunidades carentes ocupadas pelas UPP já não causam medo à população em geral e 

aos turistas que chegam ao Rio de Janeiro e logo se interessam em conhecer os citados 

locais. Já há pessoas especializadas em acompanhar aqueles que queiram visitar as 

comunidades. 

No mês de julho do corrente ano um grupo de cinco estudantes estrangeiros de 

mestrado em mídia e direitos humanos da New School University, de Nova York, visitou a 

Cidade de Deus para colher material para os seus estudos e pesquisas. 

Atraindo as pessoas pelos mais variados motivos, essas comunidades têm uma 

coisa em comum: a sensação de segurança transmitida pelas ocupações das UPP. No 

Morro Santa Marta o motivo se dá pela curiosidade de conhecer o bondinho do plano 

inclinado que foi instalado no local e pela vista que se tem do alto do morro, uma das mais 

belas da cidade. 
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Na Babilônia, uma alemã economista e mestre em tradução, moradora de aluguel 

no local, sonha em poder construir a sua casa no terreno que comprou na comunidade e 

assim fugir do aluguel. Além disso, tenciona trabalhar como tradutora acompanhando 

turistas que cheguem à comunidade e dar aulas de inglês para as crianças locais. Outros 

profissionais liberais também procuram locais próximos às comunidades, ou no seus 

interiores, para desenvolverem as suas profissões, casos de um dentista e um protético, que 

procuram áreas próximo ao Santa Marta e ao Chapéu Mangueira, respectivamente. 

No interior das comunidades também se dá uma revolução com os moradores, já 

que as crianças podem brincar à noite nas ruas sem preocupação, nas escolas. As 

professoras relatam que não é mais retratado aquele cotidiano de violência por parte das 

crianças. Os desenhos e trabalhos antes sempre retratavam os traficantes armados e todo 

aquele ambiente do tráfico, hoje em dia isso não ocorre mais. Há uma nítida sensação de 

paz transmitida pelos moradores. 

No Jardim Batan os moradores que antes se preocupavam com traficantes e 

milicianos, hoje em dia estão às voltas apenas com bate-bocas domésticos, como por 

exemplo, a obra do vizinho que invadiu o seu espaço, ou com um abaixo-assinado para 

convencer a PM a autorizar o pagode a ir até mais tarde no bar. 

 

8 CONCLUSÃO 

Certamente estamos no caminho certo, porém há muito a ser feito, não podemos 

deixar que ocorra como em outras tantas boas iniciativas que o que se conquistou fique pelo 

caminho. Hoje em dia pouco se ouve falar do GPAE, porque o morro que realmente se 

influenciou e seguiu piamente os conceitos do policiamento comunitário foi o do Cavalão em 

Niterói. Com exceção desse e o do 18º BPM que policia os bairros de Gardênia Azul, Rio 

das Pedras e Anil, em Jacarepaguá, os outros praticamente fazem o mesmo trabalho 

convencional do restante da Polícia Militar. Dessa maneira devemos lutar contra o cotidiano 

que faz com que as coisas caiam num estado de mesmice e quando nos damos conta tudo 

voltou à estaca zero. 

Devemos atentar ainda que o policiamento comunitário não é para ser aplicado 

apenas em comunidades carentes, como se tornou praxe na PMERJ. Ele cabe em qualquer 

comunidade, seja carente ou abastada, a polícia existe para todos e os benefícios da 

interação com a sociedade também existem nas comunidades que não são carentes. Sem 

contar que ao erradicarmos uma prática criminosa em certo local, o criminoso que não foi 

preso vai buscar outras formas de crime para compensar as perdas que lhe foram impostas. 

Já existem vários estudos que mostram que as regiões próximas de onde foram implantadas 
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as UPP tiveram um aumento de outras modalidades de crimes a partir da implantação das 

mesmas. Não podemos deixar que tal fato ocorra, sob pena de utilizarmos um cobertor curto 

demais em que se cobre a cabeça e se descobre os pés. 

O coronel Jorge da Silva, um dos maiores escudeiros do CEL Cerqueira, também 

um oficial de grande valor e afeto aos estudos, tendo sido o seu Chefe do Estado Maior 

quando Nazareth Cerqueira comandou a PMERJ, diz em seu livro, Segurança Pública e 

Polícia – Criminologia Crítica Aplicada, que dois dos principais óbices à implantação da 

polícia comunitária é o fato de não se inserir a polícia comunitária num sistema mais amplo 

em que outros órgãos do poder público não estejam imbuídos do mesmo objetivo. E o 

segundo diz respeito ao fato de que a polícia enquanto representante do poder público e a 

comunidade, enquanto representante da sociedade, são os dois pólos que estarão 

interagindo, então não devem atuar com esforços isolados como vem acontecendo e sim em 

conjunto, só assim alcançarão resultados efetivos. Assim sendo devemos atentar para o fato 

de que a polícia não obterá sucesso agindo sozinha, devemos chamar para junto tanto a 

comunidade quanto o poder público em geral, pois está é uma obra a ser realizada por 

todos os setores da sociedade. 

Como pudemos observar, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pensou pela 

primeira vez em policiamento comunitário em 1983, com o coronel Carlos Magno Nazareth 

Cerqueira, Comandante Geral naquela ocasião, e voltou a ‘tocar no assunto’ em 1991 

quando o mesmo oficial voltou a ser o comandante da Corporação, porém do primeiro 

comando, que findou em 1987, nada ficou, pois o preconceito e a politicagem, além de 

outros fatores, ‘falaram mais alto’. Do segundo comando, ainda ficaram alguns bons 

resquícios até hoje, porém não serviram para alavancar de uma vez por todas a filosofia do 

policiamento comunitário na PMERJ. 

Hoje podemos perceber quanto perdemos com esse tempo perdido. Certamente foi 

perdido muito dinheiro, prestígio, respeito, confiança e o mais importante, deixaríamos de ter 

perdido tantas vidas de seres humanos, fossem eles policiais marginais da lei (eles também 

têm o direito a vida) ou pessoas da sociedade civil que nada tinham a ver com o tráfico de 

drogas, apenas estavam no lugar errado, na hora errada. Atualmente poderíamos estar 

alinhados com os maiores centros do mundo quando se fala em polícia comunitária, mesmo 

assim já estamos nos tornando referência, pois várias autoridades estrangeiras já foram 

visitar o projeto das UPP no Santa Marta (o mais antigo) e em alguns outras UPP que 

depois vieram. É uma pena que não possamos voltar no tempo e recomeçar, pois o 

recomeço teria de partir não apenas da implantação de um tipo de policiamento e sim de dar 

o devido valor a um homem que pensou a frente de seu tempo e que nem ao menos a sua 

morte em condições tão obscuras até hoje não foi elucidada. Sim, o coronel Nazareth 
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Cerqueira foi assassinado em 13 de setembro de 1999 na zonal sul do Rio de janeiro, talvez 

por essa mesma politicagem e corrupção que ele tanto combateu. Morrer assim talvez faça 

parte da vida daqueles que não têm medo de lutar pelos seus ideais e em defesa do povo, 

comparo-o a Tiradentes, patrono da polícia que ele mesmo comandou por duas vezes, e a 

tantos outros brasileiros que se foram por ‘baixar a cabeça’ para a ditadura que aterrorizou o 

nosso país na segunda metade do século passado. 

Cerqueira continuará vivo todas as vezes que um policial ajudar o idoso a 

atravessar a rua, fizer um parto no interior de sua viatura, prender o marginal da lei e 

conduzi-lo intacto até a autoridade competente, sem esquecer a sua condição de ser 

humano, quem sabe um dia até ajudar a senhora a subir o morro com a sacola pesada do 

mercado numa atitude de gentileza. Tornemos o coronel Cerqueira imortal. 
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AS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS APLICADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

INFRATOR NO ESTADO  DO RIO DE JANEIRO 

Paulo Cesar Villar49 

RESUMO 

 

O estudo objetivou tratar a temática referente à ressocialização da criança e 
adolescente infrator. Na atualidade, os critérios jurídicos, à luz do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, encontram respostas para as questões dos adolescentes autores de atos 
infracionais na aplicação das medidas chamadas sócio-educativas. Esta análise se justifica 
e se faz relevante, pois é necessário que a sociedade não se mantenha indiferente e exija 
que sejam aplicadas medidas que transformem o cenário atual. Ao dispor sobre a proteção 
integral à criança e ao adolescente, trazendo com isso inovações, tanto em nível 
terminológico quanto Institucional, o Estatuto lançou-se como protetor dos interesses da 
criança e do adolescente, lançando diretrizes de política nacional de atendimento, 
estabelecendo funções para entidades governamentais. Concluiu-se que na legislação 
pátria a eficácia das medidas utilizadas com o adolescente infrator depara-se com a 
dificuldade que não é peculiar somente a esta área, pois o País, como um todo, encontra 
dificuldades para solucionar seus problemas básicos, principalmente os sociais e 
econômicos. E, dentro deste panorama, as medidas caem, muitas vezes, na falta de apoio 
geral para sua realização, fazendo com que a criança e o adolescente infrator  sejam os 
principais prejudicados. 

Palavras-chave: Infrações. Ressocialização. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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INTRODUÇÃO 

 

As formas a que podem ser aplicadas à criança e aos adolescentes infratores, que 

cometem alguns delitos, vêm, já algum tempo, sofrendo alterações, objetivando-se a 

realização de medidas que tragam resultados mais concretos para a sociedade, sendo que 

tais transformações foram suscitadas por reformas no atendimento à infância e juventude. 

Os regimes sócio-educativos são meios em que a responsabilização é imposta pelo ECA, 

seja para a criança como para o adolescente infrator que tenha praticado algum ato 

infracional. 

Em nosso país, as legislações que impuseram até então os ditames para a 

responsabilização de crianças e adolescentes infratores, tratavam-se de leis que tinham 

caráter punitivo. Em meio às leis impostas à criança e ao adolescente, a Constituição da 

república Federativa do Brasil/1988, em seu art. 227, acabou por possibilitar não só uma 

nova política de atendimento aos direitos da infância e juventude, mas, também, a proteção 

integral a que estes têm direito. 

Na existência desta nova doutrina, evidenciam-se os direitos das crianças e 

adolescentes, considerando-os como indivíduos em condições peculiares, merecedores de 

prioridade absoluta e total na efetivação de suas garantias, determinando a 

responsabilidade do Estado, na sociedade e na família, para que estes devam assegurar o 

cumprimento dos ditames relacionados à infância e juventude. 

A medida sócio-educativa, desta forma, traz à pauta os direitos estabelecidos por 

este novo paradigma, possibilitando assim a realização de ações e medidas que possam 

propiciar a ressocialização das crianças e adolescentes infratores, utilizando-se de meios 

como ações pedagógicas, de caráter punitivo, mas que sejam realizadas em conjunto com 

ações beneficiárias. 

Verificamos que as políticas de atendimento à infância e juventude sofreram uma 

evolução histórica relevante, mudanças estas que tiveram o intuito principal de proteger com 

maior eficácia os interesses das crianças e dos adolescentes. Desta forma, como as 

medidas sócio-educativas poderão assegurar as garantias para a criança e ao adolescente 

pelo Estado, sociedade e família; e quais seriam as medidas que poderiam gerar melhores 

resultados a eles, enquanto envolvidos em atos infracionais? 
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No entanto, mesmo havendo conceitos que circundam a nova política de 

atendimento para a infância e juventude, a realidade das crianças e adolescentes no Brasil 

só vem a demonstrar um total descaso com as necessidades e direitos destes indivíduos. O 

processo sócio-educativo, com este mesmo posicionamento, não vem cumprindo seu papel 

de ressocialização destes brasileiros, não lhes proporcionando as reais garantias inerentes 

à criança e ao adolescente infrator. 

Procuramos neste artigo fazer uma análise destas medidas perante os seus 

aspectos promissores e retrocedentes com base em fundamentos doutrinários e na própria 

legislação pertinente, bem como avaliar a execução destas medidas voltadas principalmente 

para os adolescentes infratores no Estado do Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

1 LEGISLAÇÃO NACIONAL 

 

Na legislação pátria, como primeira lei e instituições que surgiram a respeito da 

criança e do adolescente, cita-se a Carta Régia de 1693 que disciplinava que o Governador 

da Capitania do Rio de Janeiro ficasse com as crianças enjeitadas ou ao desamparo aos 

cuidados da Câmara e dos bens do Conselho. No período colonial e no império verifica-se 

que o serviço que as instituições prestavam à criança e ao adolescente aconteciam em três 

níveis: 

“(...) uma caritativa, prestada pela Igreja através das ordens religiosas e associações 
civis; outra filantrópica, oriunda da aristocracia rural e mercantilista e a terceira, em 
menor número, fruto de algumas realizações da Coroa Portuguesa”. (BITTAR, 1989, 
p. 204) 
 

Importante ressaltar que a família exerce um papel preponderante no 

desenvolvimento pleno da personalidade da criança e do adolescente, aumentando ou 

reduzindo as chances deste desviar sua conduta para a delinqüência. Em nossa legislação, 

o direito de família estabelece o sustento, guarda e educação dos filhos, constante do inciso 

IV, do art. 231 do Código Civil. Este dever se verifica que em nossos dias é grande o 

desrespeito a este preceito, gerando assim um enorme número de crianças e adolescentes 

carentes, abandonados e infratores. 

Desta forma, examinar-se-á em nossa legislação as medidas aplicáveis à criança e 

ao adolescente. A norma especial está consubstanciada na Lei nº 8.069/90 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 
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1.1 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 1990 E A DOUTRINA DA 

PROTEÇÃO INTEGRAL 

A Lei Federal nº 8.069/90, vigente a partir de 14 de outubro de 1990, conhecida 

como Estatuto da Criança e do Adolescente, revogou o Código de Menores de 1979 e 

inovou no tratamento da questão da infância e da juventude. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente perfilou na doutrina da proteção integral, defendida pela ONU, com base em 4 

instrumentos de cunho universal: a) Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança; b) Regras de Beijing (Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça de Menores); c) Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção 

da Delinqüência Juvenil; d) Regras de Riad (Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Proteção dos Menores Privados de Liberdade). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente cuida da proteção integral destes, 

abrangendo todas as necessidades do ser humano para o pleno desenvolvimento de sua 

personalidade, e não apenas os que se encontram em “situação irregular” (menor carente 

ou em situação de risco), como dispunha o Código de Menores de 1979. O ECA dispõe, no 

artigo 2º, que: 

“considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquele entre doze e dezoito anos de idade. 
Parágrafo Único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este 
Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.” 
 

O ECA adotou o critério biológico para definição de criança e de adolescente, 

estipulando que pessoa até 12 anos de idade incompletos é considerada criança e de 12 

anos a 18 anos adolescente. As normas dispostas neste diploma aplicam-se em caráter 

excepcional às pessoas que estejam com a idade entre 18 e 21 anos. Quanto à prática de 

ato infracional, o ECA estabelece: 

“Art. 104 – São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas 
previstas nesta Lei. 
Parágrafo Único. Para efeitos desta Lei, deve ser considerada idade do adolescente à 
data do fato.” 
 

O artigo 104 do ECA regula o disposto no artigo 228 da Constituição Federal, 

salientando que os menores a que se refere o artigo são aqueles de 12 anos completos e 18 

anos incompletos, ou seja, adolescentes. Ao adolescente infrator está prevista a aplicação 

das chamadas medidas sócio-educativas descritas no artigo 112 do ECA, ou seja: 

advertência, reparação de danos; prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; 

semi-liberdade; internação. Elias (1994, p. 111) comentando o art. 112 do ECA, salienta 

que: 

“deve-se observar que as medidas sócio-educativas serão aplicadas a critério do Juiz 
da Infância e da Juventude. Não há obrigatoriedade de aplicá-los de acordo com o 
dispositivo em exame. É claro que, em caso de aplicação ou não, poderá haver 
recurso para Instância Superior. No caso, o recurso adequado é o de Apelação (art. 
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198 do ECA), uma vez que se trata de decisão terminativa de mérito. A novidade é 
que o Juiz poderá, após a interposição, em despacho fundamentado, manter ou 
reformar a decisão”. 
 

 

2 IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS 

 

Na atualidade, os critérios jurídicos à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente 

encontram respostas para as questões dos adolescentes autores de atos infracionais na 

aplicação das medidas chamadas sócio-educativas. Essas medidas vão desde a simples 

advertência, passando pela obrigação de reparar danos, prestação de serviços à 

comunidade, liberdade assistida, regime de semi-internação, até, finalmente, como último 

recurso, a privação total de liberdade em regime de internação. Tais medidas abrangem os 

adolescentes de 12 a 18 anos, que são considerados, por lei, inimputáveis. 

Nas grandes cidades, em meio aos atribulados acontecimentos de violência 

cotidiana, acentuam-se as razões dos medos coletivos e individuais, fazendo aparecer uma 

equivocada tendência na população de reivindicar soluções drásticas de punição e prisão 

como a única forma de combate à violência. Os jovens são as maiores vítimas e também 

seus maiores algozes. Não basta vigiar e punir, muito menos desconsiderar a gravidade do 

problema ou tirar a culpa das ações violentas praticadas por adolescentes. 

A implementação das Medidas Sócio-educativas é sem dúvida a mais complexa 

tarefa a ser enfrentada. A demanda de atendimento é crescente e, para que não prevaleça a 

noção de que as infrações estão aumentando porque a lei é permissiva, faz-se urgente a 

construção de uma rede de atendimento ao adolescente infrator dentro da política de 

proteção especial às crianças e adolescentes. As medidas de proteção, evidenciadas no art. 

101 do ECA são direcionadas às crianças e adolescentes, sempre que seus direitos 

assegurados forem ameaçados ou violados, bem como, no caso de um adolescente praticar 

uma infração, a ele será aplicada alguma dessas medidas. Assim preceitua o artigo 101 do 

ECA: 

“Art. 101 – Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade 
competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:  
I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;  
II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;  
III matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental;  
IV – inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 
adolescente;  
V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial;  
VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 
alcoólatras e toxicômanos,  
VII – abrigo em entidade;  
VIII – colocação em família substituta.” 
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Quanto às medidas sócio-educativas, dispostas no art. 112 do ECA,  estas são 

aplicáveis somente aos adolescentes autores de ato infracional. É através destas medidas 

que se dá a responsabilização penal do adolescente infrator, que passa a ser sujeito 

responsável pelos seus atos. Assim dispõe o art. 112 do ECA: 

“Art. 112 – Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 
aplicar ao adolescente as seguintes medidas:  
I – advertência;  
II – obrigação de reparar o dano;  
III – prestação de serviços à comunidade;  
IV – liberdade assistida;  
V – inserção em regime de semiliberdade;  
VI – internação em estabelecimento educacional;  
VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.” 
 

Muitos são os posicionamentos doutrinários que se manifestam sobre o assunto. 

Para Saraiva (2002, p. 45): 

“não se pode ignorar que o Estatuto da Criança e do Adolescente instituiu no país um 
sistema que pode ser definido como de Direito Penal Juvenil. Estabelece um 
mecanismo de sancionamento, de caráter pedagógico em sua concepção e conteúdo, 
mas evidentemente retributivo em sua forma, articulado sob o fundamento do 
garantismo penal de todos os princípios norteadores do sistema penal enquanto 
instrumento de cidadania, fundado nos princípios do Direito Penal Mínimo”. 
 

Segundo Cury (2002, p. 364), “as medidas sócio-educativas constituem-se em um rol 

taxativo, sendo portanto, inviável a imposição de medidas diversas das enunciadas”. Do 

exposto depreende-se que para a criança ou adolescente infrator a proposta é de que, no 

contexto da proteção integral, este receba medidas sócio-educativas não punitivas, que 

tendam a influenciar no seu processo de desenvolvimento tendo por objetivo uma melhor 

compreensão da realidade e efetiva integração social. Para Volpi (1999, p. 42): 

“As medidas sócio-educativas devem ser aplicadas em conformidade com as 
características e grau de gravidade da infração, circunstâncias familiares e a 
disponibilidade de programas específicos para o atendimento do adolescente infrator, 
garantindo-se a reeducação e a ressocialização”. 
 

Para que sejam efetivas, a aplicação de medidas sócio-educativas não pode 

acontecer de maneira descontextualizada do ambiente social, político e econômico em que 

está envolvida a criança ou o adolescente. Faz-se necessário que o Estado organize 

políticas públicas destinadas às crianças e aos adolescentes. Somente tendo acesso aos 

direitos à convivência familiar e comunitária, saúde, educação, cultura, esporte e lazer e 

demais direitos assegurados pela Constituição Federal e pelo ECA, será possível reduzir de 

forma significativa a prática de infrações cometidas por crianças e adolescentes. De acordo 

com os arts. 111 e 113, do ECA, listados a seguir, as medidas sócio-educativas somente 

poderão ser aplicadas posterior ao exercício do direito de defesa, levando-se em 

consideração as necessidades pedagógicas, e dando-se prioridade àquelas medidas que 

objetivem fortalecer os vínculos com a família e com a comunidade. 
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“Art. 111 – São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias:  
I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou 
meio equivalente; 
II – igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e 
testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa;  
III – defesa técnica por advogado;  
IV assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei;  
V – direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente;  
VI – direito de solicitara presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do 
procedimento. 
Art. 113 – Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100.  
Art. 99 – As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo.  
Art. 100 – Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 
pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários.” 
 

Desta maneira, a atribuição de responsabilidade penal da criança e do adolescente 

infrator torna-se efetiva por meio da aplicação das medidas sócio-educativas que serão 

explicadas a seguir. 

A Advertência é uma medida sócio-educativa de caráter mais brando, consistindo em 

uma admoestação verbal, feita pelo Promotor de Justiça ou pelo Juiz. Está sumarizada no 

art. 115, do ECA: “Art. 115 - A advertência consistirá na admoestação verbal, que será 

reduzida a termo e assinada”. Do exposto depreende-se que a advertência consiste em 

censurar o adolescente de forma verbal, na presença de seus pais ou responsáveis, 

informando-lhe sobre a ilegalidade do ato praticado e esclarecendo-lhe das conseqüências 

que ocasionará a reiteração da prática de infrações. 

A advertência deverá ser direcionada a adolescentes que não possuam 

antecedentes no que diz respeito à prática de atos infracionais ou para aqueles que 

praticaram atos de pouca gravidade. Pode ser aplicada na fase extrajudicial, depois de 

concedida pelo representante do Ministério Público ou homologada pelo juiz, quando os atos 

infracionais estiverem sendo apurados e também posterior à sentença final. Segundo 

Liberati (2002, p. 89): 

“À evidência, muito será exigido do juiz e do promotor de justiça, que deverão avaliar 
com muito critério os casos apresentados, não ultrapassando os limites do rigor nem, 
tampouco, sendo por demais tolerantes, sempre tendo em vista as circunstâncias e 
conseqüências do fato, o contexto social, da personalidade da criança e do 
adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional”. 
 

