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RESUMO 

DALBEM, S. EFETIVO POLICIAL MILITAR MÍNIMO COMO DETERMINANTE 
PAR-4. A SOBREVIV-ÊNCiA ·P-OUClAL -Este t·ral3alf1o técntcG-C-kmHfico busca 
demonstrnr que a melhor maneira de promover a segurança de policiais militares no 
desempenho da polícia ostensiva, bem como autoridades civis e o próprio patrimônio 
público contra emboscadas e atentados, e conseqüentemente melhorando a 
segurança pública da sociedade é necessário que a cidade tenha um número 
mínimp de policiais-militares, compatível com seu desenvobrimento socioeconómico 
e com os fatores criminológicos específicos que ela apresenta. Assim, teve como 
base de estudo e confrontação, a realidade do Comando do Policiamento do Interior, 
através da atuação do Quinto Batalhão de Polícia Militar no policiamento ostensivo, 
preventivo e fardado, na cidade de Londrina. Utilizando-se de pesquisas 
bibliográficas, a começar pelo estudo constitucional da estrutura da Segurança 
Públicp nacional, depois os órgãos responsáveis pelo sistema, traçando um perfil 
histórico e comparativo entre eles. Demonstrando que há uma dicotomia entre os 
organismos policiais estaduais encarregados de exercer as suas atribuições . no 
sistema, a saber: a) polícia administrativa (Polícia Militar); b) polícia judiciária (Polícia 
Civil), e ainda, apresenta as _principais bases, características e _princípios do 
emprego da policia ostensiva, bem como da Criminologia. Analisou-se alguns casos 
de emboscadas contra policiais militares e autoridades civis, e ainda atentados 
contra instalações públicas ocorridos nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Paraná, procurando verificar as características de cada um. Através de pesquisas 
documentais, caracterizou-se a cidade de Londrina, apresentando, brevemente, os 
seus principais fatos históricos de formação, confígurando:-se a sua realidade 
demográfica e social por meio de indicadores sociais e indicadores criminais, 
disponíveis em diversos órgãos, com especial ênfase para o IPPUL e 5° 
BPM/PMPR Fez-se, ainda, uma análise crítica sobre os dois principais projetos de 
policiamento ostensivo que foram implantados no Estado do Paraná, em especial na 
cidade de Londrina, sob o "discurso" da Polícia Comunitária, mas que não 
prospE?raram ao longo do tempo. A partir desses fundamentos teóricos e de dados 
estatísticos coletados, demonstrou-se à realidade da segurança pública na segunda 
maior _cidade do Estado do . Paraná e a correlação existente entre a ciência da 
moderna Criminologia com a atuação preventiva da Polícia Miiitar. Na parte 
conclusiva do trabalho, foram formuladas orientações e estratégias pertinentes, que 
associadas aos fundamentos da Criminologia e da realidade individual da cidade de 
Londrina, possuem o condão de. possibilitar uma maior eficácia e efetividade na 
consecução dos desígnios constitucionais da Polícia Militar, de preservação da 
orderí) _pública, e principalmente de seus integrantes, em uma atuação 
eminentemente preventiva, em sua mais abrangente concepção, com fundamentos 
de validade para qualquer município de médio e grande porte.Palavra-Chaves; 
Policiamento Ostensivo; Efetivo Mínimo; Sobrevivência Policial. 



1. INTRODUÇÃO 

Há muitos anos, o Brasil vive momentos de grande preocupação quando o 

assunto é segurança pública. A sensação de inse_gurança não é sem fundamento. 

Segundo VERGARA ( 2002, p. 9-13 ), o "Brasil é um dos países mais violentos da 

América latina, que _por sua vez é uma das re_giões mais violenta do _globo. O autor 

cita a pesquisa da Organização das Nações Unidas, realizada com dados de 1997: 

o Brasil ficou com o preocupante terceiro Ju_gar entre os países com maiores taxas 

de assassinato por habitante. Na quantidade de roubos, destaca-se como o quinto 

colocado. A situação seria ainda pior se fossem comparados os números isolados de 

aígumas cidades e regiões metropolitanas, onde há o dobro de crimes da média 

nacional. São Paulo, _por exemplo, já ultrapassou al_guns notórios campeões da 

desordem, como a capital da Colômbia, Bogotá 

O país perde muito com isso. Só por causa dos assassinatos, o homem 

brasileiro vive um ano e poucos meses a menos, em média. Se esse homem vive no 

Rio de Janeiro, o prejuízo é ainda maior: quase três anos a menos. As mulheres 

também não passam incólumes. Na cidade de São Paulo, em 2001, o assassinato 

foi, pela primeira vez, a principal causa de mortes de mulheres, ultrapassando os 

números de mortes por doenças cerebrovasculares e AIDS. 