Para que se obtenham resultados efetivos, é de suma importância que a advertência 

seja feita ao adolescente logo que este pratique sua primeira infração e que não seja 

aplicada diversas vezes, pois tal prática poderá incutir na mentalidade do adolescente que 

seus atos não são passíveis de concretas punições. 

A obrigação de reparar o dano é uma medida ao mesmo tempo coercitiva e 

educativa, que conduz o adolescente a tomar consciência de seu erro e repará-lo. O art. 116 

do ECA institui três opções de reparação do dano: a devolução do bem furtado, o 
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ressarcimento do prejuízo causado a outrem e a compensação do prejuízo através do meio 

necessário. De acordo com o art. 116 do ECA: 

“Art. 116 – Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade 
poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o 
ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima.  
Parágrafo único – Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser 
substituída por outra adequada.” 
 

Esta medida deve assegurar à criança e ao adolescente a ampla defesa, igualdade 

processual, presunção de inocência e a assistência técnica de advogado. Segundo 

Nogueira (1998, p. 180), “cabe à vítima entrar com o respectivo pedido de reparação, ou 

executar a sentença penal condenatória, para obter o ressarcimento do dano sofrido”. 

Acredita-se que esta medida possui um caráter de cunho extremamente pedagógico, pois 

ensina a criança e ao adolescente a ter respeito pelas coisas que pertencem às outras 

pessoas. 

Face ao exposto, depreende-se que a obrigação de reparar o dano é uma das 

medidas mais pedagógicas, visto que por meio de uma imposição, faz com que a criança e 

o adolescente tomem consciência da ilegalidade dos seus atos, e também assegura à vítima 

que o dano sofrido seja reparado. No entanto, o ressarcimento do prejuízo, na maior parte 

das vezes, encontra barreiras na impossibilidade do cumprimento, devido às condições 

financeiras do adolescente infrator, em grande índices pertencentes a famílias de baixa 

renda. 

A Prestação de Serviços à Comunidade é uma pena restritiva de direitos, prevista no 

art. 117 do ECA, e propõe a ressocialização do adolescente infrator por meio de um 

conjunto de ações que funcionam como alternativas à internação. Sua aplicabilidade está 

vinculada à gravidade e aos efeitos da infração cometida, objetivando mostrar a criança e ao 

adolescente os prejuízos advindos de seus atos. Na aplicação desta medida, torna-se 

necessária a colaboração da comunidade no que diz respeito à fiscalização do cumprimento 

da medida. Segundo Nogueira (1998, p. 182): 

“melhor seria que o serviço fosse prestado associado ao ato infracional praticado. 
Assim, o pichador de paredes ficaria obrigado a limpá-las; o causador de algum dano 
a repará-lo (...) Mas, para que esse tipo de punição surtisse efeito, seria indispensável 
à colaboração da comunidade na sua aplicação, pois a simples imposição, sem a 
correspondente fiscalização do seu cumprimento, torna-se uma medida inócua sem 
qualquer resultado”. 
 

A realização das tarefas previstas para efetivar esta medida não pode prejudicar o 

horário escolar, tendo como tempo de execução máximo um semestre, e, preferencialmente, 

atribuídas conforme a aptidão do adolescente. A prestação de serviços à comunidade 

acentua o desenvolvimento do sentimento de solidariedade, através da oportunidade que o 

adolescente tem de conviver com desfavorecidos, desvalidos, doentes mentais e excluídos 

sociais, na realização de tarefas de interesse coletivo. Sendo assim, esta medida assegura 
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ao adolescente a chance de ressocializar-se ao meio em que vive, mostrando-se útil, 

através da realização de tarefas não remuneradas. 

A Liberdade Assistida baseia-se em prestar total acompanhamento e orientação à 

criança e ao adolescente, tendo como objetivo principal integrá-los à família e à 

comunidade, por meio de assistentes sociais e técnicos especializados. Esta medida consta 

nos arts. 118 e 119 do ECA: 

“Art. 118 – A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais 
adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.  
§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual 
poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento.  
§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, podendo 
a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o 
orientador, o Ministério Público e o defensor. 
Art. 119: Incumbe ao orientador, com apoio e supervisão da autoridade competente, a 
realização dos seguintes encargos, entre outros:  
I – promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e 
inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e 
assistência social;  
II – supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do adolescente, 
promovendo, inclusive, sua matrícula;  
III – diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no 
mercado de trabalho;  
IV – apresentar relatório de caso.” 
 

Trata-se de uma medida de cunho coercitivo, devido à necessidade de 

acompanhamento da vida social do adolescente, seja na escola, no trabalho e na família. 

Para Volpi (2002, p. 24): 

“seu caráter educativo manifesta-se no acompanhamento personalizado, garantindo-
se os aspectos de: proteção, inserção comunitária, cotidiano, manutenção de vínculos 
familiares, freqüência à escola, e inserção no mercado de trabalho e/ou cursos 
profissionalizantes e formativos”. 
 

O período de aplicação desta medida é limitado em seis meses, assim como 

disposto no § 2º, do art. 118, do ECA, podendo esta ser prorrogada, revogada ou substituída 

por outra medida. Analisando-se os incisos do art. 119, pode-se notar que essa medida 

preserva os laços familiares, a escolaridade e a profissionalização. 

A liberdade assistida deve ser aplicada quando houver reincidência ou prática 

habitual de atos infracionais, enquanto o adolescente demonstrar que precisa de 

acompanhamento e orientação, tendo em vista que o ECA não estipula prazo máximo para 

que a medida se cumpra. Para Liberati (2002, p. 364), a liberdade assistida é à medida que 

apresenta melhores condições de se lograr êxito, nos seguintes termos: 

“(...) das medidas sócio-educativas, a que se mostra com as melhores condições de 
êxito é a da liberdade-assistida, porquanto se desenvolve direcionada a interferir na 
realidade familiar e social do adolescente, tencionando resgatar, mediante apoio 
técnico, as suas potencialidades. O acompanhamento, como a inserção no sistema 
educacional e do mercado de trabalho, certamente importará o estabelecimento de 
projeto de vida capaz de produzir ruptura com a prática de delitos, reforçados que 
restarão os vínculos entre o adolescente, seu grupo de convivência e a comunidade”. 
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Do exposto, pode-se dizer que a liberdade assistida é assim uma medida aplicada 

quando atos mais graves são praticados, mas que ainda não requerem a privação total da 

liberdade, viabilizando, desta forma, a possibilidade do adolescente tomar consciência de 

sua responsabilidade pelos seus atos e repensar a sua conduta, contando com suporte 

psicológico e de assistentes sociais, durante o processo do cumprimento da medida. 

A Semiliberdade é uma medida sócio-educativa de caráter coercitivo, em que afasta 

a criança e o adolescente infrator do convívio familiar, bem como também da comunidade. 

Mesmo não restringindo o direito de ir e vir, esta medida é designada a adolescentes 

infratores, aos que trabalham e estudam durante o dia, e à noite, são obrigados a 

recolherem-se em uma entidade específica determinada pelo Estado. Está prevista no art. 

120 do ECA: 

“Art. 120 – O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como 
forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades 
externas, independentemente de autorização judicial.  
§ 1º É obrigatória a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre quer 
possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade.  
§ 2º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couberem, as 
disposições relativas à internação.” 
 

De acordo com Liberati (2002, p. 95):  

“evidencia-se duas formas de semiliberdade, sendo a primeira a determinada pela 
autoridade judiciária desde o início, após a prática do ato infracional, através do 
devido processo legal, e a segunda, ocorre quando o adolescente internado é 
beneficiado com a mudança de regime, de internamento para a semiliberdade”. 
 

Esta medida tem o intuito de prover a criança ou adolescente infrator permaneça em 

estabelecimento determinado pelo Juiz, em que a criança ou adolescente poderá realizar 

atividades externas, sendo obrigatórias a escolarização e a profissionalização. Infelizmente, 

no Brasil, a aplicação dessa medida é limitada devido à ausência de unidades específicas 

suficientes para acolher os adolescentes somente durante a noite, aplicando medidas 

pedagógicas durante o dia. Para Volpi (2002, p. 26): 

“a ausência de unidade nos critérios, por parte do judiciário na aplicação de 
semiliberdade, bem como a falta de avaliações das atuais propostas, têm impedido a 
potencialização dessa abordagem. Por isso propõe-se que os programas de 
semiliberdade sejam divididos em duas abordagens: uma destinada a adolescentes 
em transição da internação para a liberdade e/ou regressão da medida; e a outra 
aplicada como primeira medida sócio-educativa”. 
 

Sendo assim, apesar de possuir caráter pedagógico, permitindo que o adolescente 

trabalhe e estude durante o dia, a medida sócio-educativa de semiliberdade não tem sido 

evidenciada na prática, devido à inexistência de programas específicos. 
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A Internação consiste em privar o adolescente infrator da liberdade. Está prevista no 

art. 121 do ECA, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento50do adolescente. Assim dispõe o art. 121 do ECA: 

“Art. 121 – A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios 
de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento.  
§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica 
da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário.  
§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser 
reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses.  
§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos.  
§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior; o adolescente deverá ser 
liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida.  
§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.  
§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial, 
ouvido o Ministério Público.” 
 

O tempo destinado à internação poderá ser no mínimo de 6 meses, não podendo 

exceder o período de três anos, devendo, ainda, haver a liberação do adolescente quando 

este atingir a idade de 18 anos. Embora o § 5º, do art. 121 do ECA, estabeleça que a 

liberação compulsória se dê aos vinte e um anos de idade, por força do novo código civil, 

este parágrafo está revogado. A medida de internação deve ser proposta pelo representante 

do Ministério Público e aplicada pelo Juiz somente em casos mais graves, onde evidenciar-

se realmente esta necessidade, em conformidade com o art. 122 do ECA: 

“Art. 122 – A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a 
pessoa;  
II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves;  
III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.” 
 

Esta é a medida sócio-educativa mais rígida estabelecida no Estatuto, pois priva o 

adolescente de seu direito de ir e vir. Segundo Tavares (1999, p. 118): 

“(...) O adolescente poderá trabalhar e estudar fora do estabelecimento onde é 
recolhido, se não oferecer perigo à segurança pública ou à sua própria incolumidade, 
segundo avaliação criteriosa da equipe interprofissional que assessora a Justiça da 
Infância e da Juventude”. 
 

A medida da internação deverá ser aplicada somente quando se constatar realmente 

sua necessidade, visto que causa insegurança, geram agressividade e frustração, 

afastando-se dos objetivos pedagógicos propostos pelas demais medidas. 

O ideal é que a entidade onde o adolescente infrator será internado possua 

profissionais especializados e disponibilize propostas pedagógicas baseadas em critérios de 

                                                 
50 Por brevidade, entende-se que a medida sócio-educativa deve ser cumprida pela criança ou 
adolescente logo em seguida à prática do ato infracional; o princípio da excepcionalidade significa 
que a medida sócio-educativa de internação deve ser aplicada apenas em casos extremos, quando 
não couber nenhuma das outras medidas, que não comportem privação de liberdade; e por fim, o 
respeito à peculiar condição de pessoa em desenvolvimento significa que devem existir propostas 
pedagógicas e de ressocialização, para que a medida cumpra seu efeito. 
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criminologia, a fim de que se permita a reeducação do adolescente. Isto porque a ausência 

de entidades especializadas e dotadas de profissionais preparados já demonstrou ser 

ineficaz. Exemplo disto são as rebeliões na FEBEM das grandes cidades. O adolescente 

infrator sob regime de internação possui direitos específicos, assegurados pelo art. 124 do 

ECA: 

“Art. 124 – São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os 
seguintes:  
I – entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público;  
II – peticionar diretamente a qualquer autoridade;  
III – avistar-se reservadamente com seu defensor;  
IV – ser informado de sua situação processual, sempre que o solicitar;  
V – ser tratado com respeito e dignidade;  
VI – permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao 
domicílio de seus pais ou responsável;  
VII – receber visitas, ao menos semanalmente;  
VIII – corresponder-se com seus familiares e amigos;  
IX – ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal;  
X – habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade;  
XI – receber escolarização e profissionalização;  
XII – realizar atividades culturais, esportivas e de lazer;  
XIII – ter acesso aos meios de comunicação social;  
XIV – receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o 
deseje;  
XV – manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-
los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade;  
XVI – receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis 
à vida em sociedade.” 
 

Depreende-se assim que a restrição da liberdade deve implicar somente na limitação 

do exercício do direito de ir e vir, não se estendendo a outros direitos constitucionais, 

condição para que ocorra a inclusão social. Segundo o art. 122, inciso III do ECA, pode-se 

aplicar a internação, quando houver descumprimento reiterado e injustificado da medida 

anteriormente imposta. 

Enfim, a internação, mesmo na privação da liberdade, também tem como objetivo a 

ressocialização do adolescente infrator, mesmo com limitação do exercício do seu direito de 

ir e vir, foi uma conseqüência direta dos seus delitos praticados. 

Portanto, ao adolescente que praticar ato infracional serão aplicadas as medidas de 

proteção, que não possuem caráter punitivo, previstas no artigo 105 do ECA. O estatuto 

pátrio, dentro do espírito de garantir direitos pessoais e sociais, proporciona facilidades, 

oportunidades e condições de um desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 

com liberdade e dignidade às crianças e aos adolescentes. 

 

3 O ADOLESCENTE INFRATOR E ATIVIDADE POLICIAL 

A questão do adolescente infrator é a mais ligada à atividade da Polícia, seja militar, 

seja civil. Deve-se ressaltar de plano que o art. 220 do ECA criou um novo “dever legal” para 

os policias civis e militares, qual seja, o de provocar a iniciativa do Ministério Público, 
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prestando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de ação civil pública e 

indicando-lhe os elementos de convicção. Saliente-se que a ação civil pública fará valer os 

direitos assegurados no Estatuto. 

Antes de qualquer coisa, convém lembrar a competência de cada instituição. A 

Constituição Federal, em seu art. 144, trata exclusivamente da Segurança Pública, capítulo 

inédito e que por certo haverá de ser o início do caminho para uma questão que ainda não 

está sendo tratada da forma como deveria. Segurança é cara. Não pode ser plataforma 

política, pois é dever do Estado. 

Segundo Assis, Neves e Cunha (2009, p. 179) competem às polícias militares o 

“exercício da Polícia Ostensiva e a Preservação da Ordem Pública; compete às Polícias 

Civis o exercício da Polícia Judiciária e a Apuração das Infrações Penais”. Em razão da 

própria missão constitucional, por estar nas ruas, fardada, preventivamente, é a Polícia 

Militar que, na quase totalidade dos casos, trava o primeiro contato com o ato infracional, 

razão pela qual seus integrantes devem acautelar-se e seguir à risca os ditames da lei. 

Lecionando sobre o “Direito do Menor” ou “Menorismo”, Wilson Barreira e Paulo 

Roberto Grava Brasil (1991, pp. 14-15), asseveram que: 

“(...) múltiplos são os ângulos pelos quais podem ser enfocados os atos infracionais 
mais praticados pelas crianças e pelos adolescentes. Dependendo de cada um 
desses enfoques, cobram-se da Justiça intervenções as mais variadas. 
Ocupando a infração penal, em si mesma, plano secundário no atendimento 
judiciário, toda a atenção está voltada para sua pessoa com sua colocação dentro da 
família e no meio social. 
Vê-se aqui, como o Direito do Menor situa o infrator de modo diametralmente oposto 
ao posicionamento imputável adulto, réu do processo, com instrução contraditória, 
dentro do Direito Penal (...) 
(...) Assim, quando o menor é encontrado na flagrância de ato infracional não recebe 
voz de prisão. Conduzido à Delegacia de Polícia lavra-se Auto de Apreensão, não se 
lhe entrega nota de culpa e nem fica preso em cela de adulto (...) 
Delegado de Polícia que não prende, Promotor de Justiça que não acusa, Juiz de 
Direito que não julga com imparcialidade e Advogado que não insiste em negar ou 
justificar a ação infracional são peculiaridades do atendimento judiciário, ditadas pelo 
‘Direito do Menor’, uma ramo da ciência que ainda não é suficientemente 
reconhecido”. 
 

Com a máxima vênia, fazemos apenas uma observação com referência à excelente 

obra dos dois professores paulistas, que é em relação ao tema, que deveria, ao invés de 

Direito do Menor, ser tratado como Direito da criança e do adolescente, mais íntimo com a 

Constituição e a legislação em vigor. 

 

3.1 POLÍCIA MILITAR FRENTE AO ATO INFRACIONAL 

Em trabalho conjunto realizado por Promotores de Justiça, Psicólogos e Assistentes 

Sociais, juntamente com a Polícia Militar, elaborou-se uma cartilha de onde se extraiu o 

seguinte, de acordo com Assis, Neves e Cunha (2009, pp. 180-181): 
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“Os adolescentes serão apreendidos quando em flagrante de ato infracional ou por 
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária e somente nessas hipóteses. 
O conhecimento do ato infracional praticado por adolescente, quando já não mais 
persiste o estado de flagrância, deve ser comunicado à autoridade policial 
competente para a realização das investigações necessárias. 
Constatando o flagrante do ato infracional (ou seja, quando o adolescente está 
cometendo a infração: acaba de cometê-la; é perseguido, logo após, pela autoridade, 
pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor de 
infração; ou, é encontrado logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis 
que façam presumir ser ele autor de infração) o Policial Militar deverá atender às 
seguintes exigências legais: 
a) leva o menor, de imediato, à Delegacia de Polícia a quem incumbe a formalização 
do flagrante de ato infracional, não sendo permitida, sob hipótese alguma, a 
realização de outras incursões ou investigações; 
b) solicita o acompanhamento até a Delegacia de Polícia da(s) vítima(s) e 
testemunha(s), bem como providencia a apreensão do produto e instrumento da 
infração, já que a aplicação das medidas sócio-educativas depende da existência de 
provas suficientes da autoria e da materialidade da infração; 
c) o adolescente tem o direito de conhecer a identidade de seus condutores; 
d) em hipótese alguma devem as crianças e adolescentes ser conduzidos no 
compartimento fechado da viatura policial. Se for o caso, colocá-los no banco traseira 
da viatura; 
e) deve ser evitado o uso de algemas, somente admitido em casos de ‘extrema 
necessidade’, quando colocada em risco a integridade física do Policial Militar, de 
terceiro ou do próprio adolescente (e isto ocorrendo, lavre-se auto de resistência). 
A ação do Policial Militar, no caso de flagrante de ato infracional, compreende as 
seguintes fases: 
- abordagem adequada; 
- encaminhamento técnico; 
- condução sem constrangimento; e, 
- apresentação serena. 
Se o adolescente for apreendido em razão da ordem judicial e uma vez adotados os 
procedimentos já referidos, faça por apresentar de imediato o adolescente ao Juiz de 
Direito. 
Quando se tratar de ato infracional praticado por criança, deve também a mesma ser 
conduzida à presença do Conselho Tutelar do Município, a quem será também 
dirigida a Ficha de Abertura de Ocorrência (FAOC) e o correspondente relatório. Na 
ausência do Conselho Tutelar, a criança autora de ato infracional, sem passar pela 
Delegacia de Polícia, será desde logo encaminhada para a autoridade judiciária. 
Reafirme-se então, que a criança ou adolescente (rico ou pobre) tem o direito de ir, 
vir, e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, sendo ilegal a 
apreensão dos mesmos quando não se tratar de flagrante de ato infracional ou de 
cumprimento de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária”. 
 

3.2 CRIANÇA OU ADOLESCENTE EM ESTADO DE ABANDONO E AÇÃO POLICIAL 

Ao deparar-se com uma criança ou adolescente em estado de abandono, tanto o 

policial militar quanto o civil devem conversar, amparar, de acordo com Assis, Neves e 

Cunha (2009, p. 183) , procurando lembrar-se das seguintes hipóteses: 

“1. à resistência da criança ou adolescente, desde que não necessite de atendimento 
emergencial; 
2. verificada qualquer das situações previstas nos arts. 98 (situação de risco, pessoal 
ou social, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, ou por falta, omissão ou 
abuso dos pais e responsáveis, ou ainda, em razão de sua conduta) e 105 (ato 
infracional praticado por criança) do estatuto da Criança e do Adolescente, ao 
Conselho Tutelar ou à Autoridade Judiciária onde não houver ainda sido instalado o 
referente Conselho; 
3. ao SOS Criança em casos de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, 
crueldade e opressão praticados contra crianças e adolescentes; 
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4. às regionais da Prefeitura Municipal quando for necessário localizar os pais, nos 
bairros respectivos, e/ou de atendimento de saúde primário; 
5. ao Pronto Socorro Psiquiátrico (PSP) para diagnóstico e encaminhamento de 
casos de alcoolismo, drogadição e psiquiátricos.” 
 

Os encaminhamentos enunciados não devem ser efetivados contra a vontade da 

criança e do adolescente, salvo quando tatar-se de situação emergencial decorrente de 

grave e iminente perigo. 

 

3.3 A POLÍCIA E AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

Dispõe o art. 98 do ECA que: 

“(...) as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que 
os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados: 
I – por ação ou omissão da sociedade ou do estado; 
II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis; 
III – em razão de sua conduta.” 
 

Considerando que o art. 4ª assegura ser dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do Poder Público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos 

direitos previstos no Estatuto e o art. 70 dispõe ser “dever de todos” prevenir a ocorrência de 

ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente, bem como o exercício da 

Segurança Pública, nos Estados é competência das Polícias Civil e Militar , as medidas de 

proteção dizem respeito bem de perto ao organismo policial. Interessa-nos aqui o item III do 

art. 98, ou seja, a ameaça aos direitos causada pela própria conduta da criança ou 

adolescente. 

3.4 A VIOLÊNCIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES INFRATORES NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

A população do Estado do Rio de Janeiro se sente ameaçada, vítima do crescente e 

alarmante índice de violência que atravessa a Cidade, onde há mais de vinte anos resiste 

em ser debelado pelas forças públicas do Estado. Diante deste argumento, pertinente a 

expressão de Aguiar (1006, p. 71): 

“se o Estado do Rio de Janeiro fosse um país, superaria a Colômbia, por ter uma dos 
maiores índices de homicídios entre jovens de 14 a 24 anos. Só em 2000, foram 
mortos 2.816 adolescentes – 107,6% por cem mil habitantes – índice que representa 
mais do que o dobro da média brasileira (52,1%)”. 
 

O tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro é considerado como sendo a porta 

de entrada para a onda de violência que mutila os jovens de nossa Cidade que, por falta de 

opção e pela necessidade de trabalhar, segundo Aguiar (2006, p. 71): 

 “reforçam as fileiras do tráfico desde os 15 anos de idade, segundo levantamento do 
Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social (IBISS), em 232 favelas no Estado”. 
 