O total das perdas causadas pela criminalidade é incalculável - como medir 

o valor de uma vida para os familiares de uma vítima de assassinato? - mas, de um 

ponto de vista puramente monetário, _para VERGARA ( 2002, p. 9) o cálculo feito 

pelo Banco lnteramericano de Desenvolvimento (B!D) dá uma idéia do impacto 

financeiro do crime no BrasiL Segundo essa estimativa, que leva em conta prejuízos 

materiais, tratamentos médicos e horas de trabalho perdidas, o crime rouba cerca de 
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10% do PIB nacional, o que dá mais de 100 bilhões de reais por ano. Nos Estados 

Unidos, que está longe de ser um país pacífico e ordeiro, a porção da riqueza que 

escoa p~lo rnlo do crime é bem menoc 4%, 

Embora tão grave e nociva, a chaga do crime é pouco entendida no Brasil. 

Prova diBso é _a reação de políticos e autoridades diante de um crime .graye como o 

seqüestro e a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. VERGARA (2002, p. 

9) cité? o . Ex-presidente Fernando Heorique Cardoso, quando conyocou a nação a 

empreender uma "guerra" contra o crime, como se os criminosos fossem inimigos 

externo_s, e não parte da sociedade. E não faltou quem cJassificasse os criminosos 

simplesmente de "vagabundos", querendo dizer que com isso encerravam o assunto. 

Partindo desBe pressuposto, este trabalho teve o propósito de mostrar as 

conseqüências a que chegou o descaso pelo qual passa a Segurança Pública, sem 

que se lenha realizado um estudo sério, efetuando um diagnostico estraté_gico do 

problema, levando-se em consideração as características, complexidades e 

infraestrutura urbana, pecuJiar a cada cjdade, bem como, os problemas sociais que 

assolam os centros popu!acíonais; a citar, o desemprego, a pobreza, o crescimento 

populacional desordenado~ a desorganização familiar, entre outros. 

Diante desse quadro, chega-se ao ponto de os criminosos comuns e as 

facções mganizadas desres.peitarem as Jeis, as instituições, e ainda, transformarem 

os agentes públicos, que deveriam defender os cidadãos, em alvos fáceis, 

consegujndo .enfr.aquecer o Estado de Direito. 

As emboscadas contra policiais e autoridades, bem como, atentados contra 

as instalações públicas aumentaram nos últimos meses e acontecem em todo_pais, 

com maior repercussão no Rio de Janeiro e no Estado de São Paulo, numa 

demo11stração de poder e audácia dos criminosos, com claros objetivos de 
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amedrpniar essas autoridades~ tomando os cidadãos submissos e favorecendo o 

desenvolvimento de suas organizações criminosas. 

Para interpretar o que está acontecendo _pertjnente a seguinte análise: 

quando um loteamento começa a ser preparado para formar um novo bairro, a 

prefeitura exige que para ele seja _previsto: asfalto~ água, esgoto, energia elétrjca, 

telefone, transporte, escolas, etc. Não há uma preocupação técnica e específica com 

a importante É!rea da segurança 

Os órgãos responsáveis pela preservação da ordem pública só ficam 

sabençlo do novo bairro quando este _passa a fazer parte das suas estatísticas 

criminais, muitas vezes quando a situação já se encontra fora de controle, sem que 

tenha ocorrido uma previsão de recursos humanos e logísticos que _possam atuar 

preventivamente naquele novo bairro, sobrecarregando, assim, as atividades de 

seguranç_a pública, por vezes já deficiente, destinadas ao atendimento das 

populações já existentes. 

Pode-se dizer que é desta forma despreocupada que as instituições que 

exercem o controle secundário da criminalidade operam no contexto da se_gurança 

pública. Somente após algum tempo, quando o clamor púbiico e o desespero são 

gerais, as autoridades, então, como num .gesto de boa vontade, tomam as 

providências que acham necessárias para solucionar o problema e até adquirem 

equipamentos, armamentos, .viaturas e promovem a contratação de pessoal, porém, 

como não foram tomadas as providências na ocasião oportuna, essas medidas não 

atingem a sua totalidade, ou seja, seu nível básico de _prevenção e controle, até 

porque a área da segurança apresenta custos muito elevados e as medidas ficam 

aquém do mínimo necessário. 
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Com a segurança. pública sendo tratada dessa manejra, motivada pelo 

clamor público ou pela desesperança da comunidade, quando o Governo, em 

qualquer de seus níveis de atuação, adoía medidas paliativas~ tem-se a sensação de 

que os problemas foram resolvídos. T odavía, os crimes continuam acontecendo e a 

cobrança volta-se contra os policiais que, infelizmente, nesse ciclo vicioso, nunca 

conseguem dar a resposta que a comunidade espera. Diante desse quadro 

emergem mais .problemas, como violência _policial, corrupção, perda da auío-estima, 

etc. 