Eles ocupam várias funções no tráfico: soldado, fogueteiro, aviões, vapores e 

gerentes. O percentual de jovens presos no Estado do Rio de Janeiro por tráfico é de 70% 
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dos processos no Juizado da Infância e da Juventude; e em São Paulo de 15%. Em 2002, 

segundo o IBISS, 12.527 crianças e jovens de 8 a 18 anos trabalham no tráfico de drogas 

nessas 232 favelas cariocas. (O GLOBO, 2002, p. 20). 

A infância brasileira está, portanto, ameaçada por todos os lados, segundo dados da 

Organização das Nações Unidas (ONU: desde a pobreza, a AIDS até a violência. Outro 

ponto importante, e bastante significativo, é que, enquanto 33,5% de toda a população 

brasileira vivem na pobreza, 45% são crianças e adolescentes. Neste caso a situação 

brasileira chega a ser a pior que a dos territórios palestinos. 

A população, vitimada pelos conflitos existentes no que diz respeito à segurança no 

Estado do Rio de Janeiro, acaba demonstrando sua maior fragilidade: a violência tomada 

como realidade. Diante desta grave situação, a ressocialização dos adolescentes apresenta-

se sob duas formas: a) de uma parcela da sociedade que deseja que estes sejam 

trancafiados; e de outra, b) a do Estado, que procura reduzir o segregamento como solução 

imediatista para o cumprimento de seu papel. 

A finalidade primordial das medidas sócio-educativas tem o intuito de promover a 

regeneração do adolescente infrator, sem esquecer os princípios do Estatuto da Criança e 

do Adolescente que compreende as necessidades essenciais do adolescente. 

Diante da situação do adolescente, entendido e visto como pessoa inimputável e em 

formação, em que tais medidas sejam consideradas em dois objetivos principais que se 

fundem: o punitivo e o regenerativo. Não deixando que estas percam a presença ativa do 

Estado, para que estes possam responder adequadamente mediante o ato infracional 

praticado; além de servirem como via de justiça social, mas respeitando-se sempre a 

gravidade e as circunstâncias do ato infracional e do seu agente.  

Segundo Vianna (2008, pp. 10-11), neste entendimento, encontram-se os 

magistrados em meio aos interesses que se digam “em conflito”. E, que: 

“a ressocialização só é completa quando passa por três fases: a decisão judicial, a 
retaguarda para o seu cumprimento e a compreensão da sociedade em receber o 
adolescente com certa probabilidade de se adequar às condições mínimas de vida 
em comunidade. Só a primeira fase é de interesse do Judiciário”. 
 

A Lei nº 8.069/90 possui a intenção precípua pela ressocialização e reeducação do 

adolescente infrator. Não se pode simplesmente tecer a idéia de que o adolescente infrator, 

submetido à medidas severas ou mesmo opressoras, poderá retornar ao convívio da 

sociedade sem que este traga em seu bojo as mazelas ou máculas dessa inadequada 

aplicação. Isto seria, no mínimo, acreditar na falida idéia da ressocialização através da pena 

pela pena. No entanto, de acordo com Vianna (2008, p. 11): 

“O Poder Executivo não tem retaguarda suficiente para acolhê-los, o que exige do 
Judiciário uma interrupção sócio-educativo antes de visualizar uma probabilidade de 
eliminação do risco de reiteração de condutas infracionais. Assim é que, além de se 
ter que contar com instituições melhores, quantitativa e qualitativa, há que se dar aos 
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operadores do direito uma gama maior de ferramentas para que a lei, a sentença e a 
execução dessa sentença, a cargo dos técnicos (Psicólogos, Assistentes Sócias, 
Educadores, Agentes etc.) possam ser proficientes”. 
 

Importante destacar nas conclusões de Almeida (2004, p. 36): 

“O uso dos dados estatísticos, oficiais ou não, sem as devidas ressalvas, 
considerações sócio-econômicas e cruzamentos com outros dados, podem se prestar 
à criação de um criminoso virtual. Então, o ‘cidadão em condição peculiar de 
desenvolvimento (adolescente, menor) em conflito com a lei (infrator, bandido), que 
vive na Cidade do Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, seria: um jovem entre 16 e 17 
anos; pardo ou negro; residente em comunidade pobre; que trabalha ou já trabalhou 
em atividade manual-desqualificada; com pouca instrução; usuário de entorpecentes 
baratos e filho de pais não presentes. Esta é a aparência do nosso ‘menor’, e todos 
os assemelhados seriam passíveis de maiores controles. E o que é pior, este ‘perfil’ 
poderia (se já não está em uso) subsidiar cientificamente mecanismos de controle 
social e critérios de elegibilidade de ‘quem pode’ ser punido e não de ‘quem deve’ ser 
punido”. 
 

Não devemos esquecer que ao adolescente deve ser garantido e mantido o pleno 

direito ao desenvolvimento físico, social e psicológico, priorizando a aquele que incorreu em 

algum ato infracional um tratamento capaz de garantir uma possibilidade de regeneração 

sólida e harmoniosa. 

Finalidade esta que somente será alcançada quando da aplicação de medidas que 

guardem em sua essência o respeito à integridade da criança e do adolescente, 

proporcionalidade entre o ato infracional e a solução apontada, atenção ao devido processo 

legal no momento de restringir direitos, enfim, que observem todos aqueles princípios 

orientadores das medidas sócio-educativas enumeradas neste trabalho.  

Portanto, não esquecendo as necessidades básicas da criança e do adolescente, as 

medidas sócio-educativas devem eclodir em duplo objetivo: punitivo e regenerativo. Sendo 

suficientes tanto para responder adequadamente ao ato praticado, como servir de via de 

alcance de justiça social. 

 

CONCLUSÃO 

 

O tratamento dispensado à criança e ao adolescente infrator, através dos tempos e 

nos diversos países, tem se pautado no sentido de prevenção à delinqüência juvenil e na 

ressocialização do infrator. Não há dúvida de que a família é uma instituição necessária, 

dando assistência moral e material ao adolescente que está em pleno desenvolvimento de 

sua personalidade. 

As causas que levam o adolescente a cometer ato infracional são inúmeras e 

geradas por diversos fatores, tais como: problemas sócio-econômicos (miséria, fome, etc.), 

desajustes familiares (abuso sexual e físico, negligência, abandono etc.), analfabetismo, uso 

de drogas, uso de álcool e várias outras causas. O problema do adolescente infrator é 
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tratado diferentemente em várias legislações estrangeiras com adoção do critério de 

discernimento para aplicação de penas ou de medidas sócio-educativas. 

É importante salientar as regras das Nações Unidas para proteção da criança e do 

adolescente privados de liberdade, adotadas pela Assembléia Geral em 14 de dezembro de 

1990, que principia disciplinando que: “1. O sistema de justiça da criança e do adolescente 

deve respeitar os direitos e a segurança de ambos e promover o seu bem-estar físico e 

mental. A prisão deverá constituir uma medida de último recurso”. Ao dispor sobre a 

proteção integral à criança e ao adolescente, trazendo com isso inovações, tanto em nível 

terminológico quanto Institucional, o Estatuto lançou-se como protetor dos interesses da 

criança e do adolescente, lançando diretrizes de política nacional de atendimento, 

estabelecendo funções para entidades governamentais. 

Pelo novo sistema, não se admite qualquer violência ou provação indevida à 

liberdade da criança e do adolescente, e a Lei 8069 de 1990 estabeleceu o Estado 

democrático de direito em um contexto em que esteve ausente desde a formação histórica 

do Brasil, abolindo o subjetivismo, o arbítrio, consagrando e dignificando a Justiça. 

Ressocialização da criança e do adolescente na vida familiar e comunitária e sua integração 

como elemento participante da sociedade seguem como objetivos gerais a serem atingidos. 

Na legislação pátria, a eficácia das medidas utilizadas com o adolescente infrator depara-se 

com a dificuldade que não é peculiar somente a esta área, pois o País, como um todo, 

encontra dificuldades para solucionar seus problemas básicos, principalmente os sociais e 

econômicos. E, dentro deste panorama, as medidas caem, muitas vezes, na falta de apoio 

geral para sua realização, fazendo com que o adolescente infrator seja o principal 

prejudicado. 

Como foi observado neste trabalho, as medidas sócio-educativas vem possibilitar 

novos horizontes de perspectivas a criança e ao adolescente infrator, para que se cumpram 

seus direitos preconizados em nossa Magna Carta assim como também no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Desta maneira, tal ação é uma forma de responsabilizar a criança 

e o adolescente que cometem atos infracionais, respeitando a fase de seu desenvolvimento 

e de aprendizagem que se encontra este jovem, de forma para que sejam minimizadas as 

aplicações de meios meramente punitivos, como assim estabelecido em nosso sistema 

penal. 
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CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS 

Gastão da Silva Vianna* 

RESUMO 

 Este trabalho apresenta uma análise do funcionamento do  atendimento de 

ocorrências no Estado do Rio de Janeiro, e ao final apresenta uma proposta para a 

otimização do funcionamento dos atendimentos de emergência, das diversas instituições no 

Estado, tais como PMERJ, CBMERJ, Guardas Municipais, PCERJ, Defesa Civil, através da 

substituição dos diversos centros, por um único centro integrado de atendimento de 

ocorrências. 

Palavras chave: Emergências. Ocorrências. Centro de atendimento integrado. 

Sumário: 1- INTRODUÇÃO; 2- CENTROS INTEGRADO DE ATENDIMENTO DE 

OCORRÊNCIAS; 2.1- VANTAGENS DA CRIAÇÃO DO CENTRO; 2.1.1 – CELERIDADE; 

2.1.2- SATISFAÇÃO; 2.1.3 – ECONOMIA; CONCLUSÃO; REFERÊNCIAS. 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

No presente artigo serão abordadas questões históricas comportamentais dos 

serviços de atendimento de ocorrências na Polícia Militar, e na Secretaria de Segurança.   

O trabalho policial é muito mais complexo do que dele possa pensar o público ou 

até mesmo a própria polícia. Tanto público quanto polícia tem uma tendência a imaginar que 

o papel desempenhado por essa instituição relaciona-se principalmente à repressão do 

delito e à captura de delinqüentes. 
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Wilson (1977 apud Rico;Salas 1992)) foi um dos primeiros a examinar 

detalhadamente as funções policiais e agrupá-las por tarefas, tais como a compilação de 

informação, a manutenção da ordem, a repressão do delito e a realização de diversos 

serviços sociais. Wilson (1977) registrou o seguinte: 

Ao analisar as chamadas feitas à polícia, foi constatado que somente 
10,3% delas estavam relacionadas com a repressão do delito. Embora 
outros pesquisadores tenham verificado médias superiores, todos 
concordam em que os policiais dedicam menos tempo à repressão do que 
às suas outras funções; e mais, diversos especialistas têm afirmado que a 
polícia “passa a maior parte do seu tempo intervindo e prestando 
assistência com métodos não punitivos”. 

 

 

O fato de muitos especialistas terem reconhecido que a manutenção da ordem e os 

serviços sociais prestados são funções policiais de grande importância, tem acarretado a 

atribuição de menor mérito ao papel representado pela repressão do delito como função 

policial. O cidadão, no entanto, pensa o contrário e julga a efetividade da polícia em termos 

de índices de delinqüência e detenções de delinqüentes. 

Rico & Salas (1992) ressaltam que, nos últimos anos, a polícia tem exercido a 

tarefa de vigilância, patrulhando bairros em automóveis prontos para responder aos 

chamados dos cidadãos. Pressupunha-se que o êxito dessa tarefa dependesse da rapidez 

com que a polícia poderia responder a esses chamados. Do aumento da rapidez da 

resposta deveriam resultar aumentos proporcionais nas detenções. Supunha-se, além disso, 

que o número de agentes dedicados a essa tarefa determinaria o êxito da polícia na redução 

das oportunidades de se cometerem delitos, na dissuasão de delinqüentes, na redução dos 

índices criminais e na criação de um sentimento de segurança entre os cidadãos. Por isso, a 

Quadro 1 - Relação das chamadas aos serviços de atendimento da polícia, segundo Wilson 
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prioridade dos departamentos “modernos” era a aquisição de equipamento e o aumento de 

pessoal.    

Greene (2002) ressaltou que: 

A tática reativa de policiamento não é voltada exclusivamente para 
incidentes criminais. Aproximadamente um quinto das solicitações de 
serviço policial se referem a eventos relacionados a crimes (Webster, 1973; 
Lundman et al., 1980). Da perspectiva de um “consumidor” direto e 
individual de serviços policiais, os problemas não relacionados a crimes são 
mais freqüentes e importantes. Solicitações de serviço não relacionadas a 
crimes são as que envolvem conflito. Tais solicitações somam cerca de um 
quarto de todas as solicitações de serviço e dizem respeito a brigas entre 
cônjuges, pais e crianças, proprietários e inquilinos, entre vizinhos, ou entre 
fregueses e proprietários de tavernas. Outra importante categoria de 
solicitações é a das emergências diversificadas. As forças policiais vão em 
auxílio de pessoas física ou mentalmente doentes, pessoas que são feridas 
em acidentes domésticos, ou são mordidas por animais,ou mesmo pessoas 
com tendência ao suicídio, ou, ainda, deficientes e idosos em várias 
situações difíceis, pessoas perdidas e outros casos semelhantes. 

 

O Autor do presente artigo por dois anos trabalhou como chefe do Centro de 

Operações, também conhecido como “Maré Zero”, sediado no Quartel General, e entre 2006 

e 2008 trabalhou no centro de atendimento de emergência – CAE da Secretaria de Estado 

de Segurança. Ao longo dos anos, pode observar que as pessoas se socorrem do telefone 

de emergência da Policia Militar -190 - ao sinal de qualquer incidente, sendo este fato 

criminoso ou não. Por diversas vezes o antigo Centro de Operações e o atual receberam 

ligações com os mais diversos assuntos, como por exemplo: uma ligação de uma senhora 

que pedia ajuda da Polícia Militar para resolver um problema familiar, pois ela não aprovava 

o namorado de sua filha.  

Esta situação tem parte de sua origem no fato de que a Policia Militar ao longo dos 

anos tem sido o único representante do Estado em várias partes da sociedade. Em muitas 

comunidades ela é o único “braço” do Estado, portanto as pessoas acreditam que é a 

primeira e/ou único órgão de auxilio que possam ter. 

           Encontramos ainda explicação para o fato de as pessoas recorrerem a 

Policia Militar para a solução de seus problemas de toda a ordem, ao fato de que as 

instituições responsáveis por várias atividades serem relativamente recentes e também ao 

fato de não atingirem todas as camadas sociais e principalmente ao fato de ser a Policia 

Militar uma instituição com duzentos anos de história, portanto uma das mais antigas do 

País.  
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Historicamente, a Polícia Militar também aceitou o que lhe foi este papel, o de 

assumir todas as ocorrências sendo estas sua obrigação ou não, e como exemplo, podemos 

citar os vários casos em que policiais realizaram partos dentro de viaturas. Ora, Policias 

Militares nunca tiveram obrigação nem tão pouco foram treinados para realizar partos, no 

entanto nunca deixaram de atender os pedidos de auxilio de gestantes parindo e que em 

muitos casos não conseguiram chegar ao hospital. 

Este comportamento da sociedade se sedimentou e hoje, muito embora as outras 

instituições façam propagandas de suas atividades, ainda que divulguem sobre as suas 

responsabilidades, o que este autor percebe no seu dia a dia de serviço é que as pessoas 

continuam recorrendo à Policia Militar para a resolução dos seus conflitos. 

Portanto rotineiramente nos deparamos com as seguintes situações: em um 

incêndio a Polícia Militar é acionada antes do Corpo de Bombeiros, ou num acidente de 

trânsito com vítima acionam primeiro a Polícia Militar ao invés do socorro médico.  

Dessa situação descrita acima, decorre uma outra. Os atendentes do serviço de 

emergência da Policia Militar atendem o solicitante, tomam nota da ocorrência e depois tem 

que acionar o órgão competente, e aí temos vários desdobramentos. O primeiro é que 

geralmente a Polícia Militar chega antes no local e às vezes tem que iniciar uma ação para a 

qual não está preparada. O segundo é que nem sempre o atendente consegue contato de 

imediato com órgão que precisa ser acionado. O terceiro é a perda de tempo e dados 

fundamentais acerca da ocorrência em tela. 

Diante do exposto chegamos ao seguinte problema: como otimizar as chamadas 

que não são de maior responsabilidade da Policia Militar ou que necessitam de solução em 

conjunto  e  encaminhá-las para as instituições responsáveis com rapidez e eficiência? 

2- CENTROS INTEGRADO DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS 

À partir da concepção de que a polícia e os centros de atendimento existentes até o 

presente servem mais a uma organização de serviços humanos, pois como vimos, na 

tentativa de controlar o crime dentro de uma comunidade, a polícia gera subprodutos que 

constituem vários serviços diretos, como resolução de conflitos, assistência de emergência 

ou proteção em certas situações individuais requisitando tais serviços. O objetivo a ser 

alcançado seria reunir em único local representantes de todos os órgãos responsáveis pela 

Segurança do Estado, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda 

Municipal, SAMU entre outros, com a criação de um centro integrado de atendimento de 
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ocorrência que atenda as demandas das pessoas que utilizam o telefone de emergência da 

Polícia Militar para a solução de seus problemas. 

Contudo para atingir tal objetivo, faz-se necessário que passemos por objetivos 

intermediários, dentre os quais podemos citar:  

1 Reunião com os responsáveis pelos outros órgãos 

envolvidos; 

2 Definição do local a ser criado o Centro Integrado de 

Atendimento de Ocorrência; 

3 Treinamento de pessoas envolvidas no serviço a ser 

implantado; e 

4 Criação de um único número de atendimento de ocorrência. 

2.1- VANTAGENS DA CRIAÇÃO DO CENTRO 

Ao propor a criação do Centro Integrado de Atendimento de Ocorrência, 

o Autor espera atingir três pontos importantes na solução das ocorrências: a celeridade, a 

satisfação e a economia, buscando, assim, alcançar um importantíssimo princípio da 

administração pública que é a eficiência. 

2.1.1 – Celeridade - A celeridade seria alcançada na medida em que ao se 

reunir os órgãos de segurança em um único local, sendo recebida uma chamada de 

emergência que os envolvam, todos serão acionados ao mesmo tempo. 

Atingiríamos a celeridade também com a troca rápida de informações e ainda 

com o menor risco de perdê-las, pois tudo é tratado por profissionais que estão lado a lado. 

Com a celeridade ocorre um duplo desdobramento que nos leva a alcançarmos 

outro objetivo importante que é a satisfação do público. 

2.1.2- Satisfação - O primeiro desdobramento que nos conduz a satisfação é o 

atendimento do pedido do solicitante, pois com uma única ligação ele tem o seu pedido de 

ajuda atendido, até porque  quando alguém liga pedindo ajuda o que menos quer ouvir é que 

aquele problema não é de responsabilidade da Polícia. Portanto ao ligar para o serviço de 
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emergência, sendo este pedido de responsabilidade da Polícia Militar ou não, ele será 

atendido. 

O segundo desdobramento que conduz a satisfação acontece quando se 

encaminha ao local da ocorrência a Polícia Militar e o outro órgão necessário, o solicitante 

tem a sua necessidade atendida o mais rápido possível. 

2.1.3 – Economia - A economia também é atingida através da celeridade, 

pois esta permite a redução do tempo, redução de combustível, redução do tempo gasto em 

cada ocorrência, redução de ligação telefônica e redução de pessoal, uma vez que ao invés 

de termos vários centros em funcionamento, aplicando vários profissionais, com a 

centralização do sistema, teríamos uma redução substancial de emprego de efetivo. Toda 

essa economia também tem desdobramentos positivos, como por exemplo, mais viaturas 

disponíveis nas ruas, mais pessoal para atividade fim das instituições, entre outros. 

Talvez a maior dificuldade seja a resistência das outras instituições em 

aderir ao sistema proposto, muito provavelmente por acharem que perderão identidade 

própria. O custo para a implantação do sistema também pode vir a ser outro obstáculo e a 

falta de vontade política das autoridades envolvidas no processo de instalação do sistema, 

pode configurar outra limitação, no entanto, face aos importantes eventos esportivos que 

serão realizados na cidade do Rio de Janeiro, os quais sito: a Copa das Confederações, em 

2013, a Copa do Mundo de Futebol em 2014, e as olimpíadas em 2016, são motivos bastante 

razoáveis para que haja investimentos maciços na área de segurança, com a necessária 

contemplação dos Centros Integrados de Atendimento de Ocorrências. Para se ter uma idéia 

dos custos da instalação de tais centros, em recente viagem à África do Sul, alunos do CSPI-

2009, apuraram que naquele país foram implantados nove centros provinciais, um em cada 

cidade sede dos jogos da Copa do mundo de 2010, mais três centros nacionais, instalados 

nas três capitais do país –  Pretória (executiva), Cidade do Cabo (legislativa) e Bloemfontein 

(judiciária)-, mais um centro nacional na maior cidade do país que é Johannesburg, capital da 

província de Gauteng. Além desses centros, nas proximidades dos estádios foram montados 

centros móveis, além dos centros de comando no interior dos estádios. Durante os eventos 

da Copa das Confederações, apenas os centros nos Estados onde estavam ocorrendo jogos 

estavam em funcionamento, num total de quatro centros nacionais, três regionais e os centros 

no interior dos estádios e os móveis, colocados em posições estratégicas. Todos 

funcionavam em conjunto obedecendo a uma hierarquia, sendo certo que um centro superior 

somente interferiria se solicitado ou em caso de falha de funcionamento do centro 

considerado inferior. Cada centro de comando desses custou cerca de um milhão de dólares. 
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Vale ressaltar que o funcionamento dos centros passou a ser permanente, 

independentemente da realização de eventos. 

Na viagem realizada à Alemanha também pôde ser observado que os 

Centros de Atendimentos de chamadas de emergência seguem o padrão proposto neste 

Artigo Científico, ou seja, o atendimento possui um número de chamada, porém está 

interligado aos outros órgãos de segurança, como bombeiros por exemplo. 

Em contato com as autoridades daquele País, durante uma apresentação, a 

delegação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, foi, além de informada sobre o 

funcionamento do seu sistema, orientada a montar um idêntico com vistas à copa do Mundo, 

pois na Alemanha esse sistema foi usado com sucesso durante àquela competição.  

Na ocasião foi esclarecido por este Oficial, que tal projeto já havia sido 

apresentado, estando em fase de análise por parte das autoridades do Estado a possibilidade 

de sua implantação. 

3 – CONCLUSÃO 

Face às importantes vantagens em se reunir a coordenação dos órgãos que 

prestam serviços de emergência à população em um único centro, as quais foram abordadas 

no capítulo anterior, concluímos que os investimentos na área de segurança pública, visando 

aos importantes eventos esportivos que serão realizados na cidade do Rio de Janeiro, como 

Copa do Mundo e Olimpíadas, deverão contemplar a criação dos Centros Integrados de 

Atendimento de Ocorrências. Para tanto necessitaremos, além de investimentos financeiros, 

edição de legislação regulando o funcionamento do citado centro, definindo a  

responsabilidade de todas as instituições envolvidas, definição dos papéis das instituições, 

definição do número a ser utilizado, evitando criar desconforto com as instituições que já 

possuem o seu número, com o fim de evitar o que atualmente ocorre no centro de 

atendimento de ocorrências da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, onde apenas a 

Polícia Militar atende aos chamados da população.  