Cada cidade tem suas caracterf sticas próprias, com complexidade e infra

estrutura urbana peculiar e problemas sociais que assolam todos os centros 

populacionais, a citar, o desemprego, a pobreza, o crescimento populacional 

desordenado, a desorganização familiar, o afrouxamento dos valores reJi_giosos e 

morais, dentre outros. E é justamente com esta visão que o presente trabalho é 

desenvolvido, ou seja, com o objetivo de demonstrar que, juntamente com as 

soluções sociais que devem ser implementadas, há a necessidade de se ter uma 

estrutur.a de polícia ostensiva básica, que atenda aos anseios mínimos da população 

na área da segurança pública. 

A policia ostensiva age como um fator preventivo e inibidor das ações 

dei ituosas, pois sua presença 1ransfere ao mar.ginal a possibilidade de ser capturado 

após o cometimento do seu ato. Desta forma, em alguns casos, deve ser prioridade 

em relaç.ão às ações sociais, pois não adianta ter escola, se o professor não tem 

segurança para dar aulas. 

Assim, buscou-se demonstrar que é preciso tratar a segurança como mais 

uma estrutura a ser exigida na formação de um bairro e posteriormente da cidade, 

baseando-se em critérios técnicos, como a população, fatores criminológicos, 
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desenvolvimento socioeconômico e outros, de forma que os espaços sejam cobertos 

estrategicamente, tornando os policiais mais visíveis e presentes em todos os 

bairros da cidade, para que a qualquer momento, quando solicitados, possam dar 

atendimento à população com rapidez e eficiência. Para este estudo, adota-se a 

cidade de Londrina, buscando-se estabelecer um efetivo mínimo adequado_paraque 

a Polícia Militar possa cumprir sua missão estratégica de preservar a ordem pública 

e a realizara polícia ostensiva, consoante o preceito prescrjto no Art. 144, § 5°, da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

Nesse contexto de ênfase preventiva, vislumbra-se a melhor forma de 

prevenção às emboscadas e o modo mais eficiente de sobrevivência policial. 

De modo específico, _para concretizar o objetivo maior _ _pro_posto, foram 

seguidos, especificamente, os seguintes passos: 

11 Verificar as bases constitucionais da seSJurança pública no Brasil, com 

ênfase a dícotomía da estrutura policial dos estados-membros e do 

Distrito Federal; 

• Levantar e analisar os casos de emboscadas contra os agentes públicos 

e os ateníados cootra as instalações ,públicas ocorrjdas nos Estados do 

Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, através dos principais jornais de 

circulação diária nestes Estados; 

• Analisar as principais formas de atuação do 5° Batalhão de Polícia Militar, 

contemporâneas e do_passado recente, descrevendo a atual realidade da 

Segurança Pública em Londrina; 

!§ Analisar as técnicas e táticas existentes no_s currículos de formação e 

aperfeiçoamento dos quadros da Polícia Militar sobre a forma de atuação 

dos policiais-militares diante de situações de atentados e emboscadas; e 
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111 Discriminar os critérios de fixação de efetivos policiais para os municípios, 

com análise crítíca, tendo por fundamento a doutrina de emprego de 

polícia, a ciêocia da Criminologia e a atuação f)reventiva da Policia 

Militar. 



2. METpDOLOGJA 

Na consecução do objetivo maior deste trabalho, adotou-se por referência de 

estudo a reaJidade social, comunitária e criminal de Londrina, por ser a locaUdade 

onde este Especializando trabalhou por 16 anos. Segunda maior cidade do Estado 

do Paraná e a terceira maior do Sul do País, para onde convergem os maciços 

esforços do 5° Batalhão de Polícia Militar, do Comando do Policiamento do Interior, 

que possui responsabilidade territorial pela polícia ostensiva e pela preservação da 

ordem pública também nos Municípios de Cambe, ibiporã e Tamarana. 

Para todos os objetivos es_pecíficos, abaixo delineados, foram desenvoJvidas 

pesquisas bibliográficas e documentais, de modo a serem caracterizados alguns 

casos de emboscadas sofridas por policiais-militares e autoridades judiciária, bem 

como, principais fundamentos do policiamento preventivo e da criminologia, além de 

critérios técnicos para estabelecer o policiamento mínimo de uma cidade, levando-se 

em consideração suas características e sua interação, tudo confrontado com a 

realidade da segurança pública e aos anseios da comunidade da cidade de 

Londrina. 

Cabe ressaltar que existe pouca bibliografia a respeito do tema de 

emboscadas contra policiais, porém" neste trabalho" procura-:-se relacionar a questão 

com a criminologia e outros assuntos correlatos, de forma a entender melhor suas 

causa~_, efeitos e se _possível formas de evitar e combater essas situações, Há 

inúmeros documentos e, principalmente, tabelas e dados estatísticos sobre as 

comurlidades e a crimlt1al~dade em -lnndr~n-a. 
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2.1. METODOLOGIA EM RELAÇÃO AOS QB.IETJVOSESPECJFICDS 

Em relação aos objetivos específicos, pertinentes são as observações 

metodológicas abaixo: 

2.1.1. Analisar os casos de emboscadas contras os policiais-militares e os atentados 

contra as instalações públicas ocorridas nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Paraná, através dos principais jornais de circulação diária nestes Estados. 

Por meio da observação detalhada, verificar o contexto em que ocorreram os 

fatos, suas peculíarídades e as formas de atuação dos marginais, considerando o 

policiamento desenvolvido nas proximidades do local. 

2.1.2. Analisar as principais formas de atuação do Comando do Policiamento do 

Interior, contemporâneas e do passado recente, descreveJldo a atual realidade da 

segurança pública em Londrína: 

Através de pesquisa bibliográfica, especialmente trabalhos técnico

científicos já existentes no acervo da Biblioteca da Academia PoUcJal Militar do 

Guatupê, foram descritos os principais projetos de policiamento já implantados e os 

que ainda estão em funcionamento no âmbito do Comando do Policiamento do 

Interior, seus fundamentos basilares, sucessos e fracassos. Esta análise foi 

complementada com pesquisa documental sobre os principais instrumentos de 

planejamento do CP! e do Estado-Maior, que orientaram a implementação dos 

projetos de policiamento ostensivo. 

Ainda inserto neste objetivo específico, buscou-se diferenciar as formas de 

atuação reativa ao crime _(atendimento a ocorrência/repressão imediata), das formas 

essencialmente proativas (de prevenção). 
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Com base em pesquisa documental de dados estatísticos existentes no 

IPPUL, !BGE e PMPR, buscou-se a caracterização das diferentes realidades sociais 

e criminais dos bairros de Londrina, que serviu de base para análises e 

considerações posteriores. 

2.1.3. Levantar as técnicas e táticas existentes nos currículos de formação e 

aperfeiçoamento dos quadros da Policia Militar sobre a forma de atuação dos 

policiais-militares diante de situações de atentados e emboscadas; 

Através de pe_squisa bibJiográfica e dos pJanos de matérias dos cursos de 

Formação de Oficiais, Formação de Sargentos e Soldados da Academia Policial 

Militar do Guatupê, por mejo do Departamento de Ensjno de Sobrevivência PoUciaJ, 

verificaram-se as ações que os policiais-militares devem desempenhar antes, 

durante e depois de uma emboscada, na condição de vítimas. 

2.1.4. Levantar a correlação entre a criminologia e a atuação preventiva da Polícia 

Militar; 

Utilizando-se essencialmente de pesquisa bibliográfica, com base nos 

conceitos e principais tendências da criminologia e da policiolo_gia,, foram 

correlacionados os fundamentos de prevenção da polícia ostensiva e da criminologia 

moderna, aferindo-se o grau de comp!ementariedade entre as duas disciplinas. 

2.1.5. Apresentar, como propostas, a necessidade de se estabelecer critérios 

obrigatórios para fixação de efetivos policiais militares_para o desempenho da polícja 

ostensiva nos municípios, baseados em analise criteriosa da Doutrina de Emprego 
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de Polícja Militar, a ciência da Criminologia, aspectos socioeconômicos da cidade e 

os índices criminalidade local. 

Através deste objetivo específico, confrontando-se e ana!isando-se os casos 

ocorridos com as técnicas e táticas de defesa que os policiais poderiam tomar, e se 

realmente proporcionariam garantia de vida aos policiais; foram propostas 

alternativas estratégicas de estabelecer um efetivo poUcial mínimo, para o 

desempenho da missão constitucional da Polícia Militar com o mínimo de segurança 

para seus integrantes, bem como, melhor atendimento aos ,anseios da comunidade, 

proporcionando a sensação de segurança. 



11 

3. DESENVOLVIMENTO 

3. 1. SEGURANÇA PÚBLICA 

A convivência saciai implica na preparação de uma comunidade 

politicamente or_ganizada e_ que_, se depreende daí, o surgimento de necessidades 

intrínsecas do homem para sua sobrevivência, crescimento e desenvolvimento. 

Para garantir essas necessidades básicas do homem saciai, surge a figura 

do Estado que, através de políticas de governabilidade e da organização de 

instrumentos implementadores destas _políticas, viabiliza ao ser humano sua 

participação no grupo social. 

Em decorrência dessa interatividade comunitária surgem papéis ao grupo 

social, conforme se exemplifica abaixo: 

- não existe comunidade sem atividade produtiva. Esta é desenvolvida e 

equilibrada por políticas econômicas" que se configuram oum jmenso espectro de 

variados matizes; 

- na área da saúde, as instituições estatais com poder normativo e de 

execução, e as particulares, velam e propu_gnam pela saúde comunitária; 

- a formação física, moral e intelectual, assim como o desenvolvimento das 

pessoas que compõem ou venham a compor a comunidade constituem missão do 

sistema educacional, através de suas políticas. 