Para o incremento da segurança nos eventos esportivos citados seria 

necessário reunir-se nos centros os seguintes órgãos: Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia 

Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal, Receita Federal, Companhia de 

Águas e Esgoto, Atendimento Médico de Emergência, Companhia de Luz, Companhia de 

Gás, Guardas Municipais e/ou Agentes de Trânsito Municipais, bem como órgãos 

controladores dos transportes públicos. 
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DESEMPENHO OPERACIONAL DO UNIFORME DE COMBATE DIGITALIZADO 

NAS  

ÁREAS DE RISCO DO RIO DE JANEIRO 

 
Fábio Almeida de Souza * 

RESUMO 

O combate a criminalidade instalada nos ambientes operacionais em que o Batalhão 

de Operações Policiais Especiais (BOPE) atua, requer não só técnica acurada como 

também armamento de ponta. O uniforme de combate também é equipamento 

fundamental para que o policial obtenha o melhor desempenho em sua dura missão. O 

presente trabalho pretende verificar que a utilização do uniforme de combate 

digitalizado semelhante ao desenvolvido pelo Exército Norte-Americano em operações 

policiais diurnas em áreas de risco é atualmente a opção mais recomendável para o 

ambiente operacional encontrado no Rio de Janeiro, em comparação ao uniforme 

preto usado atualmente. As metodologias utilizadas foram: (i) entrevistas e 

questionários aplicados aos policiais do BOPE; (ii) observação experimental dirigida 

em ambiente operacional análogo às áreas de risco e (iii) estabelecimento de uma 

relação entre uma figura e um fundo proposto, mensurando o tempo de reação do 

indivíduo na detecção desta figura. Os resultados demonstraram que o uniforme preto 

é totalmente divorciado do contexto operacional a que está submetido atualmente. Por 

outro lado, o Uniforme de Combate Digitalizado atendeu totalmente as expectativas 

operacionais.  

 

Palavras-chave: criminalidade; ambiente operacional; uniforme preto; uniforme de 

combate digitalizado. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. PANORAMA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

 O Sistema de Segurança Pública do Estado do Rio de janeiro é dividido em duas 

partes como ocorre em qualquer outro estado da federação, ou seja, uma Polícia Militar e 

uma Polícia Civil, sendo que por missão constitucional não possuem ciclo completo.  

Entenda-se como ciclo completo de polícia, a preservação da ordem pública, a polícia 

ostensiva, a polícia judiciária e a apuração das infrações penais.    

 O modelo policial brasileiro deriva do modelo português que por conseqüência deriva 

do modelo francês. Ambos possuem uma instituição civil e outra militarizada e apesar 

destas polícias serem nacionais, todas executam o ciclo completo. Na França temos a 

Polícia Nacional (assemelhada à Polícia Civil) e a Gendarmerie Nacional (assemelhada à 

Polícia Militar). Em Portugal temos a Polícia de Segurança Pública (assemelhada à Polícia 

Civil) e Guarda Nacional Republicana (assemelhada à Polícia Militar). 
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 No Estado do Rio de janeiro, como no Brasil, a Polícia Civil, é subdividida 

basicamente em Delegacias ou Distritos, tem como missão constitucional, consagrada no 

seu artigo 144, parágrafo quarto, o serviço de polícia judiciária e apuração de infrações 

penais 4. Possuiu um Chefe de Polícia Civil, subordinado diretamente ao Secretário de 

Segurança. No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, esta instituição possui em seu 

contexto uma unidade de operações especiais, em sentido amplo, denominada 

Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE - Polícia Civil do Rio de Janeiro). 

 A Polícia Militar é basicamente subdividida em Batalhões ou Organizações policiais 

Militares (OPM), tendo como missão constitucional, consagrada no artigo 144 parágrafo 

quinto, a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública 4. Possui um Comandante 

Geral, subordinado ao Secretário de Segurança. No caso específico do Estado do Rio de 

Janeiro, a Polícia Militar possui em seu quadro de unidades, um Batalhão de Operações 

Policiais Especiais (BOPE - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro). 

 O BOPE, unidade de operações especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro 

subordinado atualmente ao Chefe do Estado maior Geral, foi criado em janeiro de 1978, 

para atender as demandas já existentes àquela época, que fugiam a normalidade de 

atuação da polícia convencional. Inicialmente era denominada NuCOE (Núcleo da 

Companhia de Operações Especiais) e ao longo do tempo obteve outras denominações até 

chegar em março de 1991 onde obteve a denominação atual.  

 Atua especificamente no combate a narcotraficantes homiziados em áreas de risco 

do Estado do Rio de Janeiro (morros e favelas) e no resgate e retomada de reféns e 

instalações, salvo por outra determinação do escalão superior. 

 O BOPE é composto basicamente por uma unidade de intervenções táticas (UIT), 

quatro equipes de operações especiais (Eq Op Esp) e uma seção de instrução 

especializada (SIEsp). A primeira atua em resgate e retomada de reféns e instalações, 

possuindo um grupo de resgate e retomada (GRR), um grupo de atiradores de precisão 

(GAP) e um grupo de negociadores (GN). As equipes de operações especiais atuam no 

combate direto aos narcotraficantes instalados nas áreas de risco do Rio de Janeiro. Já a 

seção de instrução especializada tem por missão implementar a política de treinamento do 

BOPE, seus cursos e estágios, para o público interno e corporações co-irmãs. Além disso, o 

BOPE congrega as demais funções inerentes à uma Organização Policial Militar (comando, 

subcomando, seções de pessoal, inteligência, operações, apoio logístico e apoio 

administrativo). 
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 Apesar de não ter sido a unidade pioneira no campo das operações especiais no 

Brasil, hoje em dia é uma unidade disseminadora de doutrina em todo território nacional, 

recebendo anualmente centenas de policiais de todo o país a fim de receberem o 

treinamento que foi desenvolvido e que confere ao BOPE sua notoriedade pelas práticas de 

excelência no combate ao crime. Ratificando a afirmação supracitada, o BOPE nos últimos 

três anos treinou 4175 policiais militares, civis, federais e rodoviários federais de todas as 

regiões do Brasil, além de militares das Forças Armadas, membros do Ministério Público, 

Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), dentre outros3.   

 O BOPE mantém também programas de cooperação de instrução com nações 

amigas, já tendo enviado no ano de 2007, 30 policiais militares para Portugal e Espanha. A 

partir de 2008, o BOPE passou a enviar anualmente para a Colômbia, policiais a fim de 

participarem de cursos nas áreas de combate em área de selva, operações especiais e 

explosivos, totalizando até hoje, 06 policiais treinados3.  

 

1.2. PARAMENTAÇAO ATUAL DOS HOMENS DO BATALHÃO DE OPERAÇÕES 

POLICIAIS ESPECIAIS 

Os policiais militares que integram o efetivo do BOPE, a exemplo do que já foi dito 

anteriormente, são preparados para duas missões: resgate e retomada de reféns e 

instalações e combate ao narcotráfico em morros e favelas. Para cada caso, existe um tipo 

específico de paramentação ou indumentária própria, a fim do homem poder cumprir bem a 

sua árdua missão. 

Dos primórdios da criação do BOPE até o ano de 1992, a farda e os equipamentos 

utilizados pelos policiais eram diferentes dos existentes atualmente. A farda, de manga 

comprida, era na cor azul marinho, não havia coletes balísticos ou capacetes, apenas um 

suspensório e cinto de guarnição. Um boné e um par de coturnos completavam a 

indumentária do combatente. Os policiais eram armados com revólveres ou pistolas e 

submetralhadoras ou espingardas. 

Atualmente, existem dois modelos de uniformes usados pelos profissionais do 

BOPE. No caso das equipes de combate ao narcotráfico nos morros e favelas, eles utilizam 

farda preta de manga comprida, colete tático preto (aparato com vários invólucros para 

serem inseridos carregadores de armas, rádio, kit de primeiros socorros, etc), colete 

balístico, joelheiras, cotoveleiras, cantil costal, coturno, capacete de combate, cinto de 

guarnição e coldre, todos pretos além de uma pistola como segunda arma, sendo que o seu 
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armamento principal é o fuzil de assalto. Já os policiais que integram a UIT, além de 

utilizarem os equipamentos supracitados, possuem ainda máscara contra gazes, capacete 

com proteção auricular, caneleiras, óculos de proteção, balaclava (máscara preta) e demais 

equipamentos auxiliares tais como aríetes e haligans (instrumentos para abrir portas), 

escudos balísticos, explosivos, etc. À exceção dos explosivos, todos os implementos são na 

cor preta. 

Em ambos os casos, os policiais além do seu peso corporal normal, quando estão 

paramentados para operação, transportam aproximadamente 25 quilos a mais em 

equipamentos e armas3. 

1.3. ORIGEM HISTÓRICA DO UNIFORME PRETO 

O uniforme que o BOPE utilizava até meados da década de 90 era azul marinho, 

idêntico ao da época de sua criação. O Comando vigente entendeu que seria necessária 

uma quebra de paradigma. Sendo assim, o BOPE em 1992 passou a adotar o uniforme 

preto em suas atividades. No entanto, não foi realizado nenhum tipo de validação científica 

que possibilitasse a legitimação dessa cor de uniforme, a fim de determinar as vantagens e 

desvantagens do uso do citado fardamento.  

A adoção de tal uniforme foi baseada na tropa inglesa chamada coloquialmente de 

SAS (Special Air Service), que na realidade chama-se 22nd Special Air Service Regiment (22 

SAS) – Vigésimo Segundo Regimento de Serviço Aéreo Especial do Exército Britânico. Esta 

tropa possui basicamente quatro esquadrões (montanha, botes e embarcações, pára-

quedistas e infantaria ligeira) e através de rodízio integram a unidade anti terrorismo do 22 

SAS. Esta unidade se notabilizou pela invasão a Embaixada Iraniana em Londres, tomada 

por terroristas, em meados de maio de 1980, resgatando os reféns e neutralizando e/ou 

prendendo os perpetradores da ação delituosa. Para tanto, a equipe se valeu do chamado 

“Kit Negro”, ou seja, um fardamento totalmente preto, que parecia ter sido retirado de um 

filme de ficção científica. O uso do equipamento era deliberado, apresentando ao oponente 

a idéia que do outro lado havia um ser desumano. Era tido como uma arma psicológica e 

tinha por objetivo principal intimidar o inimigo1, 14.  

Neste contexto, o uniforme preto atualmente usado pelos policiais do BOPE, é o 

utilizado em morros e favelas do Rio de Janeiro, um cenário com um ambiente operacional 

totalmente divorciado do contexto original do fardamento, com a circunstância agravante do 

clima tropical do nosso estado. Também é importante destacar que a farda preta, então 

somente utilizada pelos policiais do BOPE, passou a ser usada por outras unidades 
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policiais, milícias e quadrilhas, indiscriminadamente. Muitas vezes tais semelhanças podem 

trazem alguns problemas graves de imputação errônea por fatos ilegais ou talvez até 

mesmo inconfessáveis.  

Cabe ressaltar que o uniforme preto do BOPE ainda não foi regulamentado perante o 

Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que ora encontra-

se objeto de estudo de uma comissão própria com o escopo de redesenhar todos os 

uniformes da Polícia Militar.  

2. ANÁLISE DO DESEMPENHO OPERACIONAL DO UNIFORME PRETO 

 Com a finalidade de contextualizar o desempenho operacional do uniforme preto, 

alguns estudos previamente descritos na literatura serão abordados abaixo.  

2.1. A ABSORÇÃO DA LUZ E O CALOR POTENCIALIZADO  

 O Brasil é um país tropical, sujeito a uma grande incidência solar anual. Conforme 

dados do Instituto Nacional de Meteorologia, particularmente no Estado do Rio de janeiro, a 

média anual de insolação é de 2076 horas de sol ou 173 horas de sol por mês. Não estão 

sendo levados em consideração os dias de sol com nebulosidade, conhecidos vulgarmente 

como mormaço6.  

 Por outro lado, foi analisado o trabalho descrito por Silva Castro em 2002, que versa 

sobre a análise de refletância de cores de tintas através da técnica espectrofotométrica, 

onde fora usado um equipamento denominado espectrofotômetro9. Este equipamento possui 

a capacidade de varrer a região espectral relativa aos raios ultravioleta, aos visíveis e 

infravermelho-próximos, possibilitando escolher uma destas regiões para análise além de 

fornecer informações quanto a porcentagem de transmissão, reflexão e absorção das 

amostras.  

 Ao analisarem a cor preta, tanto do catálogo de tintas quanto de uma pastilha de 

6,25 cm2 pintada, a refletância foi a menor com apenas 4%, em ambas as amostras, em 

todos os raios observados, de onde podemos concluir que a cor preta é a que menos reflete 

a luz solar em seus diversos espectros. 

 A cor preta absorve a luz solar, não a refletindo completamente e com isso retém 

calor, conforme Tiradentes em sua monografia sobre Fontes Alternativas de Energia, 

explica, executando uma revisão literária sobre o assunto (2006) bem como Pereira e col. 

comprovam também em seu trabalho sobre o desenvolvimento de um coletor solar 

alternativo (2000)7, 11. 
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 No caso de extrapolarmos estas constatações científicas para o universo das 

operações policiais diurnas, o uso do uniforme preto, se torna um sacrifício extra com 

possíveis casos reais de desidratação e intermação.  

 A Intermação é conceituada como uma causa de hipertermia decorrente da 

dificuldade do corpo em se resfriar adequadamente num ambiente com calor excessivo. É 

uma emergência clínica com alto risco de morte. O diagnóstico e, consequentemente, o 

início do tratamento precoces podem melhorar o prognóstico. A intermação relacionada ao 

exercício pode ocorrer principalmente em pessoas que se exercitam em ambientes bastante 

úmidos e/ou quentes. Isto pode ocorrer, por exemplo, em atletas, militares, mineiros e 

operários. Em indivíduos com condições de estresse máximo por calor, o mecanismo de 

transpiração torna-se ineficiente e isto tende a piorar com a desidratação subsequente18. 

2.2. A PERDA ACENTUADA DE LÍQUIDOS / DESIDRATAÇÃO 

Com a retenção de calor e a conseqüente produção de energia que não se dissipa, o 

combatente perde uma quantidade fora do normal de líquidos e sais minerais.  Esse fato 

pode ser comprovado no trabalho descrito por Pinheiro (2007) que ao analisar os 

pressupostos teóricos e os resultados apresentados, concluiu que a abstinência de líquidos, 

em atividades de marcha, pode levar à desidratação e provavelmente, o não fornecimento 

de nenhum repositor poderá estabelecer efeito negativo no prosseguimento de uma 

operação militar, fruto da desidratação8.  

Este fator conjugado aos cerca de 25 Kg de equipamentos transportados pelo policial 

do BOPE, reduz sobremaneira a capacidade de manter-se em ação continuadamente.  

A desidratação ocorre quando o corpo humano não tem água suficiente para realizar 

suas funções normais. Ela pode ser leve mas causar sintomas como fraqueza, tontura, dor 

de cabeça, fadiga, podendo levar à morte. Indivíduos desidratados apresentam um volume 

de sangue menor que o normal, o que força o coração a aumentar o ritmo de seus 

batimentos, quadro chamado pelos médicos de taquicardia19.  

2.3. A INADEQUAÇÃO DO UNIFORME PRETO AO CENÁRIO OPERACIONAL 

EM MISSÒES DIURNAS 

A cor preta contrasta-se facilmente com qualquer cor à exceção dela mesma.  O 

policial fardado de preto pode ser plotado à distância, tornando-se um alvo fácil no ambiente 

operacional que atua, que em sua totalidade possui majoritariamente as cores cinza, bege, 

terra-cota e verde, por conta de áreas de mata. O uniforme é compacto, tornando o 

combatente que usa a farda preta um alvo em potencial, principalmente se observado em 
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encostas, mesmo não estando no horizonte perigoso (parte do horizonte visível que se 

contrasta com o céu, facilitando a observação). 

 Esta afirmativa pode ser confirmada, a partir de dados provenientes do 

processamento de informação, isto é, a informação proveniente do ambiente demora em 

torno de 140 milésimos de segundos para alcançar áreas do cérebro responsáveis pela 

recepção de informação visual, e em torno de 260 a 330 milésimos de segundos para atingir 

áreas responsáveis pela execução de comportamento motor2.  

De acordo com os dados da literatura, podemos concluir que o uniforme preto por ser 

compacto, com contraste elevadíssimo em relação ao fundo, produz rápida identificação do 

policial, assim como na execução do comportamento motor daquele indivíduo que o 

identifica.  

2.4. VALIDAÇÃO DO UNIFORME PRETO EM MISSÕES NOTURNAS E EM 

RESGATE E RETOMADA DE REFÉNS  

Em combate, as operações noturnas assumem uma grande importância, em virtude, 

principalmente da proteção que a escuridão assegura contra a observação aérea e terrestre 

e também por facilitar a surpresa, condição indispensável para o êxito de determinadas 

missões. O homem é solicitado muitas vezes a executar missões noturnas, quer 

individualmente, quer enquadrado na força que pertença.   

Nas operações noturnas, o uniforme preto proporcionará uma razoável mimetização 

com o ambiente e poderá ser utilizado, desde que os conceitos fundamentais de uso tático 

do terreno estejam sedimentados, o que no BOPE é uma realidade, pois durante o período 

noturno, morros e/ou favelas possuem iluminação artificial, que facilita a visualização por 

parte dos marginais devidamente posicionados, esperando a chegada da força policial. 

Caso o efeito surpresa seja alcançado, será atingido o objetivo do “kit negro” do uniforme 

usado pelo 22 SAS. Portanto, o uniforme preto terá a sua utilização validada nos ambientes 

operacionais onde o BOPE atua em operações noturnas. 

Quanto às operações envolvendo resgate e retomada de reféns e instalações, devido 

ao alto poder de impacto visual, a utilização do “kit negro” pelo GRR / BOPE (Grupo de 

Resgate e Retomada) é seguramente recomendável, o que já ocorre nos dias atuais.  

3. ASPECTOS OPERACIONAIS DO UNIFORME DE COMBATE DIGITALIZADO 

3.1. BREVE HISTÓRICO 



Revista Científica – Escola Superior de Polícia Militar 

 
149 

 A camuflagem é uma palavra de origem francesa que significa disfarce.  É 

empregada nas medidas para iludir o antagonista, ocultando instalações, o homem, o 

armamento ou o equipamento. Utiliza-se de falsas aparências para facilitar o ataque, 

surpreender ou despistar o antagonista e evitar ou minorar os danos que ele possa causar.  

Possui três processos. A dissimulação altera a forma do objeto e sua sombra, de modo a 

confundi-lo com o meio ambiente, não deixando alterações no aspecto normal do terreno. O 

mascaramento oculta o objeto por meio de cortina ou máscara. A Simulação disfarça os 

objetos de forma que pareçam o que não são5. 

 As várias padronagens de camuflagem existentes hoje em um contexto mundial 

refletem a importância deste tema no campo das operações militares e policiais, 

principalmente em cenários de contra-insurgência, de guerra assimétrica e conflitos de baixa 

intensidade. Dentre as existentes, podemos destacar a camuflagem digital 

 A camuflagem digital não é um conceito novo, conhecida como Dual-texture 

camouflage, ou textura dupla ou textura sobre textura. Já havia sido descrita nas décadas 

de 70 e 80 pelo Tenente Coronel do Exército Americano Timothy R. O'Neill (2004), 

atualmente na reserva. Este padrão de camuflagem chegou a ser timidamente usado pelo 

Exército dos Estados Unidos, mas fora abandonado assim que o novo padrão (woodland 

camo – camuflagem de floresta) da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que 

não era digitalizado, passou a ser adotado pelos países daquela aliança militar12. 

 No fim da década de 90 foram intensificadas pesquisas voltadas para a camuflagem 

militar na América do Norte (Canadá e Estados Unidos). Várias padronagens surgiram, 

inspiradas no antigo conceito de Timothy R. O'Neill. As pesquisas evidenciaram que o 

melhor padrão a ser utilizado era o digitalizado, formado por pixels retangulares coloridos, 

simulando uma imagem digital com baixíssima resolução e grande tamanho, ou seja, uma 

imagem com baixa qualidade visual, dificultando a interface com o olho humano.  

 No Canadá foi desenvolvido o CADPAT (Canadian Disruptive Pattern), padronagem 

Canadense por ruptura. O padrão descrito, além da inspiração baseada na visão do oficial 

norte americano supracitado, teve uma influência do modelo alemão Flecktarn - camuflagem 

por pontos ou bolas, originado na segunda guerra mundial e aperfeiçoado e utilizado hoje 

pelo exército alemão 13. 

 Nos Estados Unidos da América destacamos o MARPAT (Marine Pattern) e o 

ARPAT (Army Pattern) ou UCP (Universal Camouflage Pattern), respectivamente 

padronagem dos fuzileiros navais e padronagem do exército ou padrão universal de 

camuflagem. O MARPAT deu origem aos dois uniformes atualmente usados por aquela 
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força de segurança, o digital woodland camo (camuflado padrão digital para florestas) e o 

digital desert camo (camuflado padrão digital para desertos). Já o ARPAT/UCP deu origem 

ao army combat uniform (uniforme de combate do exército) ou simplesmente ACU, 

vestimenta que foi analisada e que é o alvo do trabalho15, 16. 

 O ACU foi escolhido pelo Exército norte-americano após testes em laboratórios e 

testes de campo que aconteceram entre os anos de 2003 e 2004. Sua padronagem 

digitalizada é uma variação derivada da padronagem desenvolvida pelos Fuzileiros Navais 

dos Estados Unidos, conhecida por MARPAT. Para a confecção desta padronagem também 

houve pesquisa no conceito Dual-texture camouflage, ou textura dupla ou textura sobre 

textura.  O ACU combina as cores verde, bege (areia) e cinza claro, para trabalhar 

eficazmente no deserto, florestas e ambientes urbanos. Atualmente está sendo utilizado no 

Iraque e no Afeganistão pelas tropas norte-americanas17. 

3.2. REFLETÂNCIA DA LUZ E BAIXO ACÚMULO DE CALOR NO ACU 

 O trabalho descrito por Silva Castro (2002) e já citado anteriormente verificou a alta 

refletância de raios infra-vermelhos, ultra violeta e visíveis nas cores claras9. O esquema de 

cores do uniforme de combate do Exército é composto de um cinza claro, bege (areia) e 

verde. Essas cores são cores claras e fazendo uma comparação com a tabela elaborada 

pela pesquisadora utilizando cores claras e escuras, foi constatado que quanto mais escura 

a cor, menor a sua refletância e por conseqüência, maior o calor acumulado. Sendo assim, 

teoricamente, o uniforme de combate digitalizado, por ser confeccionado em cores claras, 

reflete mais as regiões espectrais de infra-vermelho, ultra violeta e raios visíveis, 

acumulando menos calor, e com isso trazendo mais conforto ao usuário.   