Vê-:-se, desta forma, que existem missões políticas a serem cumpridas pelo 

Estado, com um espectro variado de partes que correspondem aos papéis vitais à 

sobrevivência, crescimento e desenvolvimento da comunidade, 
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E assim, emerge outra faceta importante na vida da comunidade, e que se 

tornou ambiente de desenvolvimento do presente trabalho, qual seja, a Segurança 

Pública. 

Em sentido amplo, a expressão "segurança pública" comporta o 

entenpimento de um estado de garantia e tranqüilidade à coletividade e ao indivíduo, 

quanto à sua pessoa, sua liberdade e ao seu patrimônio, afastados de perigos e 

danos, pela ação preventiva dos órgãos próprios a serviço da ordem política e social. 

O terna é hoje um dos mais discutido no Brasil, por apresentar grande 

fragiliçiade diante da _onda de violência que _paira sobre a nação, tendo maior 

gravidade em determinados centros populacionais em relação a outros. 

A segurança pública, infelizmente_, ao iongo da história jamais foi 

contemplada pelos pensadores políticos que estabeleceram as bases do Estado 

moderno. Da mesma maneim que os _pensadores_politicos, os intelectuais brasj!eiros 

não deram à questão da segurança pública, a atenção necessária. Submetidos por 

mais de vinte anos ao domínio do arbítrio, como toda a sociedade brasileira, cujo 

fulcro era a doutrina da segurança nacional, a segurança não fez parte de suas 

pesquisas e de suas reflexões. 

Assim, a segurança que por determinado tempo foi direcionada contra as 

forças ideológicas contrárias ao governo da época, depois, em represália, foi 

abandonada, sem rumo, pelos novos governantes, que sem experiência na 

administração_ pública, não souberam reconhecer sua ím_portância para a sociedade" 

contribuindo para a crescente onda de violência que sufoca todas as comunidades 

nos dias_atuais. 
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Autores brasileiros que dedicaram estudos à segurança pública, assim 

reportam essa realidade: 

A segurança pública é elemento de ordem pública material, caracterizada pela ausência de 
perigos para a vida, a liberdade, a segurança e o direito de propriedade dos indivíduos. 
Conceito que explica os motivos que levaram o legislador constituinte a inscrever a matéria 
na Carta Magna. 
Com efeito, a falta de elementos caracterizadores da segurança pública é fato que preocupa 
qualquer sociedade, razão porque a ordem jurídica permanentemente busca sua solu_ção. 
A Constituição de 1988 atribui ao Estado o dever de garantir a segurança pública. 
Entretanto, _todos também são _por eta res__ponsáveis; em contrapartida, a seguran~a pública 
é, também, um direito comum. ONATERHOUSE, 1989, p. 613) 

O autor a seguir se restringe ao conceito e passa mais tempo criticando os 

motivos que levaram a chegar à violência atual: 

Fundamentalmente . a segurança pública é dever do . Estado e direito de todos. 
Subjetivamente seria responsabilidade de todos. Mas é ônus que o Estado deve arcar com 
o intuito de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. 
O Brasileiro vive hoje, em conseqüência da situação econômica, uma contínua falta de 
tranqüil).dade. Os assaltos sucedem-se e a onda ..de seq.ües1ms em busca de resgate, já têm 
sua triste história. O desempregado que passa fome, e que vê a família passar fome, apela 
para o roubo. O Estado se vê impossibilitado de por cabo à situação reinante. Viver nas 
capitais e nas grandes cidades tornou-se uma verdadeira loucura. 
Segura_nça pessoal, nenbuma. Portanto, .a Constituição afirmar que a se.gurança pública é 
direito de todos, quando isto já foi um direito objetivo, passou a ser subjetivo. (JUNQUEIRA 
FERREIRA, 1989, p. 836) 

Na seqüência é apresentado um autor mais dedicado à matéria, porém, 

ainda falando pouco sobre segurança pública e acaba, na verdade, discorrendo 

mesmo é sobre segurança nacional, inclusive compilando longos trechos do Manual 

Básico da Escola Superior de Guerra, de j 976: 

O problema da segurança, quer do Estado, quer do indivíduo, inscreve-se corno um dos 
temas fundamentais do Direito. Quanto ao Estado, segurança quer dizer "paz", estabilidade 
da estrutura das instituições; quanto ao indivíduo, segurança quer dizer "tranqüilidade física 
e psíquica", condiyões garantidoras de circunstâncias. gue possibilitam o trabalho, afastada 
a vis inquietativa. 
Daí, poder afirmar-se que a segurança do Estado, das pessoas e dos bens é elemento 
básico das condições universais, fator indis_pensável para o natural desenvolvimento da 
personalidade humana. A paz, derivada da segurança, proclamada inviolável pelo direito, 
não ficará, porém, livre de forças exteriores, pessoais e impessoais~ que ameaçam a todo 
instante a paz física e espiritual do cidadão, ou os órgãos vitais do Estado. 
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Tais ameaças externas, que se erigem em perigo dirigido ao homem e ao Estado, são 
contrabalançadas por forças contrárias, do indivíduo, que lança contra elas o próprio 
impulso particular, em segujda, a força or_ganizada do meio social é facilmente 
compreendida, peia razão muito simples de que a ameaça dirigida a urna pessoa, ou a um 
grupo de pessoas, constituí ameaça indireta a toda a coletividade e, gue por isso, necessita 
ser coibida de imediato.(cf. Lorenzo Stein, La scienza delramministrazione, ed. ltal. De 
Sttiiio Brunialti, 1897, p 47 e nosso Tratado de direito administrativo, Rio de Janeiro, 
Forense, vol. V, p.14). (CRETELLA JUNIOR., 1992, p. 3410) 

A idéia de segura,nga _pública já se torna mais abrangente no _próximo 

comentário, entrando nos aspectos sociais e objetivos do texto constitucional. 

O art. 144 é dedicado inteiramente à se_gurança pública. O "oró_prio coosiituinte cuidou de 
delinear o que seja, no Brasil, segurança pública. 
De início, esclarece gue é um dever do Estado Jorestar a seíJurança, sem definir, nessa 
vinculação a um "poder-dever", os contornos desse conceito indeterminado. Na seqüência, 
esclarece Qlle o mesmo "poder-dever" deve ser esiendldo a 1odos~ que têm "direito" e 
"responsabilidade" de mantê-la. 
O inc. XI do art 5" da Constituição Federal é um bom exemplo dessa responsabilidade de 
todos, estando redigido que: "a casa é asilo inviolável do jnrfüríduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, saívo em caso de fiagrante deiito ou desastre, 
para prestarsocorrn, _ou dur_aote o dia~ por determinação judicial", 
Em caso de flagrante deiito, de desastre ou para prestar socorro, quaiquer pessoa pode 
invadir uma .casa sem consentimento do morador. 
A segurança pública hospeda, no País, a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pe:?so_as e do patrimônio_ Cabe, pojs, ao Estado e aos cidadãos iaJ tarefa, embora a 
responsabiiidade principal seja do Estado. 
A ordem pública é o ~rimeiro objeto dos mecanismos de seguran~a pública, Não se 
admitem perturbações à ordem, à paz, ensejando, se grave comoção colocar em risco a 
estabilidade das insiituições - c_omo comícios, grupos de facínoras ou terroristas formados 
para desestabilizar a ordem ~ a adoção, inclusive, dos estados de defesa e de sitio. 
(BASTOp e o_utros, 1997, p. 195), 

Continua o mesmo autor: 

O segundo aspecto diz respeito à proteção da incolumidade das pessoas e a deu 
patrimônio. Cabe ao Estado garantir tais direitos fundamentais, elencados no art. 5"., caput, 
da constituição, que está assim redigido: 
"Todos são iguais perante a Jej, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes 110 país a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... ". 
Tanto a vida quanto o patrimônio das pessoas devem ser protegidos. 
Por essa _razão, c_ausou espécie a decjsão do su_perior Tribunal de Justiça que liberou 
invasores de terras alheias, após terem sido condenados pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo à prisão. preventiva, por já terem sid() presos no passado pelo mesmo motivo e 
continuarem a invadir terras alheias, dilacerando o direito à propriedade dos titulares das 
terras invadidas, sobre violentarem a lei e a máxima autoridade do Instituto l\Jacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 
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Decisõe_s c_omo essa abrBm espaço _para outras violações a diJejtos consagrados _pela 
constituição, justificando, por exemplo, que os "sem teto" invadam propriedade de lazer, nas 
estações balneárias, ou imóveis em que haja excesso de_ dependências e escassez de 
pessoas, e, até mesmo, incursões dos "sem-emprego" para invadirem indústrias com 
capacidade ociosa de produção. 
É como se, de rigor, fosse possível atribuir um novo contexto ao art. 144, em que coubesse 
ao Est,ado _garantir a incolumidade do _patdmônio~ mas não _pmibir que seja invadido _por 
quem quer que se diga líder de movimentos expropriatórios manu militari. (BASTOS e 
outros, l991, p. 195). 