3.3. ASPECTOS DO TECIDO UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO ACU: ALGODÃO 

E POLIAMIDA NA MESMA PROPORÇÃO. 

O BOPE necessita adequar os seus uniformes aos diversos cenários operacionais do 

Rio de Janeiro, transformando-os em ferramenta de trabalho eficiente no apoio as ações de 

combate ao crime. A adoção de uniformes confortáveis, com tecidos inovadores e moderna 

tecnologia trará sem dúvidas bem estar e ampliará a capacidade de resistência a fadiga por 

parte da tropa do BOPE. 

O tecido composto por 50% algodão e 50% poliamida de alta tenacidade, é 

atualmente utilizado nos uniformes das tropas americanas no Iraque e Afeganistão, que 

estão combatendo forças adversas, proporcionando conforto, baixa absorção de luz e calor, 

e como conseqüência um melhor desempenho operacional do soldado.   
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Finalmente, podemos destacar que tal tecido possui baixa assinatura a 

equipamentos de detecção de luz infravermelha, ação retardadora de propagação de 

chamas, durabilidade pelo menos duas vezes e meia maior que um tecido convencional, 

resistência a abrasão e taxa de secagem superior em comparação a tecidos puros de 

algodão ou compostos de algodão e poliéster10. 

 

4. OBJETIVOS 

De acordo com o levantamento bibliográfico já descrito anteriormente, este trabalho 

tem como objetivos validar a utilização do uniforme de combate digitalizado para ser 

utilizado nas áreas de risco do Rio de Janeiro em operações diurnas, contra indicar a 

utilização do uniforme preto nestas mesmas condições e manter a utilização do uniforme 

preto em operações noturnas e em missões de resgate e retomada de reféns. 

 

5. METODOLOGIA 

As metodologias utilizadas para a execução deste trabalho foram: (i) aplicação de 

questionário aos policiais do BOPE; (ii) observação experimental de diferentes uniformes 

pelos atiradores de precisão do BOPE, em ambiente operacional próprio e; (iii) 

estabelecimento de uma relação entre uma figura e um fundo proposto, mensurando o 

tempo de reação do indivíduo na detecção desta figura.  

(i) Aplicação de questionários aos policiais do BOPE. 

 Foi aplicado um questionário a 76 policiais do BOPE, que preferencialmente atuam 

na atividade fim, ou seja, atividade operacional. Não foi especificado ou quantificado oficiais 

ou praças.  

 As perguntas versavam sobre tempo de serviço, área de atuação, freqüência em 

operações, opiniões acerca do uniforme preto nas operações de resgate e retomada de 

reféns bem como nas operações em morros e favelas, principais problemas do uniforme 

preto e manifestação de sintomas de certas patologias em operação. O modelo de 

questionário utilizado está descrito no Quadro 1. 

 Todos os participantes foram voluntários, onde o quesito anonimato foi obrigatório. 

Os participantes foram reunidos em seus turnos de trabalho e foi explicado o escopo do 
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artigo científico. Os policiais formaram um grupo totalmente imparcial, onde a busca da 

verdade foi priorizada para legitimar a pesquisa. 

(ii) Observação experimental de diferentes uniformes pelos atiradores de precisão do 

BOPE, em ambiente operacional próprio. 

 Em janeiro do corrente ano foram realizados testes de observação no uniforme 

objeto desta pesquisa, bem como em outros dois, para efeito comparativo. Os testes 

consistiram em equipar três policiais do BOPE; um com o uniforme de combate digitalizado 

(ACU), o segundo com um uniforme camuflado digitalizado para deserto padrão MARPAT e 

o último com um uniforme camuflado digitalizado para floresta, também padrão MARPAT. 

 No interior da comunidade Tavares Bastos, circunvizinha ao BOPE, localizada no 

bairro do Catete, os supracitados policiais executaram deslocamentos predeterminados por 

entre os becos daquela comunidade.  

 Para executar a observação experimental dos uniformes analisados, três policiais do 

BOPE, componentes do Grupo de Atiradores de Precisão e portanto detentores de larga 

experiência profissional, foram devidamente posicionados no terraço do quartel do BOPE. A 

escolha desta região para o posicionamento dos atiradores aconteceu uma vez que a 

localização do batalhão é ao lado da comunidade Tavares Bastos e do alto consegue-se 

uma visão ampla da comunidade, além do que esta comunidade é idêntica ao ambiente 

operacional que o BOPE atua regularmente. 

 O teste foi feito em três períodos: manhã, tarde e noite, nas distâncias mensuradas 

por telêmetro laser de 50 à 100 metros, 200 metros e 300 metros, com cada um dos três 

uniformes.  

 Para a observação, foram utilizados os seguintes equipamentos:  

1. Telêmetro laser marca Bushnell de fabricação norte-americana com alcance de até 

500 jardas (457,2 metros). 

2. Luneta marca Leupold de fabricação norte-americana modelo Mark4 long ranger com 

10 vezes de aumento por 40 mm de objetiva. 

3. Luneta de espotagem marca Bushnell de fabricação norte-americana com 10 vezes 

de aumento por 40 mm de objetiva. 
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4. Binóculo marca Bushnell de fabricação norte-americana com 7 vezes de aumento 

por 50 mm de objetiva. 

5. Olho humano. 

 Sendo assim, o teste foi iniciado lançando um policial por vez, informando para os 

observadores apenas a distância e a direção de onde surgiriam. A partir deste marco inicial, 

era mensurado o tempo de localização dos policiais por parte dos atiradores, em segundos, 

onde t0 era o lançamento do policial no terreno e t1 o momento da localização por um dos 

atiradores.  

 

(iii)   Estabelecimento de uma relação entre uma figura e um fundo proposto, 

mensurando o tempo de reação do indivíduo na detecção desta figura. 

 Em dezembro de 2008, foi realizado no BOPE, um trabalho conjunto com o Instituto 

Brasileiro de Biociências Neurais (IBBN) / Laboratório de Fatores Humanos – UFRJ, tendo a 

frente o professor Pedro Ribeiro. Este trabalho visou investigar a influência da cor do 

uniforme na velocidade de resposta dos indivíduos (tempo de reação), estabelecendo uma 

relação entre a figura (uniforme) e o fundo (ambiente) bem como o tempo de reação.  

 Trinta policiais do BOPE, voluntários e selecionados aleatoriamente, atuando tanto 

na atividade meio (funções burocráticas) quanto nas atividades fim (serviço operacional), 

destros e sinistros, foram apresentados a dois tipos de contrastes, a saber: fundo cinza com 

figura cinza e fundo cinza com figura preta. 

 A tarefa experimental proposta conduzia os participantes a identificar e discriminar os 

contrastes para cada uma das condições. Como variável mensurada obtivemos o tempo de 

reação em milésimos de segundos /  Log(10) transformado. A análise estatística utilizada foi 

o teste-t para as amostras independentes. 
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Quadro 1: Modelo de questionário aplicado aos policiais participantes da pesquisa. 

6. RESULTADOS  

6.1. APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS AOS POLICIAIS DO BOPE. 

 Para fins comparativos, o efetivo do BOPE, hoje, gira em torno de 400 homens, 

sendo que apenas 150 atuam diretamente na atividade operacional. 

  Verificando os questionários e tabulando os resultados, podemos observar que 

73,68 % da tropa do BOPE analisada, possui mais de cinco anos de efetivo serviço no 

BOPE.  Dos 76 policiais participantes, 89,47% são oriundos da atividade operacional e 

86,84% registraram atividade operacional intensa ou muito intensa. 

 Quanto à opinião sobre a adequabilidade do uniforme preto em operações de 

resgate e retomada de reféns, 96,05% entenderam ser este uniforme adequado ou muito 

adequado. 



Revista Científica – Escola Superior de Polícia Militar 

 
155 

 Já com relação à atividade desenvolvida em morros e/ou favelas, no combate direto 

a narcotraficantes homiziados, 65,79% opinaram pela inadequabilidade do uniforme preto. 

 Do total dos que entenderam que o uniforme preto é inadequado ao ambiente 

operacional que o BOPE atua com mais freqüência (morros e/ou favelas), 28% opinaram 

que ele é facilmente visualizado por marginais da lei, 48% entendem ser este uniforme muito 

quente, 16% assinalaram que tal uniforme é utilizado por milicianos e marginais e 8% 

declararam que outras forças policiais também o utilizam. 

 Quanto a presença de sintomas de patologias relacionadas a operações policiais, 

55,26% alegaram já ter sentido sintomas pelo menos uma vez de intermação, bem como 

56,58% alegaram já ter sentido sintomas pelo menos uma vez de desidratação. Ambas as 

enfermidades foram minuciosamente explicadas antes da entrega do questionário.    

 

 

6.2. OBSERVAÇÃO EXPERIMENTAL DE DIFERENTES UNIFORMES PELOS 

ATIRADORES DE PRECISÃO DO BOPE, EM AMBIENTE OPERACIONAL 

PRÓPRIO. 

 De acordo com os resultados obtidos, foi observado que o uniforme de combate 

digitalizado (ACU) foi o que obteve o melhor desempenho operacional, sendo portanto o 

mais difícil de ser visualizado, ainda que se utilizando equipamentos ópticos. Destaca-se 

ainda o fato de por duas vezes, a olho nu não ter sido possível identificar o policial fardado 

com o uniforme descrito acima. As tabelas 1, 2 e 3 ilustram os achados experimentais 

oriundos desta metodologia. Os tempos descritos nas tabelas foram mensurados em 

segundos. 
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TABELA 1: Observação experimental de atiradores de precisão do BOPE frente ao uniforme 

digitalizado padrão selva (MARPAT / DIGITAL WOODLAND CAMO). 

 

TABELA 2: Observação experimental de atiradores de precisão do BOPE frente uniforme 

digitalizado padrão deserto (MARPAT / DIGITAL DESERT CAMO). 

 

TABELA 3. Observação experimental de atiradores de precisão do BOPE frente uniforme 

digitalizado multimissão (ARPAT / ARMY COMBAT UNIFORM). 

 

6.3. ESTABELECIMENTO DE UMA RELAÇÃO ENTRE UMA FIGURA E UM 

FUNDO PROPOSTO, MENSURANDO O TEMPO DE REAÇÃO DO INDIVÍDUO NA 

DETECÇÃO DESTA FIGURA. 

 Os resultados demonstraram uma diferença significativa entre as duas condições: 

estímulo cinza e estímulo preto. Foi verificado que os participantes responderam de forma 

mais rápida ao estímulo preto (quase a metade do tempo) do que ao estímulo cinza, o que 

demonstra que os indivíduos identificam o estímulo preto no fundo cinza de forma mais 

rápida do que na outra combinação de figura e fundo. O gráfico 1 ilustra os achados 

experimentais provenientes desta metodologia. 
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Gráfico 1: Mensuração de contraste figura x fundo. 

 

7. DISCUSSÃO 

  Após a análise dos diversos resultados obtidos, verificou-se que o uniforme preto 

quando usado em operações policiais diurnas não possui os requisitos necessários tais 

como mimetização com o ambiente operacional e conforto para equipar a tropa do BOPE, 

sendo então contra indicado para ser utilizado em tais missões.  

  A sua aplicação em um teatro de operações restrito a resgate e retomada de reféns e 

instalações, bem como operações policiais contra narcotraficantes homiziados em áreas de 

risco durante a noite, é recomendável. 

  Desta forma podemos concluir que o desempenho operacional do uniforme de 

combate digitalizado (ACU), na padronagem usada pelas Forças de Segurança Americanas, 

foi satisfatório e atende as necessidades do BOPE para operações policiais diurnas em 

áreas de risco, morros ou favelas.   
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DISFUNÇÃO PROFISSIONAL:  

O “SEGUNDO EMPREGO” DOS POLICIAIS MILITARES 

Leandro Oliveira Braga* 

 

RESUMO 

 Este trabalho apresenta uma análise do segundo emprego dos policiais militares do 

Estado do Rio de Janeiro. São analisadas as principais conseqüências dessas atividades na 

saúde, na vida profissional e familiar dos policiais. A segurança privada, seja ela legalizada 

ou não, figura como principal atividade secundária e por esse motivo recebeu uma atenção 

especial.  

 

Palavras chave: Policiais Militares. Segundo Emprego. Segurança Privada. 

Sumário: 1- INTRODUÇÃO; 1.1 SEGUNDO EMPREGO X DEDICAÇÃO EXCLUSIVA; 

DESENVOLVIMENTO; 2.1 PRINCIPAIS CONSEQÜÊNCIAS DO SEGUNDO EMPREGO; 3 

– CONCLUSÃO; REFERÊNCIAS. 

 

1- INTRODUÇÃO 

1.1 SEGUNDO EMPREGO X DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

O Estatuto da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Lei nº 443/81, que fala sobre 

a ética, enumera os direitos, deveres e obrigações dos policiais militares e adota como regra 

geral um núcleo semântico no qual os policiais militares devem empregar todas as suas 

energias em benefício do serviço (art 27, VII), sendo obrigatória a dedicação integral ao 

serviço policial militar (art 30, I), salvo as exceções previstas em lei.  

No entanto o próprio estatuto estabelece diferenças nos quadros de policiais militares 

ao permitir que oficiais da área da saúde possam ter outras atividades técnico-profissionais, 

com o fim de manterem-se atualizados em suas áreas e desde que não prejudiquem o 
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serviço (art 28, §3º). Além disso, o policial militar poderá acumular os proventos de atividade 

com os de atividade de magistério, de onde se supõe que pode exercer a atividade de 

professor. Pode, ainda, o policial militar prestar serviços técnicos especializados, mediante 

contrato (art 55, § único). Por fim, ao policial militar é vedado comerciar ou tomar parte da 

administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como 

acionista ou quotista , em sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada 

(art 28 caput). Para delimitar ainda mais, em 1994 a atividade de vigilância privada exercida 

por policiais militares e civis foi regulamentada através da Lei nº 2216/1994, sendo, no 

entanto, revogada cerca de um ano depois. Recentemente, autoridades têm sido 

conspurgadas a se pronunciarem a respeito do tema, havendo o secretário de segurança do 

Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, afirmado em audiência pública na Assembléia 

Legislativa do Rio, que não combateria o “bico” dos policiais, pelo menos enquanto o Estado 

não remunerasse melhor os profissionais de segurança. 

Da clara proibição passamos a uma transgressão consentida, o conhecido “bico” virou 

prática comum aos militares, seja em virtude dos baixos salários ou por conta da dificuldade 

em se combater esse tipo de transgressão disciplinar.  

Minayo, Santos e Constantino (2008), registraram o seguinte: 

“o foco de insatisfações mais relevantes mencionados por policiais de 

todos os escalões é o salário. (...) No entanto, os depoimentos mais 

enfáticos sobre o assunto foram pronunciados por soldados, cabos e 

sargentos, dizendo que o baixo soldo justifica sua inferioridade na 

sociedade e prejudica a qualidade de sua vida e de sua família. (...) A 

questão salarial é grave, porque, dizem vários policiais militares, “A 

população não conhece nossas condições financeiras. Não ter dinheiro 

abala emocionalmente, estressa, provoca vários problemas de saúde, como 

hipertensão, úlcera, insônia e depressão.”” 

Ainda, segundo Minayo, Santos e Constantino (2008), em pesquisa realizada para se 

levantar o que os policiais militares do Estado do Rio de Janeiro fazem em seu período de 

descanso e lazer, foi constatado que 61% dos cabos e soldados e 51,6% dos oficiais, 

suboficiais e sargentos, exercem atividade extra, segundo emprego.  
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O “bico”, na verdade, trata-se da expressão coloquial utilizada para registrar ou 

denominar a atividade extra-funcional admitida no meio policial militar como emprego 

subsidiário. Esse fenômeno sempre existiu no Estado do Rio de Janeiro, bem como na 

maioria dos Estados integrantes da República Federativa do Brasil, provavelmente em razão 

da letargia dos Oficiais Superiores das Polícias Militares e do próprio Estado, na medida em 

que não adota medidas claras e inequívocas, visando inibir a prática desse conhecido 

desvio de conduta. 

A utilização de Policiais Militares durante seus respectivos horários de folga em 

serviços de segurança patrimonial privada não é um fenômeno recente. A criação de 

condomínios de classe média e alta na Cidade do Rio de Janeiro foi uma iniciativa adotada 

Quadro 1 – Atividades que os Policiais militares realizam na folga – fonte: Minayo, Santos e 
Constantino (2008). 

Quadro 2 – Porcentual dos policiais que realizam segundo emprego na folga – fonte: Minayo, Santos e 
Constantino (2008). 
. 

Of/Subof/Sgt
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por uma parcela financeiramente privilegiada da sociedade com o claro objetivo de isolar-se 

da parte menos favorecida economicamente da sociedade carioca, bem como proteger-se 

do considerável crescimento da criminalidade na Cidade do Rio de Janeiro.  

Características geográficas de nossa cidade potencializam o contraste entre as 

diferentes classes sociais existentes. Enquanto nas demais metrópoles brasileiras as 

classes sociais com maior poder aquisitivo se concentram na parte central da cidade e as 

classes menos favorecidas nas periferias, consideravelmente distantes umas das outras, na 

Cidade do Rio de Janeiro podemos observar uma proximidade bem maior, em razão da 

irregular ocupação solo urbano, notadamente nos morros situados no Centro da Cidade e na 

zona Sul. A título de exemplificação, o bairro de São Conrado, situado na Zona Sul da 

Cidade do Rio de Janeiro possui IPTU (imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana) dos mais caros do país, e é vizinho da comunidade da Rocinha, que também pode 

ser considerado um bairro.  

O presente trabalho não tem a intenção de fazer uma ilação entre pobreza e 

criminalidade, porém, os moradores de São Conrado em sua grande maioria refugiam-se 

em seus condomínios cercados por altos muros, portarias, cercas elétricas e câmeras de 

segurança, com a finalidade de certificarem-se de que não terão sua integridade física ou 

seu patrimônio ameaçados. Fez-se necessário contratar pessoas para controlar o acesso às 

dependências dos condomínios, bem como para inibir a aproximação de pessoas 

indesejáveis àquela classe privilegiada de moradores. Foi nesse contexto fático que 

chegaram à conclusão de que a contratação de policiais militares, policiais civis, bombeiros 

militares e demais categorias de servidores públicos que possuíssem porte funcional de 

arma seria vantajoso, pois, além do baixo custo, esses servidores públicos de folga 

poderiam, quando necessário, utilizar suas prerrogativas de “policiais” para servir àquela 

comunidade particular. Não demorou muito para os comerciantes também perceberem as 

vantagens na contratação de policiais de folga para salvaguardarem seus respectivos 

patrimônios e interesses. É nesse contexto fático que nasce a figura do “bico” nas 

organizações policiais do Estado do Rio de Janeiro. Pessoas Físicas e Jurídicas das mais 

variadas origens e com diversas intenções passaram a contratar serviços de segurança 

particular compostos por policiais, que poderiam atuar ou omitirem-se como agentes de 

segurança pública conforme a necessidade ou conveniência da ocasião. 

Dentro desse contexto uma questão se impõe: seria essa prática benéfica à população 

e aos policiais? 
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2 - DESENVOLVIMENTO 

2.1 PRINCIPAIS CONSEQÜÊNCIAS DO SEGUNDO EMPREGO 

Muitos policiais militares utilizam o argumento dos baixos salários para justificar que 

não tiram férias para exercer outras atividades remuneradas, além do trabalho na 

corporação policial. 

Segundo Minayo e Souza (2008), 

“Em relação ao exercício dessas outras atividades, com ou sem 
vínculo empregatício dos oficiais, suboficiais, sargentos e dos cabos e 
soldados estão comprometidos. No grupo administrativo isso ocorre em boa 
parte da população militar, sendo que no grupo operacional parece que a 
situação financeira dos policiais é ainda mais complicada, pois realizam 
outras atividades laborais fora da Polícia para que possam complementar 
sua renda”. 

O ramo de atividade que mais emprega policiais militares fora do seu horário de 

trabalho é o de segurança particular. Esta prática já é exercida pelos policiais militares. A 

procura de uma atividade extra justifica-se pela remuneração dobrada, uma vez comparada 

à da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). O problema que se evidencia, 

está justamente no fato de que estes policiais militares acabam realizando “dupla” jornada 

de trabalho, tendo plena consciência de que é extremamente prejudicial à saúde. 

A afirmação dos policiais de que fora da corporação ganham mais por serviços pode 

ser verdadeira apenas em parte, pois, como refere uma pesquisa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística IBGE (2003) sobre empresas de serviços no Brasil, a média salarial 

dos trabalhadores em segurança privada pode chegar a quase R$ 2.000,00 em algumas 

regiões. No entanto, na Polícia Militar, o salário de um soldado é cerca de R$ 1.000,00. 

O trabalho afeta a saúde dos policiais militares. A quantidade de horas excessivas de 

trabalho determinam as condições em que estes servidores irão executar a atividade laboral 

para o Estado. Os problemas neurológicos não são visíveis, acabando por desenvolver 

problemas além dos psicológicos. A grande maioria destes profissionais acabam 

desenvolvendo problemas de hipertensão. 

Segundo as pesquisadoras Minayo, Santos e Constantino (2008), a motivação e a 

consciência de que os policias militares podem obter reconhecimento, gratificação e prazer 

no trabalho são componentes essenciais da realização profissional. Em contrapartida, a ‘dor’ 

remete para o sofrimento no trabalho. ‘Prazer’ e ‘dor’ constituem um par dialético. As autoras 
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apresentam alguns dados sobre mortalidade dos policiais militares. Embora haja oscilações, 

as pesquisadoras ressaltam uma tendência ao crescimento de vitimização em proporções 

muito mais elevadas do que entre população em geral. As autoras trabalharam com os 

óbitos ocorridos em serviço e nas folgas, pois no Estado do Rio de Janeiro ambas as 

situações se complementam por duas circunstâncias: freqüentemente a folga do policial 

militar não significa descanso, pois o percentual dos que trabalham em outra atividade – 

quase sempre em empresas e em serviços de segurança – é muito elevado. O outro motivo 

é que boa parte dos policiais militares são conhecidos nos bairros ou nas favelas onde 

moram, mesmo quando escondem suas insígnias corporativas. Muitos costumam ser 

vítimas de emboscadas por parte dos delinquentes a quem perseguem. 

Os dados de Souza e Minayo (2008) apresentados a seguir auxiliam na compreensão 

desse quadro. 

“Dos 4.518 policias militares mortos e feridos por todas as causas de 

2000 a 2004, 56,1% foram vitimados durante as folgas contra 43,9% em 

serviço. Nesse período, a ação violenta representou 57,2% das causas de 

suas mortes e ferimentos, proporção que cresceu nos últimos dois anos, 

passando de 53,2%, em 2002, para 63,7% e 67,1%, em 2003 e 2004, 

respectivamente. 

Do total de 758 policiais mortos, 173 (22,8%) estavam trabalhando na 

corporação. Quando vitimados em serviço por ação violenta, essa 

proporção é maior (26,4%). Os dados evidenciam um crescimento, desde o 

ano de 2002, da proporção de óbitos em serviço por ação violenta, 

passando de 75% para 88%. O número de policias que perderam a vida em 

serviço foi 2,5 vezes maior em 2004 quando comparado ao do ano de 

2000”. 

As pesquisadoras relatam ainda que: 

 “Se, por um lado cresceu a vitimização dos policiais, por outro também é 

verdade que de 2003 para 2004 houve crescimento de 2,6% no número de 

ocorrências criminais no Rio de Janeiro: foram 536.163, em 2003, e 

550.262, em 2004. Os delitos violentos não letais contra a pessoa 

aumentaram 4,6%, passando de 5.054 para 5.286. Coincidindo com os 

locais de homicídio por policiais, a maioria dos crimes notificados contra a 

população civil aconteceu na Zona Norte da Cidade. 
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Os dados de óbitos por ação violenta indicam que morreram 2,8 vezes 

mais policiais militares em folga em 2004 do que os que se encontravam em 

serviço. No entanto, a importância da circunstância ‘ação violenta’ é maior 

entre os que cumpriam a missão policial. Ela representa 83,2% das causas 

de óbito dos policiais que morreram enquanto estavam de folga. 

Dos 3.760 policiais militares feridos em serviço e em folga, 

48,1%, ou seja, 1.809 deles estavam em serviço. Desses, 1.054 (58,3%) 

foram vitimados em ‘ação violenta’, o que representa uma proporção maior 

do que a de 50,5% de feridos quando em folga pela mesma causa. No 

entanto, a ação violenta tem crescido proporcionalmente como causa de 

morte, vitimizando também os policiais em folga. Em 2003 e 2004, ela foi 

responsável por patamares acima dos 70% dos casos de ferimento desses 

profissionais. Em 2002, esse percentual havia sido de 39%. No período de 

2004 a 2006, os policiais militares vitimados no Rio de Janeiro, 

apresentaram circunstâncias da vitimização em serviço foram mais ou 

menos na dinâmica criminal (35%), trânsito (29%) e dinâmica conflituosa 

(17%). 

Minayo, Santos e Constantino (2008) fazem referência a estes dados estatísticos 

porque acreditam ser importante para que os gestores venham a ter uma maior 

compreensão dos elementos laborais dos policias militares, aos quais poderiam ser mais 

bem gerenciados visando à preservação da sua vida e da sua saúde. 

As pesquisadoras ressaltam que nas condições de trabalho – o fato de exercer outra 

atividade laboral além do desempenho profissional militar, sem intervalo de descanso, 

mostra-se associado ao vivenciamento de situações de risco cada vez maiores. Desta 

forma, a “dupla jornada” entre os que sempre ou em muitas vezes realizam outras atividades 

fora da corporação sem descanso, o “risco sofrido” é cinco vezes maior do que os que não 

trabalham no “bico”; para os que exercem atividades extras de vez em quando, o risco é de 

2,5 vezes maior; e os que sentem estresse intenso no trabalho sofrem mais riscos que os 

outros; esse risco é 3,4 vezes maior para os freqüentemente estressados. 

Segundo Souza et al (2007), fica fortemente evidente que para os policias militares 

que exercem outra atividade permanente passam por cinco vezes mais riscos de sofrer 

violência, em relação aos que têm outras atividades esporadicamente; onde esse risco é 

duas vezes maior do que para os que cumprem apenas a função estabelecida no serviço 

público. 
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Assim, a condição policial nivela os cargos e a natureza da atividade no que tange ao 

risco, pois todos percebem que “estão no mesmo barco”. A experiência corporativa de 

estresse intenso e de perigo sempre ronda o corpo e a alma. E, sobretudo, no fortalecimento 

da união das equipes de trabalho em que “um precisa proteger o outro”, o “medo de morrer 

que aproxima”, como um efeito-necessidade das situações e condições de risco. 

Os momentos de desprazer associados notadamente à natureza do trabalho, à 

jornada excessiva, à falta de condições adequadas dos equipamentos e instrumentos, aos 

problemas de deficiência na assistência à sua saúde, à insuficiente retribuição financeira e 

ao sentimento de desvalorização profissional. De acordo com as pesquisadoras Minayo, 

Santos e Constantino (2008) apontam que: 

mesmo sendo os mais bem aquinhoados, muitos oficiais se referem 
também a quanto é negativa a rigidez hierárquica que embota a criatividade 
e impede a participação dos policiais em decisões que lhes dizem respeito. 
Queixam-se muito da distorção da imagem do policial que acreditam ser 
projetada para a sociedade e alimentada pela mídia. Ressaltam, ainda, o 
fato de que ingerências políticas impedem a continuação de projetos e 
tornam descontínuas iniciadas em gestões anteriores. 

Ressalte-se que os policiais militares acabam sofrendo alguns problemas físicos que 

afetam a sua saúde, gerados por danos relacionados à atividade diária. O atendimento 

médico, desta forma, deixa a desejar, apontando as doenças propriamente ditas e ainda as 

dificuldades associadas aos processos de consecução de licenças médicas. A condição de 

saúde ao processo de trabalho estão relacionadas diretamente nas horas de sono perdidas, 

estresse diário, permanente risco de vida, má alimentação e intensidade do trabalho; aos 

quais são itens mais frequentemente vividos pelos policias militares. O “bico”, que ocupas as 

horas destinadas ao descanso, torna-se um fator prejudicial à saúde. 

Para que se tenha uma visão real da gravidade desta situação, Minayo, Santos e 

Constantino (2008) retratam a fala dos sujeitos pesquisados: 

“você perde 24 horas de sono. Você recupera aquele sono? Eu peguei às 

sete horas da manhã, vou largar amanhã às sete da manhã. Às oito horas, 

eu tenho de estar na segurança. Aí largo às oito da noite, vou para casa e 

descanso. Na quarta-feira, tenho uma segurança de novo, das oito da 

manhã às oito da noite. Chego em casa para estar às setes horas da 

manhã aqui na quinta. E a nossa vida vai por aí”. 

Não há uma sistematização de atividades voltadas para o preparo físico. Não é com a 

intenção de enfatizar uma perspectiva estética do corpo policial que falamos sobre o tema 
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do preparo físico. Buscamos, sim, suscitar algumas reflexões sobre como deveria ser 

valorizado, na corporação policial, um rigoroso planejamento das atividades físicas e 

nutricionais desse profissional. 

3 – CONCLUSÃO 

A partir da análise dos dados coligidos, podemos concluir que o desenvolvimento da 

atividade de segurança privada por parte de integrantes da Polícia Militar do Estado do Rio 

de Janeiro é nociva ao interesse público. Que a população do Estado do Rio de Janeiro, 

destinatária do serviço público prestado pela Polícia Militar, não deve ser dividida entre 

indivíduos que podem pagar por um serviço de segurança patrimonial privada e os que não 

podem pagar por esse serviço. Que apesar de o serviço de segurança privada, o “bico”, ser 

desenvolvido durante o período de folga dos Policiais Militares, em razão dos baixos salários 

pagos pelo Estado aos policiais estaduais, o serviço público passa a ser, em algumas 

ocasiões, uma atividade complementar a atividade de segurança privada, que é geralmente 

mais rentável para o Policial Militar. Daí a inversão de papéis, o patrão deixou de ser o 

Estado para ser o “dono da segurança”. 

Que o Policial Militar quando assume seu serviço na PMERJ se encontra já cansado, 

muitas vezes sem as necessárias horas de sono para desenvolver de forma satisfatória sua 

missão constitucional, propenso a práticas não regulamentares, bem como não estando em 

condições de atender de forma satisfatória à sociedade. São nesses momentos que 

geralmente ocorrem os acidentes que podem vitimar tanto os cidadãos comuns como o 

próprio policial militar extenuado. 

É necessário entender também os motivos que originaram e mantém o fenômeno do 

“bico” como disfunção profissional na PMERJ. Os baixos salários, as condições insalubres 

de trabalho, as escalas de serviço que não propiciam uma recuperação adequada para o 

homem, bem como as opiniões favoráveis a realização do “bico” por parte de autoridades do 

Estado são indicativos de que o quadro não se modificará tão cedo. Nem é justo vitimizar o 

Policial Militar nesse contexto social de considerável complexidade e de difícil elucidação. 

As Polícias Militares devem prover meios de apurar os atos ilícitos praticados pelos 

militares estaduais nos chamados “bicos”, com vistas à aplicação das sanções pertinentes à 

espécie, independentemente da solução dos dissídios trabalhistas. 

Evidencia-se no tocante ao problema da disfunção profissional do Policial Militar, 

especificamente neste caso concreto, o “bico”, o avanço de opiniões eivadas de hipocrisia e 
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populismo, com o conseqüente relaxamento do poder Público na repressão à delinqüência, 

e, por fim, numa espécie de estágio terminal dessa metástase ética, o estabelecimento de 

alianças de quem tem o dever de defender o Estado Democrático de Direito com forças que 

o ameaçam. Afinal, como escreveu Goethe, “não podemos esperar que os vícios sejam 

combatidos por quem dele se aproveita”. 
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Alípio de Almeida Bomfim51 

 

RESUMO 

 

O presente artigo aborda a questão do aumento da violência urbana tendo como fato 
gerador os problemas sociais encontrados principalmente nas grandes cidades. Objetiva 
trazer a ideia quanto às dificuldades de obtenção de porte de armas no Brasil, relacionando 
as armas e a delinquência, determinando qual a relação entre a autorização de porte de 
arma e o aumento da violência e, finalmente, se a lei que suprime esse direito trará 
efetivamente benefícios à população ou, em verdade, mais insegurança pela impossibilidade 
de os homens de bem não se defenderem dos delinquentes, por força da referida proibição 
e, ainda, se a possibilidade de portar armas é fator de aumento da criminalidade. Coloca 
ainda em discussão se o simples fato de uma arma estar ao alcance de uma pessoa comum 
e honesta a torna um homicida em potencial ou se, para que isso aconteça, haja a 
necessidade de existir o “animus” de matar. Desta forma, esta pesquisa procura realizar um 
estudo sobre o porte de arma de fogo no Brasil e o Estatuto do Desarmamento com intuito 
de expor um maior discernimento sobre este tema, uma vez que a paz social é um dos 
objetivos dessa lei, ou seja, o desarmamento da população é uma tentativa de obtenção da 
pacificação social. 

Palavras-chave: Segurança Pública. Porte de armas. Estatuto do desarmamento. 

 

Sumário: INTRODUÇÃO; 1  AS ARMAS DE FOGO NO BRASIL; 2. SISTEMA NACIONAL 

DE ARMAS; 2.2 DEVE-SE COIBIR O PORTE LEGAL DE ARMA DE FOGO?; 3 ESTATUTO 

DO DESARMAMENTO; 3.1 REFLEXOS, CONSIDERAÇÕES E COMENTÁRIOS DA LEI 

10.826/03; CONCLUSÃO; REFERÊNCIAS. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Como se denota, na evolução da legislação de armamento há um nítido 

enrijecimento dos dispositivos no sentido de desarmar a população. O que era contravenção 

passou a ser crime, e este crime ganha nova roupagem com o novo “Estatuto do 

Desarmamento”, a Lei nº 10.826, de 22/12/2003. A referida lei manteve o Sistema Nacional 

de Armas (SINARM), redefinindo, porém, competências. Já em seu início, a lei confere ao 

Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, a tarefa de instituir o sistema de armas, 

retirando da Polícia Civil a competência que outrora lhe pertencia. O controle realizado pela 

Polícia Federal, no entanto, não se aplica às armas de fogo das Forças Armadas e das 

Forças Auxiliares, bem como àquelas que constem dos seus registros próprios, nos termos 
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do parágrafo único do art. 2º da referida lei. 

Surge, pois, a primeira incongruência da lei, porquanto dá a entender que as armas 

particulares dos Policiais Militares não estariam submetidas ao controle da Polícia Federal, 

já que constam de registros próprios das Corporações. O presente entendimento prevaleceu 

até a vigência da Lei nº 9.437/97 e é o mais correto sob ponto de vista técnico. Infelizmente 

não foi o que aconteceu nos incisos III dos §§ 1º e 2º do art. 1º do Dec. 5.123/04. Mais 

adiante, a própria lei vincula a aquisição de arma de fogo do Policial Militar aos dispositivos 

da lei, isso em uma conclusão por exclusão. Deve-se notar um maior rigor da lei ao 

equiparar condutas delitivas envolvendo munições e acessórios àquelas envolvendo a 

própria arma de fogo, o que nos parece uma medida exacerbada, não respeitando a 

proporcionalidade da ofensa. Neste estudo, procura-se demonstrar uma visão diferenciada 

das armas de fogo e sua utilização como meio de proporcionar ao cidadão devidamente 

treinado a sua segurança, o que constitui um direito amparado pela Constituição Federal. 

Desta forma, realizou-se uma pesquisa bibliográfica a respeito das armas de fogo com a 

proposta de verificar qual a relação das mesmas diante do crescente aumento da violência 

no Brasil, principalmente nas grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. 

1  AS ARMAS DE FOGO NO BRASIL 

No Brasil, desde o Código Criminal do Império, de 1830, já se punia o uso “de armas 

ofensivas”. Era de competência da Câmara Municipal declarar quais as armas proibidas.52 

“Primeiramente, o uso de ‘armas defezas’ era considerado crime policial. Depois, por 
uma lei de 26.10.1831, punia-se, além do uso das armas proibidas, também o uso, 
sem licença, de determinadas armas – pistola, bacamarte, faca de ponta, punhal, 
sovelas ou qualquer outro instrumento perfurante – com a pena de prisão com 
trabalho por um a seis meses, duplicando-se na reincidência”.53 

Viável aqui ressaltar que a segurança pública é protegida pela nossa Constituição 

Federal em seu artigo 5º, caput, e pormenorizada no art. 144: “A segurança pública, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.54 Sendo que as armas de fogo estão 

intimamente relacionadas com a segurança pública, é incumbência da União, por essa 

razão permitir e fiscalizar a sua produção e comércio conforme artigo 21, VI da Lei Maior. 

Art. 21. Compete à União: 

“(...) 

                                                 
52 SILVA, Eliana Souza; BUFF, Luiz. Breve histórico sobre legislação de armas de fogo no Brasil, o Estatuto do 
desarmamento e ordem constitucional. In: O Estatuto de Desarmamento: comentários e reflexões, Lei 
10.826/2003. 2004, p. 41. 
53 PIMENTEL, Manoel P. Contravenções Penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 110.  
54 BRASIL. Constituição Federal de 1988. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.  



Revista Científica – Escola Superior de Polícia Militar 

 
171 

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. 
(...).” 

A Lei 9.437/97, já revogada, instituiu o Sistema Nacional de Armas (SINARM) e fez severas 

restrições para o registro e para o porte de arma de fogo. 

“A Lei 9.437/97 traz o registro e o porte de armas como uma forma de controle, pois 
através do cadastramento de armas e de seus respectivos proprietários, o sistema 
terá um banco de dados atuante. Qualquer alteração ou ocorrência envolvendo uma 
arma cadastrada e seu proprietário será aposta no histórico da mesma, quando for 
relativa à arma e quando houver ocorrência relativa ao proprietário também”.55  

Segundo Capez (2002), “a Lei 9.437, sancionada em 20 de fevereiro de 1997, com 

dois vetos (§§ 2º e 3º do art. 7º), possui apenas vinte e um artigos e estava dividida em 

cinco capítulos, despertando enorme polêmica na doutrina e jurisprudência”.56 

O pensamento inicial dos legisladores era proibir qualquer aquisição de armas de 

fogo por parte da população, atitude que afronta direitos reconhecidos pela Constituição 

Federal de 1988, tais como o direito de exercer uma atividade lícita e regulamentada; o 

direito de adquirir e de vender bens móveis; o direito em ser livre em ações; o direito 

universal de ir e vir com a posse dos bens pessoais e o direito de defender a vida e a 

propriedade. Instituída em 20 de fevereiro de 1997, esta lei trouxe inúmeras inovações no 

que concerne ao comércio e uso ilegal de armas de fogo. 

Assim, no sentido de atualizar e modernizar a nossa legislação penal, adequando-a 

as aspirações de segurança pública e reduzir a delinqüência urbana, o legislador procurou 

impedir condutas ofensivas aos membros da coletividade. Nesse passo, atuando sobre as 

deficiências do sistema de fiscalização do comércio legal e sobre o mercado clandestino de 

armas e munições, a lei teve por finalidade proporcionar: 

“a) imediata compatibilização de competências entre os Ministérios da Justiça e do 
Exército com vistas a uma maior especificidade e, em conseqüência, à maior 
eficiência do sistema de fiscalização; b) maior controle do mercado interno de armas 
de fogo; c) máxima limitação das fontes do tráfico clandestino de armas; d) maior 
controle do porte e da propriedade de armas; e) ativar, efetivamente, o controle 
computadorizado da posse de armas pela Polícia Federal, de maneira a punir, 
judicialmente, os responsáveis pela interrupção da cadeia legal da posse de uma 
determinada arma; f) proibir que armas apreendidas permaneçam nas delegacias de 
polícia, com exceção das que instruírem processos que deverão ser recolhidas, em 
prazos a determinar, à sede do SFPC mais próximo; g) impor critérios mais restritivos 
para concessão e mesmo para revalidação de portes de arma; h) que o porte de 
arma, sem licença de autoridade, deixasse de ser considerado uma simples 
contravenção para constituir-se em crime.”57  

                                                 
55 MARTINI, Paulo. Arma de fogo: onde está a segurança pública? Jus Navigandi, Teresina, a. 3, n. 33, jul. 
1999. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id>. Acesso em: 30/09./2009.  
56 CAPEZ, F. Arma de fogo: comentários à Lei 9437/97. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 1. 
57 CAPEZ, F. Op. cit., 2002, pp. 63-64. 
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Contudo, o aumento da mortalidade por arma de fogo no Brasil tem tomado um 

aspecto alarmante e vem despertando o interesse da sociedade em geral. As armas ilegais 

geram muitas vítimas e a arma lícita quase nenhuma, então qual seria a razão maior de 

cercear o direito do indivíduo à segurança? A Nova Lei de Armas, a Lei nº 10.826/2003, 

“Estatuto do Desarmamento”, que será veremos adiante, pode representar um tolhimento 

nesse direito. Viável aqui ressaltar um artigo publicado no Jornal “A Notícia”, que, segundo o 

Deputado Federal Vicente Caropreso: 

“O maior índice de homicídios por 100 mil habitantes registra-se no Rio de Janeiro, 
59,9%. Mas o Estado é o que apresenta menor índice de pessoas que dizem ter arma 
de fogo, 5%, sendo a média nacional de 8%.Santa Catarina, por sua vez, registra 
uma das menores taxas de homicídios do País: 8,3 por 100 mil habitantes. No 
entanto, contabiliza a maior incidência de pessoas que admitem possuir arma de 
fogo, 10% (o dobro do Rio e acima da média nacional). E mais: 22% das pessoas 
com renda familiar mensal superior a 20 salários mínimos têm armas, contra apenas 
6% entre os mais pobres”.58  

E prossegue dizendo:  

“Bandido também compra arma, é verdade, mas no contrabando. Segundo a Polícia 
Federal, a fronteira entre Paraguai e Brasil (Mato Grosso do Sul) é caminho livre para 
as armas e munições contrabandeadas. Sem contar que mensalmente os vigilantes 
das empresas de seguranças perdem, em assaltos, pelo menos 40 armas para os 
bandidos”.59 

Existem diversos estudos e pesquisas realizadas por diversos autores sociológicos 

que asseveram que a maioria dos delitos é realizado com armas de uso restrito das forças 

armadas, que adentram em nosso país clandestinamente e dão substrato aos “estados 

paralelos”, ao tráfico de entorpecentes, enfim, à criminalidade como um todo. Realmente, o 

número de mortes causadas por armas de fogo aumentou na maior parte do país em todas 

as faixas etárias e em ambos os gêneros durante a década de 1990, como se constata no 

relatório “Violência por Armas de Fogo no Brasil”, feito pelo Núcleo de Estudos da Violência 

da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e lançado em Genebra no início de novembro de 

2004.60  

“Este estudo, que abrange o período de 1991 a 2000 em todo o território nacional, 
constatou que, com a exceção da região Norte, todas as outras apresentaram 
crescimento nos índices de mortalidade por armas de fogo. Esse aumento é 
verificado em 19 Estados, no Distrito Federal e em 19 capitais. O trabalho analisou a 
distribuição e a evolução da mortalidade por armas de fogo no Brasil utilizando os 
dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde”.61  

                                                 
58 CAROPRESO, Vicente. Bandido não compra arma no balcão. A notícia. Joinville. Jun./2004. 
59 CAROPRESO, Vicente. Op. cit., 2004, p. 45. 
60 PERES, Maria Fernanda Tourinho (Coord.) et al. Mortalidade por armas de fogo no Brasil: 1991-2000. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: 
<http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/04_1058_M.pdf>. Acesso em 28/09/2009. 
61 Ibid, ibidem. 
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Durante o estudo, Maria Fernanda Tourinho Peres, que coordenou o trabalho do 

Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e seus colegas constataram 

que,  

“nos anos 90, 265.975 mortes foram causadas por pessoas usando armas de fogo. 
Esse número corresponde a 24% de todas as mortes por causas não-naturais, as 
chamadas ‘causas externas’, no período. De todos, 82% dos falecimentos foram 
homicídios, 5% suicídios e 2% acidentes – 11% não tiveram a intenção determinada e 
0,1% foram causados pela ação legal de policiais. No final da década, as mortes por 
armas de fogo se tornaram a principal causa externa de falecimentos, superando os 
acidentes de trânsito”. 

A maioria das mortes se concentra nas capitais. E, apesar dos índices terem 

crescido tanto entre homens quanto entre mulheres e em todas as faixas etárias, os jovens 

do sexo masculino são os que sofrem mais riscos. Na faixa etária de 15 a 19 anos, os 

rapazes têm uma chance 13 vezes maior de morrer por armas de fogo do que as garotas. 