No mesmo sentido, pertinente se faz outra referência: 

Segurança _pública é D conjunto de meios e organizações ministrados ~elo Estado, 
destinados a proteger a sociedade contra qualquer atentado à vida, à liberdade e aos 
direitos e .bens das _pesso~s. 
É através da segurança pública que se policiam os limites das liberdades, além das quais 
ninguém pode ir sob _pena de pôr em risco ou violar a ordem pública ou oJender os direi1Ds 
concorrentes dos seus semelhantes. 
O Estado exerce a segurança pública através das suas polícias, com funções ao mesmo 
tempo preventi':'.'.as e repressivas e atribuições diversificadas, conforme o cam_po em que 
atue.(MAGALHAES, 1993, p. 368) 

O próximo autor é um dos maiores administrativistas brasileiros, que tem 

dedicatjo estudos sobre-o assunto, o-Desembargador ~Á.h1.awl.azzarini: 

Mas, de foicio, devemos lembrar Mário Pessoa ao dizer que a segurança pública não deve 
confundir-se com a segurança nacional, pois os objetivos da segurança pública são muito 
mais restritos e só excepcional e indiretamente certo ilícitos gue a conturbam _podem 
transpor as fronteiras nacionais. Assim, não confundidas, continua r1.llário Pessoa, "a 
seguram;;a_púb/Jú1 é o estado antide!ituaL que resulta da observância dos _preceitos tutelados 
pelos códigos penais comuns e pela lei das contravenções. As ações que promovem a 
Seguran__ça Pública são as ações policiais repressivas e preventivas típicas. As mais comuns 
são as que reprimem os crimes contra a vida e a propriedade. Todavia, a segurança pública 
pode re,Sullar da simples ausência,.mesmo iempor.ári~ dos delitos e contravenções. Assim~ 
o próprio conceito de Segurança Pública não prescinde daqueles ilícitos, presentes ou 
prováveis como fatores antes da essência_ psicológica que material. A Se_guran_ça Pública ideal 
seria aquela em que os ilícitos houvessem desaparecido. Pelo visto - conclui Mário Pessoa 
- a Sepuran_ça Pública é flutuante ou instável, resultado dos numerosos fatores gue podem 
afeta-la". (ALVARO L,.õ..ZZARINI, 1998, p.11) 

A segurança pública no Brasil nunca foi levada a sério, vive de 

acontecimentos de grande comoção social, quando aparecem soluções 

mirabolantes
1 

imediatistas, de curta duração e que quase sempre não levam a lugar 
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nenhum. Para tanto, necessário se faz definir neste estudo de quem seriam os 

deveres e responsabilidades sobre segurança pública. 

Nesse contexto da Segurança Pública, insere-se o tema _pro_posto. O quadro 

agravado ao longo dos tempos fez com que os marginais, organizados em 

quadrilhas ou não, atuando nas mais diversas facetas do crime" do crime passjonal 

ao crime do colarinho branco, perdessem o respeito e/ou o medo pelas autoridades 

constituídas e, de _modo mais visívejs, _por aquelas que atuam diretamente no 

controle e na repressão à criminalidade, a citar o Poder Judiciário, o Ministério 

Público e as Instituições Policiais. 

Em decorrência, soma-se às estatísticas criminais os casos de atentados 

contra autoridades, especialmente afetados por emboscadas, como uma eficiente e 

mais eloqüente forma de impor um clima de terror em todo o País, sendo que as 

projeções numéricas indicam uma forte tendência ao çi_gravamento desse quadro, a 

exigir posturas sérias, absolutamente profissionais e extremamente focadas nos 

resultados, com irrestrito compromisso dos Governos Federal, Estaduais e 

Municipais e, principalmente, com altíssima mobilização comunitária. 

3.2. POLÍCIA 

3.2.1. Introdução Histórica da Polícia. 

A palavra "polícia" tem sua origem no termo politeia, de poíís - cidade - e 

signifi9.av.a o ordenamento político do Estado" e até mesmo a arte de governar. Em 

Roma, o termo evoluiu para ter o sentido de ação do governo para manter a ordem 

pública~ .B tranqüilidade e a paz interna. Mais tarde passou a si_gnificar o organismo 
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que exe;;Jcia essa ação, ou seja, o si~nificado stricto sensu que hoje damos à 

palavra. 

TOURINHO FILHO (1978, p. 156), ensina que há indícios que a "polícia", 

como organismo incumbido de zelar pela se_gurança dos cidadãos, teve mesmo 

origem em Roma. Na Roma antiga, corno t1avia falta de iluminação, os assaltos 

eram freqüentes, ficando os ladrões ii:npunes por se manterem incógnitos. Por jsso 

um corpo de soldados foi destacado para exercer a vigilância noturna e funções de 

bombeiros, 

Além disso, estabeleceram-se pessoas destinadas a acusar os criminosos 

aos magistrados, como os curiosi (delatores) ou os de_gitiduri (dedos-duros), Tais 

pessoas tinham papel semelhante ao da atual polícia judiciária (polícia civil). 