De 20 a 29 anos, ela sobe para 20 vezes. Assim, os dados coletados nesse trabalho, 

“mostram que o grupo mais vulnerável às mortes por armas de fogos são os adultos jovens 

que moram em grandes cidades”, diz Maria Fernanda.62  

De acordo ainda com a pesquisadora, o objetivo do trabalho era montar um perfil da 

contribuição das armas de fogo para a violência no Brasil. Agora, a equipe do NEV-USP espera 

que o documento sirva também para ajudar na formulação de medidas de combate à proliferação 

das armas de fogo e à violência, pois se acredita que ficará “mais fácil monitorar e analisar a 

violência no país, principalmente depois de iniciativas como o Estatuto do Desarmamento”, 

completa63. A discussão de como controlar a epidemia das mortes por armas de fogo é de 

grande complexidade e envolve diferentes dimensões. O Estado, representante da vontade 

popular, tem como dever zelar pelo leal cumprimento de sua função assegurando o 

cumprimento das normas constitucionais, de modo a assegurar o mínimo de segurança aos 

cidadãos. O substrato mínimo dos direitos naturais64, necessários à tutela da ordem pública, 

são, na doutrina constitucionalista, chamadas de normas pré-constitucionais, pois existem 

independentemente da formulação do Estado, se fundamentando na demanda do respeito 

                                                 
62 Ibid, ibidem. 
63 PERES, Maria Fernanda Tourinho (Coord.) et al. Mortalidade por armas de fogo no Brasil: 1991-2000. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: 
<http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/04_1058_M.pdf>. Acesso em 28/09/2009. 
64 Para Kant “Direito Natural é o conjunto de princípios universais, absolutos, perfeitos e imutáveis, derivados da 
própria razão humana que regem a conduta do homem”. Kant em sua Crítica da Razão Pura. Portanto, nos 
séculos XVIII e XIX a essência do Direito Natural era a razão, surgindo o racionalismo, com o objetivo de 
construir uma nova ordem jurídica baseada em princípios de igualdade e liberdade, proclamados como os 
postulados da razão e da justiça. Concluindo, o Direito Natural é constante, embora tendo sofrido modificações 
ao longo da história. Ele reflete características específicas de sua respectiva época, mas, continua suscitando 
questões sobre a natureza do direito, sua justificação, inclusive do direito oficial. KANT, Emmanuel. Doutrina 
do Direito. São Paulo: Ícone, 1993. 
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às mínimas condições de vida evitando-se o estado de guerra de todos contra todos, como 

lembra Thomas Hobbes.65 Dentre essas normas ressalta-se o direito à vida. O direito de 

estar vivo, de lutar para viver, o direito de se ter uma vida digna, de defender a própria vida, 

enfim, de permanecer vivo. Ou como prefere José Afonso da Silva: 

“(...) o direito de não ter interrompido processo vital senão pela morte espontânea e 
inevitável. Existir é o movimento espontâneo contrário ao estado morte. Porque se 
assegura o direito à vida é que a legislação penal pune todas as formas de interrupção 
violenta do processo vital. É também por essa razão que se considera legítima a defesa 
contra qualquer agressão à vida, bem como se reputa legítimo até mesmo tirar a vida a 
outrem em estado de necessidade da salvação da própria”.66  

Já a segurança pública é o estado de permanência, preservação, estabelecimento da 

convivência pacífica entre os integrantes do corpo social, com o objetivo e dever de permitir 

a vida em sociedade, bem como a interação entre as pessoas. Enfim, viável ressaltar-se 

Siqueira (2003) com sua alusão de que: 

“diante de um Estado massacrado, onde a marginalidade aumenta espantosamente e 
a polícia não recebe condições mínimas de resistir aos criminosos, embora se 
esforce, urge lembrar que a criminalidade crescente se dá por diversas razões, mas a 
maioria delas coligada com a falta de engajamento dos governos em assegurar a 
existência da dignidade da pessoa humana, onde, de um lado, há o desenvolvimento 
científico e de outro a pobreza, a fome, o desemprego, as drogas, enfim, inúmeros 
males sociais”.67 
 

2. SISTEMA NACIONAL DE ARMAS 

A criminalidade, a violência e o desarmamento são assuntos bastante atuais, 

envolvendo muitos pesquisadores de polícia, das universidades, dos governos e da 

sociedade civil como um todo na tentativa de formular explicações lógicas para esse 

fenômeno. Viável a recordação do cientista francês Jean-Claude Chesnais apud Lott Jr 

(1999), conceituado demógrafo e especialista em violência urbana, na visita que realizou ao 

Brasil em outubro de 1995, em que traçou um respeitável estudo sobre a violência criminal 

no Brasil, elencando seis causas como fatores responsáveis, pela atual situação: 

“a) fatores sócio-econômicos: pobreza, agravamento das desigualdades, herança da 
hiperinflação; b) fatores institucionais: insuficiência do Estado, crise do modelo 
familiar, recuo do poder da igreja; c) fatores culturais: problemas de integração racial 
e desordem moral; d) demografia urbana: as gerações provenientes do período da 
explosão da taxa de natalidade no Brasil chegando à vida adulta e surgimento de 
metrópoles, duas das quais, megacidades (São Paulo e Rio de Janeiro), ambas com 
população superior a dez milhões de habitantes; e) a mídia, com seu poder, que 
colabora para a apologia da violência; e f) a globalização mundial, com a contestação 

                                                 
65 HOBBES, Thomas. O medo e a esperança. In: WEFFORT, Francisco. (org). Os Clássicos da Política I. 12ª 
ed. São Paulo: Ática, 1998. 
66 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 
195. 
67 SIQUEIRA, Flávio Augusto Maretti Sgrilli. A inconstitucionalidade em se coibir o porte legal de arma de 
fogo. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 158, 11 dez. 2003. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4577>. Acesso em: 11/09/2009. 
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da noção de fronteiras e o crime organizado (narcotráfico, posse e uso de armas de 
fogo, guerra entre gangues)”.68 
 

Demonstra-se, assim, que não apenas no Brasil, mas em outros países, existe um 

consenso de que os resultados contra a violência apenas serão satisfatórios com a decisão 

da comunidade em participar do processo da segurança pública, pois não existe cidadania 

sem participação. 

Com o advento da Lei 9.437/97 introduziu-se no ordenamento penal brasileiro o 

Sistema Nacional de Armas (SINARM), um Departamento, nos moldes do DENATRAN 

(Departamento Nacional de Trânsito), que dispõe do registro de prontuários de todos os 

cidadãos brasileiros que possuam arma de fogo. Com o advento da Lei 10.826, foi mantido 

o SINARM, porém com alterações em seu art. 2º Sendo assim, a esse conjunto de órgãos, 

cujo objetivo é, segundo Franco (2004), “fiscalizar e controlar a produção e o comércio, o 

registro e o cadastramento de armas de fogo no país”69, compete, de acordo com capítulo I, 

arts. 1 e 2: 

“Art. 1º - O Sistema Nacional de Armas - SINARM, instituído no Ministério da Justiça, 
no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. 
Art. 2º - Ao SINARM compete: 
I - identificar as características e a propriedade de armas de fogo, mediante cadastro;” 

O Sistema Nacional de Armas (SINARM) foi instituído no Ministério da Justiça, mais 

especificamente no âmbito do Departamento da Polícia Federal, ao qual cabe cadastrar e 

identificar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País, e seus respectivos 

proprietários. Também o cadastro de extravio, furto, roubo de armas de fogo e de outras 

ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais anteriores estão a seu cargo. São, 

ainda, objeto de idêntico controle as armas de fogo apreendidas em procedimentos policiais 

e judiciais.70 Sendo assim, é proposta do SINARM: 

“controlar e relacionar todas as alterações decorrentes da aquisição de uma arma de 
fogo, como a sua transferência, o extravio, o furto, o roubo, as apreensões pela 
polícia, etc.; e, por fim, tornar mais dificultosa a aquisição da autorização para portar 
uma arma de fogo, aumentando os critérios e requisitos necessários para sua 
obtenção”.71 

 
Em síntese, preocupado em buscar uma solução para resolver o problema da 

violência armada, inicialmente, o legislador tratou de criminalizar o porte ilegal de arma de 

fogo. Em breve resumo, lembra-se, que o porte de arma de fogo no Brasil era tratado como 

simples contravenção penal. “Com o advento da Lei 9099/95 e no disposto no art. 61 passou 

                                                 
68 LOTT JÚNIOR, John R. Mais armas, menos crimes. Rio de Janeiro: Makron Books, 1999, p. 54. 
69 FRANCO, Paulo Alves. Porte de arma. Estatuto do Desarmamento Anotado: Lei 10.826 de 22 de Dezembro 
de 2003. São Paulo: LED, 2004, p. 39. 
70 MARTINI, Paulo. Arma de fogo: onde está a segurança pública? Jus Navigandi, Teresina, a. 3, n. 33, jul. 
1999. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id>. Acesso em: 30/09./2009, p. 2. 
71 Ibid, ibidem. 
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a ser considerado delito de menor potencial ofensivo, recebendo tratamento adotado pela 

nova lei”.72 

“Porém, os índices de violência registrados no país demonstraram a necessidade de 
uma legislação mais rígida e de um severo controle das armas de fogo que circulam 
no país. Visando promover a paz, conter a violência e coibir a proliferação de armas 
de fogo em mãos de pessoas não autorizadas e delinqüentes, o legislador pátrio 
criminalizou o porte e a posse ilegal de armas de fogo. Através da Lei 9.437/97 
elevou à categoria de crime o porte não autorizado de arma de fogo, criou o Sistema 
Nacional de Armas – SINARM, visando ao efetivo controle das armas de fogo no 
Brasil, no entanto, o resultado não foi o esperado pelo legislador”.73 
 

Segundo Baptista apud Daoun (2004): 

“Com o advento da Lei 10.259/01, que dispõe sobre os juizados Especiais Cíveis e 
Criminais no âmbito da Justiça Federal, o conceito de pequeno potencial ofensivo foi 
ampliado. Desta forma, a maioria dos crimes previstos no art. 10 da Lei 9.437/97 
passou a ser considerada de menor potencial ofensivo. Não era essa evidentemente 
a intenção do legislador que, preocupado em conter a criminalidade, elevou à 
categoria de crime o porte ilegal até então considerado contravenção penal”.74 

Ainda de acordo com Baptista apud Daoun (2004): 

“Em um nível de violência nunca antes observado, ao descompasso entre a 
legislação vigente e a realidade brasileira, respondendo ao apelo social em favor do 
desarmamento, em 23 de dezembro de 2003, foi publicado o Estatuto do 
Desarmamento, Lei 10.826/03, que proibiu o porte de arma de fogo em todo território 
nacional, exceto os casos previstos em legislação própria. Mais uma tentativa de 
controle das armas de fogo no âmbito nacional”.75 
 

O registro de armas de fogo é o documento expedido pela Polícia Federal, mediante 

prévia aquiescência do Sinarm, pelo qual “se autoriza a pessoa a possuir arma de fogo de 

uso permitido, no interior de sua residência ou domicílio, ou dependências desses, sendo 

ele o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa”.76 

2.1 PORTE DE ARMAS NO BRASIL 

No sentido de reduzir a delinqüência urbana, a chamada criminalidade de massa, o 

Governo Federal, sob o argumento da crescente onda de violência que assolava a 

sociedade brasileira, encaminhou ao poder legislativo projeto de lei que proibia o comércio 

de armas de fogo e munições, acreditando piamente que essa medida radical seria capaz 

de reduzir os índices de violência a ponto percentual aceitável. 

“O Governo Federal merece aplausos pela entrada em vigor, no terreno da 
incriminação, da Lei 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, criando o Sistema 
Nacional de Armas de Fogo, transformando a contravenção de porte ilegal de 

                                                 
72 DAOUN, Alexandre Jean et al. Estatuto do Desarmamento: comentários e reflexões. Lei 10.826/03. São 
Paulo: Quartier Latin, 2004. 
73 DAOUN, Alexandre Jean. Op. cit., 2004, p. 208. 
74 BAPTISTA, Cristina Lima. Algumas considerações sobre a Lei 10.826/03 e o SINARM. In: DAOUN, 
Alexandre Jean. Op. cit., 2004, p. 209. 
75 BAPTISTA, Cristina Lima. Algumas considerações sobre a Lei 10.826/03 e o SINARM. In: DAOUN, 
Alexandre Jean. Op. cit., 2004, p. 209. 
76 BAPTISTA, Cristina Lima. Algumas considerações sobre a Lei 10.826/03 e o SINARM. In: DAOUN, 
Alexandre Jean. Op. cit., 2004, p. 213. 
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arma de fogo em crime, regulando sua aquisição e posse e dando outras 
providências, medida que reclamávamos desde 1995”.77 
 

O porte de armas, conforme conceitua Capez, “é o documento expedido pela 

autoridade competente permitindo que a pessoa circule com a arma de fogo fora de seu 

domicílio78”.79 Têm-se o porte como uma autorização, diferente do registro que visa a 

legitimar situações diversas. Com a nova Lei de Dezembro de 2003, o porte de armas é 

proibido, salvo em situações especiais. Ou conforme consta do art. 6º da citada Lei: 

“Art. 6º. – É proibido o porte de armas de fogo em todo território nacional, salvo para 
os casos previstos em legislação própria e para:  
(...) 
I – os integrantes das Forças Armadas; 
(...) 
II – os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do art. 144 da 
Constituição Federal; 
(...) 
I – polícia federal; 
II – polícia rodoviária federal; 
III – polícia ferroviária federal; 
IV – polícias civis; 
V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.” 

 
Conforme Franco, “esses policiais tem o livre porte de arma e independem de 

autorização prévia para portá-la”.80 

“III – os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos 
Municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no 
regulamento desta Lei; 
(...) 
IV – os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de cinqüenta mil 
e menos de quinhentos mil habitantes, quando em serviço.” 

 
Trata-se, portanto, o porte de armas, de uma autorização expedida, através da 

autoridade competente, que permite à pessoa (aquelas designadas pela Lei 10.826/2003), 

portar uma arma registrada, de acordo com Capez (2002), “trazer consigo, circular com 

ela”.81 

“No âmbito territorial, em regra, o porte se restringirá aos limites territoriais da unidade 
da federação em que estiver domiciliado o requerente, salvo se houver convênio 
entre Estados limítrofes para recíproca validade nos respectivos territórios, caso em 
que o Sinarm e a Polícia Rodoviária Federal serão obrigatoriamente comunicados. A 
autorização poderá ser concedida com validade para todo o território nacional, 
quando comprovada a efetiva necessidade de o titular transitar entre os Estados”.82 
 

Portanto, o porte estadual de arma de fogo terá validade somente no território do 

Estado onde reside o seu proprietário. Para poder andar armado em outros Estados a 
                                                 
77 JESUS, Damásio. Juizados Especiais Criminais Anotada. São Paulo: Saraiva, 4ª ed. 1997, p. 11, n. 7. 
78 Domicílio sendo qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva e qualquer local 
não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. (Art. 150, § 4º, do Código Penal). 
79 CAPEZ, F. Arma de fogo: comentários à Lei 9437/97. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 13. 
80 FRANCO. Paulo Alves. Op. cit., 2003 p. 54. 
81 CAPEZ, Fernando. Op. cit., 2002, p. 13. 
82 Ibid, p. 14. 
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pessoa precisa do porte de arma federal, que é expedido pela Polícia Federal, exceto se 

houver convênio entre os Estados limítrofes para recíproca validade dos portes estaduais. 

Jesus (2001), elenca como categorias de porte: 

“1º) Porte Comum: para armas de fogo de uso permitido, expedido pela autoridade 
policial (arts. 6º da Lei  n. 9.437/97 e 13 e s. do Regulamento – Dec. Nº. 2.222/97); 2º) 
Porte de Tráfego: para caçadores, atiradores e colecionadores (art. 13 da Lei nº. 
9.437/97; 3º) Porte de Trânsito: para armas registradas (art. 31 do Regulamento – 
Dec. n. 2.222/97); 4º) Porte Funcional: conferido em razão do exercício de atividade 
profissional (imunidade funcional; porte legal)”.83 

 
Segundo Capez (2002), são espécies de porte: 

 

“a) estadual – é concedido pela autoridade policial do respectivo Estado-membro e só 
tem validade dentro dos seus limites territoriais; b) federal – é concedido pela Polícia 
Federal, com validade em todo território nacional; c) porte de trânsito – é autorizado 
pela Polícia Federal, quando a arma de fogo tiver de ser transportada de uma 
unidade para outra, e pela Polícia Civil, quando o transporte se der dentro do 
estado.”84 

 
A validade da autorização para portar armas de fogo dependerá de atos 

regulamentares, bem como dos seguintes requisitos, que estão enumerados no art. 4º, da 

Lei 10.826/2003: 

“I – comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões de antecedentes 
criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar 
respondendo a inquérito policial ou processo criminal; 
(...) 
II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência 
certa; 
(...) 
III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio 
de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta lei.” 

 
No documento de autorização deverá constar, obrigatoriamente, a abrangência 

territorial, bem como a eficácia temporal, e ainda todos os dados identificadores da arma e 

do portador, a assinatura, o cargo e a função da autoridade concedente, conforme indica 

Capez (2002).85 De acordo com a colocação de Baptista, na elaboração da nova lei 

10.826/2003, era certa a preocupação do legislador em manter rigoroso controle sobre as 

armas de fogo em circulação no país.  

 

“Alvo de bastante discussão, porém, eram as armas e fogo ‘do mercado negro’, vistos 
que estas não seriam cadastradas, tampouco seu proprietário (ou usuário) terá 
registro ou autorização para o porte. (...) deve haver um controle das armas 
existentes e em circulação no país sem perder de vista que não basta tal iniciativa 
legislativa para acabar com a criminalidade, com o contrabando de armas e com o 

                                                 
83 JESUS, Damásio E. de. Crimes de porte de armas de fogo e assemelhados: anotações à parte criminal da 
Lei 9.437/97. 3ª ed. São Paulo Saraiva, 2001, p. 24. 
84 CAPEZ, Fernando. Op. cit., 2002, p. 14. 
85 Ibid, p. 117. 
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seu uso indiscriminado. Ainda assim, é imperioso que o Poder Público saiba e tenha 
cadastro das armas e seus proprietários”.86 

Realmente, o porte de arma de fogo era considerado contravenção penal, “delito 

anão”.87 

“E na atual realidade mundial não é aceitável que tal comportamento seja penalizado 
de maneira branda, ou como estava previsto, como delito de menor potencial 
ofensivo. Não se tem a ilusão de que leis severas erradicam o problema da 
criminalidade ou ainda que trazem soluções, porém, o Brasil deve acompanhar a 
tendência mundial e ainda manter rigoroso controle das armas de fogo e munições, 
tendo em vista realidade assustadora que nos assola”.88 
 

Daí a conveniência das campanhas que vêm promovendo o Poder Público e a 

comunidade brasileira no sentido do esclarecimento e da sensibilização da sociedade. 

Dando suporte à Lei n. 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, as campanhas visam ao 

desarmamento popular, sob os aspectos moral e bélico. Essa atuação governamental vem 

sendo preconizada pela ONU. No IX Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do 

Crime e Tratamento do Delinqüente, realizado no Cairo, em 1995, recomendou-se que o 

Poder Público, por intermédio do Ministério da Justiça e da Presidência da República, como 

vem acontecendo no Japão, informe a população a respeito dos “métodos de prevenção da 

criminalidade”.89 

“O Governo brasileiro merece, pois, aplausos, não só sob o aspecto legislativo, com a 
edição da Lei n. 9.437/97, como também no terreno prático, em que as campanhas 
de desarmamento bélico vêm alcançando grande sucesso. Bem como é merecedor 
de cumprimentos referente à luta para a conscientização da população sobre os 
males causados pela disseminação incontrolada das armas de fogo. Uma luta sobre a 
importância da consciência nacional sobre o porte de arma e o controle do Estado 
sobre elas, sobre a comercialização de arma de fogo e munição no território nacional, 
de que trata a Lei 10.826/ 2003”.90 
 
 

2.2 DEVE-SE COIBIR O PORTE LEGAL DE ARMA DE FOGO? 

A criminalização de condutas não deve servir de máscara para esconder as mazelas 

sociais que ocorrem no Brasil. Uma legislação gerada no susto não surte os efeitos 

desejados, pois como lembra Renato Flávio Marcão (2004): 

“Também não é novidade para os que se afinam com o Direito que as leis devem ser 
mutáveis, porém, para a garantia e segurança da sociedade e enquanto produto de 
inteligência devem ser feitas para durar, e para tanto, no processo de sua elaboração 
o legislador deve olhar para o passado, presente e futuro. É preciso que investigue no 
passado o foco de que irá cuidar; analise o presente e tenha os olhos voltados para 
uma perspectiva futura”.91 

                                                 
86 BAPTISTA, Cristina Lima. In: DAOUN, Alexandre Jean. Op. cit., 2004, p. 215. 
87 Ibid, ibidem. 
88 BAPTISTA, Cristina Lima. In: DAOUN, Alexandre Jean. Op. cit., 2004, p. 216. 
89 JESUS, Damásio E. de. Diagnóstico da legislação criminal brasileira: crítica e sugestões. Revista Brasileira 
de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 9, 1995, p. 12-114. 
90 DAMÁSIO de JESUS, E. Porte de Arma de Fogo: seu controle pelas Nações Unidas e pelo Brasil. Revista 
Consulex, a.IV, nº. 44, Ago./2000, p. 33-34. 
91 MARCÃO, Renato Flávio. O porte de arma e seu tratamento penal. 2004. Disponível em: 
<www.ibccrim.org.br>. Acesso em: 29/09/2009. 
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Como lembra o Ministro do Superior Tribunal Militar Flávio Flores da Cunha Bierrenbach 

(2004):  

“Ninguém questiona o direito-dever que o Poder Público tem de restringir e limitar o 
alcance das armas de fogo às pessoas, estabelecendo regras para a aquisição, o 
porte e o uso das armas. Qualquer política séria de combate à criminalidade deveria 
estabelecer normas penais que instituíssem circunstâncias agravantes drásticas para 
o uso criminoso das armas de fogo. Todo crime cometido com a simples exibição de 
uma arma deveria ter sua pena agravada em um terço. Se disparar aumenta a 
metade. Se ferir, aumenta em dois terços e se matar dobra a pena. Por outro lado, o 
simples porte de armas de ataque (granadas, bazucas e metralhadoras) deveria 
constituir crime inafiançável. Todavia, com a impunidade característica do Brasil, é 
claro que nada disso adianta, pois só a certeza de punição inibe a criminalidade”.92 

 
Continua ainda afirmando o Ministro Bierrenbach que nenhum governo tem a 

prerrogativa de interferir na esfera privada do cidadão para transformar um direito em crime. 

Sobretudo, ao arrepio da Constituição, dos direitos humanos, de usos e costumes 

milenares, que asseguram a igualdade de todos perante a lei, a incolumidade da pessoa, o 

sagrado direito de defesa, e protegem a casa como abrigo inviolável do cidadão. Se o 

Governo não tem condições de assegurar à sociedade que todos os assaltantes assaltarão 

desarmados, não tem como proibir aos cidadãos honestos o exercício do direito de defesa. 

“Desarmar as vítimas é apenas dar mais segurança aos facínoras”.93 E assim, frente a essa 

polêmica do desarmamento como meio para senão exterminar, ao menos reduzir a 

criminalidade, no capítulo a seguir, tratar-se-á do Estatuto do Desarmamento, reflexos, 

considerações e comentários sobre a nova lei. 

3 ESTATUTO DO DESARMAMENTO 

3.1 REFLEXOS, CONSIDERAÇÕES E COMENTÁRIOS DA LEI 10.826/03   

Embasando-se nos autores Damásio de Jesus; Thomas Wlassak; Luiz Flávio Gomes 

e Nelson Canedo Motta, surgem alguns reflexos por ocasião da Lei 10.826/03, 

considerações e comentários. O Ministério da Justiça noticiando a reforma “pontual” da 

legislação criminal brasileira, na Mensagem n. 785, de 19 de julho de 1995, encaminhando 

projeto de lei ao Congresso Nacional, revelava seu interesse “na punição de fatos que 

comprometem bens e valores individuais e sociais, sem prejuízo da garantia constitucional 

de todos os recursos essenciais à plenitude da defesa”.94 No Brasil, segundo a OEA, o 

aumento da criminalidade se deve, em parte, à tolerância do porte de arma. “OEA diz que a 

violência está fora de controle (...)”.95 

                                                 
92 BIERRENBACH, Flavio Flores da Cunha. Armas de fogo e Cidadania. 2004. Disponível em: 
<http://www.ibccrim.org.br>. Acesso em: 29/09/2009. 
93 Ibid, p. 2. 
94 JESUS, Damásio E. de. Porte de Arma de Fogo: seu controle pelas Nações Unidas e pelo Brasil. Revista 
Consulex, a.IV, nº. 44, Ago./2000, p. 34. 
95 FOLHA DE S. PAULO, 3 mar. 1997. In: JESUS, Damásio E. de. Porte de Arma de Fogo: seu controle pelas 
Nações Unidas e pelo Brasil. Revista Consulex, a. IV, nº 44, Ago./2000, p. 34. 
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Oportunamente, conforme alude Damásio96, o Presidente da República e o Ministério 

da Justiça iniciaram movimento no sentido de sensibilizar o Congresso Nacional a 

modernizar a legislação criminal, atendendo a recomendações das Nações Unidas. Em 

1995, o Brasil compareceu ao IX Congresso da ONU sobre Prevenção do Crime e 

Tratamento do Delinqüente, realizado no Cairo; no Quinto Período de Sessões da Comissão 

de Prevenção do Crime e Justiça Criminal, em Viena, em maio/junho de 1995, bem como a 

delegação brasileira também compareceu ao Quinto Período de Sessões da Comissão de 

Prevenção do Crime e Justiça Criminal das Nações Unidas, em Viena, em maio/junho de 

1996. Desses encontros se trouxe princípios que, bem aplicados, vieram a revolucionar o 

sistema criminal do mundo inteiro e começando a dar bons resultados.  

No Quinto período de Sessões da Comissão de Prevenção do Crime e Justiça 

Criminal das Nações Unidas, no qual participaram 160 representantes dos Estados-

membros, os quais através de depoimentos e relatórios, segundo Damásio de Jesus97, 

demonstraram que uma cifra relevante de criminalidade tem origem na falta de 

regulamentação e controle do porte de armas de fogo. Consta do Diário Oficial do dia 22 de 

dezembro de 2003 a publicação da Lei 10.826/2003, cujo objetivo é tratar das armas e do 

desarmamento, tema relevante, de suma importância e que desperta opiniões diversas entre 

as sociedades. 

Uma lei que teve seu início representado por um anseio da população (e dos meios 

de comunicação) cujo objetivo era o desarmamento geral da população, o que fez acender a 

chama legislativa do Congresso Nacional, iniciando-se assim discussões, desenvolvendo-se 

na Câmara dos Deputados, sintetizada no Projeto de Lei, que dispunha sobre registro, 

posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas 

– SINARM, o qual define crimes e dá outras providências. O referido Projeto de Lei recebeu 

diversas alterações, que segundo a análise de Wlassak (2004), da devida revisão e 

sistematização,  

“(...) tal atropelo justifica-se em parte – creio – no escasso tempo de tramitação do 
Projeto de Lei. Quando muitos apostavam (com base em interesses dos mais 
diversos – confessáveis e inconfessáveis) que a lei não seria sancionada ainda neste 
período legislativo, eis que o Congresso Nacional despacha a referida lei com a 
presteza de um tiro”.98 

 
A própria lei dá duas diretrizes claras para a interpretação de todo o corpo da norma: 

O art. 6º, caput, assim define: “É proibido o porte de arma em todo o território nacional, salvo 

(...)” e o artigo 35: “É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o 

                                                 
96 Ibid, ibidem. 
97 JESUS, Damásio E. de. Op cit., Ago./2000, p. 34. 
98 WLASSAK, Thomas. Contribuições críticas à Lei nº 10.826/2003. Jus Navigandi, Teresina, a. 8, n. 262, 26 
mar. 2004. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/>. Acesso em: 26/09/2009. 
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território nacional salvo (...)”. A lei, como já dito anteriormente, traça as regras gerais que 

inspirou o legislador ordinário.  

“Mais do que atendimento a uma situação peculiar, restrita ou momentânea (temos 
exemplos recentes de inclusão de tipos penais na Lei dos Crimes Hediondos, 
motivados, aparentemente por fatos únicos) a presente lei é fruto do reclamo das 
últimas décadas, em paralelo à ascensão da violência em nosso país. Assim, pois, 
deve-se interpretar seus dispositivos, tanto por parte do legislador ‘infra-legal’, como 
pelo aplicador do direito, de forma a que seja preservada a sua idéia original (mens 
legislatoris da lei)”.99 

 
Comenta Wlassak (2004) que: 

“a concessão de porte se restringiu à competência da Polícia Federal (equivalente ao 
antigo Porte Federal de Armas), porém, permanecem praticamente os mesmos 
requisito da lei anterior. Ao que parece, as negociações entabuladas, inicialmente, no 
Senado Federal tentaram acomodar no texto a hipótese, embora excepcional, de 
porte de arma ao cidadão comum, muito embora, como já exposto, ferindo o 
verdadeiro espírito da lei. Caberá ao regulamento da lei corrigir a distorção apontada, 
definindo se o cidadão comum poderá ou não portar, muito embora em situações 
muito especiais, arma de fogo”.100 
 

Ainda de acordo com Wlassak (2004) que: 

“Sabe-se de início, que estão apenas autorizadas armas de uso permitido, pois a 
finalidade é autodefesa. Têm-se os profissionais que usam (portam) armas do Estado 
sendo essas de uso proibido, para o exercício de suas funções típicas (de polícia em 
sua essência), bem como os profissionais que recebem do Estado uma autorização 
para andarem armados (juízes e promotores) sendo que na maioria das vezes as 
armas serão de sua propriedade particular, e, ademais, a finalidade de tal permissão 
não será a execução de tarefas especiais, mas sim a defesa pessoal (...)”.101 

 
Elencou o legislador na Lei 10.826/03, no capítulo IV, denominado “Dos Crimes e 

das Penas”, o objeto principal da lei que é a contenção da violência. Violência, que, 

conforme declara Sznick (1997): 

“(...) entre nós, atingiu um ponto bastante elevado, chegando até o paradoxismo. 
Levou a que se acreditasse à presente lei que mesmo acabando em crime de 
sangue, hoje se envolve com toda a criminalidade, inclusive a que liga a crimes 
sexuais e patrimoniais (roubo), indo eclodir na criminalidade ligada a drogas(as 
mortes por pontos de tráficos e as execuções, chamadas de queima de arquivo) e 
descambando na criminalidade organizada”.102 

Acredita também o autor acima citado, que: 

“(...) se houvesse um maior rigor no que se refere ao uso de arma, o qual chegou a 
um verdadeiro abuso, as conseqüências trágicas e cruentas não chegariam a seu fim, 
acabando quase sempre em meras discussões, sem maiores resultados, e as lesões, 
por ventura existentes, não teriam maiores repercussões, não passando de 
escoriações e, mesmo lesões, de menor gravidade se seus contendores não 
portassem arma”.103 

Assim, a objetividade jurídica, de acordo com Capez (2002), 

“é a incolumidade pública, ou seja, a garantia e preservação do estado de segurança, 
integridade corporal, vida, saúde e patrimônio dos cidadãos indefinidamente 

                                                 
99 Ibid, p. 2.  
100 Ibid, p. 3. 
101 WLASSAK, Thomas. Op. cit., 2004, p. 3. 
102 SZNICK, Valdir. Crime de Porte de arma. São Paulo: LEUD, 1997, p. 45. 
103 Ibid, ibidem. 
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considerados contra possíveis atos que os exponham a perigo. Distingue-se dos 
crimes de perigo previstos no Capítulo III do Título I da Parte Especial do Código 
Penal (periclitação da vida e da saúde), uma vez que nestes se protege o interesse 
de pessoa (perigo individual) ou grupo específico (perigo determinado), enquanto o 
art. 10 da Lei n. 10.826/03 pune somente as condutas que acarretam situação de 
perigo à coletividade em geral, isto é, a um número indeterminado de indivíduos”.104 
 

Entende-se por perigo presumido, aquele cuja existência a lei presume de forma 

absoluta (juris et de jure), sem admitir prova em contrário. Completa Capez (2002) que: 

“(...) contrapõe-se ao perigo concreto, que exige a sua demonstração efetiva no 
mundo dos fatos. Este último implica uma real modificação no mundo exterior, per-
ceptível naturalisticamente e consistente na alteração das condições de incolumidade 
existentes antes da prática da conduta. O perigo concreto deflui de dada situação 
objetiva em que o comportamento humano gerou uma possibilidade concreta de 
destruição do bem jurídico tutelado, até então não existente (antes da conduta não 
havia risco de lesão, e após se constatou o surgimento dessa possibilidade). Assim, 
por exemplo, no crime de provocação de um incêndio, o aperfeiçoamento típico 
integral exige a comprovação de que a conduta concretamente aumentou a 
possibilidade de morte ou lesão corporal de outrem ou de dano patrimonial”.105 

 
Ainda Capez (2002), alude: 

“Isso porque o art. 250 do Código Penal é expresso ao dizer: ‘Causar incêndio, 
expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem’. Da mesma 
forma, no delito de explosão, a lei é clara ao exigir a prova do perigo, dispondo: 
‘Expor a perigo a vida, a integridade física...’(CP, art. 251). Na hipótese do art. 10 da 
Lei n.10.826/03, contudo, a forma como foi redigido o tipo deixa claro que em 
momento algum se exige a prova da efetiva exposição de outrem a risco, o qual nem 
sequer é mencionado como elementar. Basta a realização de qualquer das ações 
nucleares, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, para a consumação, sendo irrelevante qualquer avaliação subseqüente 
sobre a ocorrência, in casu, de efetivo perigo à coletividade. Mesmo na hipótese de 
arma inapta a efetuar disparos, a atipicidade do comportamento, provocada pela 
ineficácia absoluta do meio (CP, art. 17 - crime impossível), não decorre da manifesta 
ausência de perigo real, mas da impossibilidade jurídica de se conceituar aquele 
instrumento como arma e, conseqüentemente, da inexistência de adequação típica 
por ausência de elementar. O crime é, portanto, de perigo abstrato”.106 

 
Portanto, o entendimento de que o porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo 

presumido, aperfeiçoando-se mesmo sem a comprovação da efetiva potencialidade lesiva 

enseja críticas de respeitável segmento doutrinário. Referida corrente apoia-se no princípio 

do nullum crimen sine injuria, segundo o qual não há delito sem efetiva demonstração da 

probabilidade concreta de lesão do bem jurídico. 

 

“Hoje, pode-se dizer que a norma incriminadora não é um ente meramente abstrato e 
neutro, como pensava Kelsen, como forma exclusiva de imposição de deveres para a 
satisfação da ação própria de sancionar, mas o sucesso da interação dos interesses 
que se manifestam no processo de sua elaboração”.107 

 

                                                 
104 CAPEZ, Fernando. Op. cit., 2002, p. 22. 
105 CAPEZ, Fernando. Op. cit., 2002, p. 22. 
106 Ibid, ibidem. 
107 TAVAREZ, Juares. Critérios de Seleção de Crimes e Cominação de Penas. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, número especial de lançamento, 1992, p. 75. 
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Assim, o legislador, ao proibir ou determinar condutas, “não pode deixar de tomar em 

atenção que tanto a proibição, quanto a determinação só terão sentido se objetivarem 

impedir uma lesão concreta de bem jurídico”.108 Assim, “o poder de punir do Estado não 

pode proibir condutas, senão quando impliquem em lesão ou perigo de lesão a bens 

jurídicos, tomados como valores concretos que tornam possível a proteção da pessoa 

humana, como seu destinatário final (...)”.109 Luiz Flávio Gomes (2004), por sua vez, afirma: 

“o que a doutrina penal moderna enfatiza é o seguinte: a presunção legal de perigo 
permite a imposição de sanção penal a quem (concretamente) não lesou nem 
colocou em perigo qualquer bem jurídico, violando, dessa forma, o princípio da 
ofensividade ou lesividade ou do nullum crimen sine iniuria”.110 

 
Segundo a Constituição Federal:  

“não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal", 
ficou incumbido, com exclusividade, o legislador a tarefa de selecionar, dentre todas 
as condutas do gênero humano, aquelas capazes de colocar em risco a tranqüilidade 
social e a ordem pública, para, em seguida, no legítimo exercício de função 
constitucional própria, defini-Ias previamente como infrações penais. Se, por um lado, 
é correto reconhecer a carência de uma legitimidade popular plena no nosso 
processo legislativo, ante a influência de fatores sociais e econômicos exógenos, 
extremamente nocivos, também não nos parece adequado partir para o extremo de 
pressupor a lei como totalmente desvinculada dos anseios sociais”.111 

 
É claro que ainda está distante a constituição de uma “sociedade livre, justa e soli-

daria”, mas não se pode retirar do Poder Legislativo a legítima função de detectar as 

tensões sociais e tipificá-Ias como infrações penais.  

“Não padecendo de vícios formais de inconstitucionalidade, nem afrontando o 
princípio da proporcionalidade e da reserva legal, a falta de um maior caráter 
fragmentário e garantista dos direitos do infrator não pode levar à explícita rejeição da 
norma pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação e 
harmonia entre os Poderes. No caso das infrações de perigo abstrato, a opção 
política do Poder Legislativo em considerar o fato, formal e materialmente, típico 
independentemente de alguém, no caso concreto, vir a sofrer perigo real, não acoima 
a lei definidora de atentatória à dignidade humana. Ao contrário. Revela, por parte do 
legislador, disposição ainda maior de tutelar o bem jurídico, reprimindo a conduta 
violadora desde o seu nascedouro, procurando não lhe dar qualquer chance de 
desdobramento progressivo capaz de convertê-la em posterior perigo concreto e, 
depois, em dano efetivo. Trata-se de legítima opção política de resguardar, de modo 
mais abrangente e eficaz, a vida, a integridade corporal e a dignidade das pessoas, 
ameaçadas com a mera conduta de sair de casa ilegalmente armado”.112 

 
Em relação à legislação anterior, o novel Estatuto do Desarmamento, em matéria 

penal e processual penal, efetivou algumas alterações. Por exemplo, no que se refere aos 

crimes definidos no Estatuto do Desarmamento, em relação à lei antiga, são duas as 

alterações: o aumento da pena, de modo que não há mais infração de menor potencial 

                                                 
108 Ibid, p. 79. 
109 Ibid, p. 80. 
110 GOMES, Luis Flávio. Direito Penal Tradicional versus “Moderno e atual” Direito Penal. Revista Brasileira 
de Ciências Criminais, vol. 42, 2004, p. 69. 
111 CAPEZ, Fernando. Op. cit., 2002, p.25. 
112 Ibid, p. 26. 
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ofensivo para os tipos previstos na lei, ao contrário do que ocorria com o revogado art. 10 da 

Lei n. 9.437/97; e a inafiançabilidade de alguns dos crimes previstos. 

3.2 O PORTE DE ARMAS E DESARMAMENTO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

A Lei 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento tem o objetivo constante da proteção e 

segurança da sociedade. No entanto, no Brasil, segundo Thums (2005), em particular, 

diante da falência estatal de proporcionar segurança ao cidadão, a “indústria da segurança” 

prolifera a todo vapor, como praga. Em cada estabelecimento comercial, em cada banco, 

em qualquer órgão público, em todo o lugar, existem ‘seguranças particulares’.113 

O Estado, aos poucos, acaba transferindo o ônus da segurança para a iniciativa 

privada. Enquanto isso, retira as armas dos cidadãos idôneos, fomentando as empresas de 

segurança. Segundo Thums (2005), o Estatuto do Desarmamento surgiu com o incremento 

da mídia e por grupos interessados em conter a violência, principalmente as ligadas 

diretamente com o emprego de armas de fogo; o que, podemos dizer foi suscitado na 

campanha do “Viva Rio” e da etnografia da campanha “Rio Abaixe Essa Arma” em 1999. 

Desta forma, iniciou-se uma campanha para desarmar a população sob o argumento de 

redução da criminalidade. 

A atitude do Estado seria uma resposta de “proteção” ao cidadão “desarmando-o”, 

colocando armas nas mãos de “seguranças” particulares e mantendo as armas em poder 

dos criminosos profissionais. Thums (2005) afirma que, ao se imaginar que os criminosos 

viriam a depor voluntariamente suas armas (instrumentos de trabalho), nada mais é que 

uma grande ingenuidade, ou que se diga, beirando a estupidez, porque não se verifica na 

história brasileira, situação semelhante a esta.114 

A arma representa para os criminosos (marginalizados e segregados) um 

instrumento de poder e de inclusão social. Com a arma o criminoso torna-se visível e passa 

a ser objeto de atenção do poder constituído. Para o cidadão, que será desarmado 

voluntariamente ou compulsoriamente, resta a alternativa das armas brancas (facas, sabres, 

espadas, espadins, navalhas etc.) em flagrante desvantagem e inferioridade para poder 

exercer seu direito de defesa. 

Para Thums (2005),115 nem tudo o que a imprensa noticia a respeito do 

desarmamento, corresponde à verdade. A dura realidade é que os criminosos continuam se 

armando cada vez mais, com armamento cada vez mais pesado e de última geração. No 

Rio de Janeiro, a criminalidade de forma geral aumentou nos últimos anos, principalmente 

os homicídios. Diante de uma situação que se agrava a cada dia. Resultado: a população 

entregou voluntariamente as armas, e logo em seguida, foram confiscadas. O Estado sem 
                                                 
113 THUMS, Gilberto. Estatuto do Desarmamento: fronteiras entre racionalidade e razoabilidade. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 4. 
114 Ibid, p. 5. 
115 Ibid, p. 6. 
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poder adotar medidas eficazes e emergenciais, acabou colocando o cidadão indefeso nas 

mãos dos criminosos. 

 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, conclui-se que a nova Lei do Desarmamento objetiva   desarmar a 

população e retirar de circulação as armas de fogo que propiciam atos de violência,  

proibindo o porte,  limitando drasticamente o fabrico, o comércio e o uso de armas de fogo e 

aumentando as penas cominadas aos crimes nela definidos. 

A questão da violência, todavia, não se reduz à singela edição de uma lei que 

restrinja o uso de armas de fogo e nem se pode banir o fato criminoso apenas com a 

abstrata ameaça de punição. Nenhum tratado ou convenção de controle de armas ou de 

desarmamento pode alcançar sucesso se os Estados pactuantes não possuem meios 

eficazes de inspeção mútua.  É importante que cada Estado tenha a capacidade de agir 

pragmaticamente e sem ambigüidades diplomáticas no tocante aos interesses estratégicos 

(em especial aqueles de cunho político e econômico) dos demais envolvidos no processo de 

controle de armas ou de desarmamento. 

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma pesquisa acerca da real 

contribuição do porte de armas no aumento da violência urbana. O interesse pelo tema 

abordado surgiu em razão de sua atualidade e pela diversidade com que o assunto vem 

sendo abordado no contexto nacional. Para que fosse possível abordar o tema “porte de 

armas”, foi imprescindível abordar a questão da Segurança Pública, sua criação e sobre a 

necessidade da criação do Estado. 

A Lei do Desarmamento está prestes a transformar o cidadão honesto em presa fácil 

para os diversos tipos de bandidos como os homicidas, estupradores, traficantes etc. Este 

estudo procurou mostrar que a tendência da referida Lei é fazer com que um simples 

pedaço de madeira ou coisa parecida, que se encontre ao alcance das mãos de um 

marginal, aliado à certeza de que a próxima vítima não oferecerá nenhum tipo de 

resistência, se torne uma arma eficaz sobre aquele que de maneira submissa se curvará 

diante do marginal, correndo o risco de morrer da mesma maneira, só que de forma mais 

lenta e dolorosa. 

Finalmente, com relação às hipóteses levantadas e sua confirmação ou não no 

decorrer da pesquisa, o resultado a que se chega é este: Primeira hipótese: As armas legais 

abastecem a criminalidade.  Esta hipótese pode ser confirmada, pois, em que pese a 

intenção governamental, por mais que se prive o particular de ter uma arma, ela continuará 

nas mãos dos infratores e consequentemente da juventude, simplesmente porque o Estado 

procura combater os efeitos e não as causas da violência atual, a qual conhece muito bem, 

quais sejam, a falta de investimento na educação, cultura e no lazer e o índice alarmante de 
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desemprego. Porém, deve-se levar em conta que o espírito da lei é evitar que armas 

altamente ofensivas venham a cair na mão de criminosos. Representa, pois, uma eminente 

tentativa de conter a criminalidade.  

Segunda hipótese: O Estatuto do Desarmamento propõe retirar dos cidadãos o 

direito de ter consigo um instrumento que muitas vezes pode salvar a sua vida e também a 

integridade de sua família. Esta hipótese considera-se confirmada, pois, realmente, dificultou 

muito a aquisição e regularização de armas, por meios legais, portanto, mesmo que a lei 

tenha como objetivo a segurança do cidadão, acredita-se que agora ficou mais indefeso, 

pois, certamente, nenhum criminoso entregou sua arma e, portanto, continuamos a correr 

risco de vida, principalmente se não pudermos nos defender. O Estado, primeiro teria que 

fornecer a esta mesmo população, em cumprimento ao seu dever constitucional, o mínimo 

de segurança pública necessário para protegê-la contra as investidas dos criminosos, que 

se encontram geralmente aparelhados com armas de alta potência. 

Terceira hipótese: O espírito da lei é evitar que armas altamente ofensivas venham a 

cair na mão de bandidos. Esta hipótese também restou confirmada porque é o objetivo da 

Lei. Necessita-se, pois, de muita perseverança e que, realmente, a lei seja devidamente 

cumprida por todos. 

Verifica-se o presente artigo científico considerando-se que o espírito da lei não se 

restringe apenas ao fato de evitar que armas altamente ofensivas venham a cair na mão de 

bandidos, aumentando assim a criminalidade, colocação esta certamente dos que são 

contra o Desarmamento. Portanto, entendemos que somente pode haver um efetivo controle 

de armas em escala mundial se houver uma ampla conscientização da necessidade de 

diminuir a venda de arma, bem como um maior controle na difusão das tecnologias de 

desenvolvimento e construção de armas e equipamentos. 
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