Na época medievaJ, a noção de polícia era relacionada com o bem da ordem 

da sociedade civil, presidido pela autoridade estatal e a ordem moral e religiosa, 

presidida pela autoridade eclesiástica. No Século XIV, _aparece ª _palavra _police na 

ciência jurídica francesa para designar a atividade do Estado, em sentido restrito, 

para denominar a boa ordem dos negócios públicos. No Renascimento, o termo 

polícia - Po/izei - é recebido pelos juristas germanos como significação da boa 

ordem da coisa comum. Depois disso, no final do Século XV, existiu uma outra fase 

denominada Estado de Poiícia Uuspo!itae) em que se revelava o poder absoluto do 

príncipe que podia interferir na vida _privada do cidadão, inclusive na vida religiosa e 

espiritual. A partir daí, passou-se a ligar polícia à idéia de coação, ocorrendo nesse 

momento a distinção entre a atiyidade de polícia das demais atividades 

administrativas, hoje chamadas de "Serviço Público". 

Não havia limitações jurídicas para o Estado de Polícia, conforme cüação de 

GASOS: "Os monarcas tinham direito e o dever de assegurar o bem-estar da 
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comunidade ao seu livre arbítrio. O Estado, então, ditava todas as nmmas, _gerais e 

particulares, para a manutenção da boa ordem da comunidade, intervindo para isto 

em todas _as atividades individuais. Compreende-se aí o absolutismo estataJ" 

(GASOS, 1994, p. 17). 

A partir do Sécuio XVII, o Estado de Polícia se transformou com a 

desa9regação de suas funções. Ocorre a cisão entre a polícia e a justiça. Esta se 

situou no âmbito do Direito e aquela, no poder discricionário do monarca. A partir do 

Iluminismo, e especialmente depois da Declaração dos Direitos do Homem, em 

1789, a noção de polícia, com poder estatal passou a se circunscrever à proteção da 

ordem y manutenção da segurança, conforme menciona a mesma autora. 

Com efeito, já na modernidade em França, a partir de 1. 791, a força policial 

de então foi transformada em uma Gendarmefie Nacionafe, sendo paulatinamente 

copiada por outros Estados europeus, que foram criando suas próprias 

gendarmeriEs, corpos especiais, com estatuto militar e funções _policiais, como 

Bélgica, Luxemburgo, Suíça e outros. 

CRETELLA (1986, p. 99) conceitua polícia como "um conjunto de poderes 

coercitivos exercidos pelo Estado sobre as atividades do cidadão mediante 

restrições legais impostas a essas atividades, quando abusivas, a fim de assegurar

se à orqem _pública". 

Observa-se que o conceito de polícia traz em seu bojo a sua finalidade, quai 

seja, .a r:le assegurar a Ordem PúbJica e outros bens indis_pensávejs à saudáveJ 

convivência entre as pessoas. 
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3.2.2. Organização das Polícias Brasileiras 

Com vistas a atender encaminhamentos futuros deste trabalho, há a 

necessidade de serem esclarecidos aspectos básicos da or:ganização da Se_gurança 

Pública no Brasil, diferenciando-se exatamente o papel de cada organização, a 

extensão de sua atuação e o universo de comprometimento em relação aos 

confrontos com marginais no dia-a-dia e no enfrentamento da situação de 

emboscadas. Ainda nesse dia_pasão, infere-se a necessidade dessa diferenciação 

estrutural e operacional para atender aos objetivos específicos que versam sobre os 

contingentes mínimos de atuação em cada município, bairro ou comunidade. 

O artigo 144 da Constituição Federal estabelece a Segurança Pública como 

principal aspecto (elemento) da Ordem PúbJica, sendo exercida _para a preservação 

da Ordem Pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio pelos seguintes 

órgãos, de acordo com suas respectivas funções; 

a) Polícia Federal cujas atribuições constitucionais são (§ 1 º): 

1 - apurar infrações _penais contra a ordem política e social ou em 

detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades 

autárquicas e empresas _públicas, assim como outras infrações cuja 

prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão 

uniforme, segundo se dis_puser em lei; 

li - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de 

outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 

lll - e:»ercer as funções de polícja marítima, aeroportuária e de fronteiras; 

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 
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b) Polícia Rodoviária Federal, com a missão de _patrulhamento ostensivo das 

rodovias federais (§ 2°); 

e) Poiícia Ferroviária Federal, exercendo o patrulhamento ostensivo das 

ferrovia~ federais (§ 3°)~ 

d) Polícias Civis, com funções de polf eia judiciária e apuração de infrações 

penais (exceto as de competência da União e as militares - § 4°); 

e) Poiícias Militares, com as funções de poifcía ostensiva e preservação da 

Ordem Pública (ações preventivas e repressivas)~ sendo também, juntamente com 

os Corpos de Bombeiros militares, forças-auxiliares e reservas do Exército (§§ 5° e 

6º); 

f) Corpos de Bombeiros Miiitares, com o dever de prevenção e combate a 

incêndios~ busca e salvamentos e defesa civil{§§ 5° e 6°); e, 

g) Guardas Municipais, em caráter excepcional e facultativo, somente para a 

proteção de bens, serviços e próprios municipais {§ 8°}, não _podendo ser 

consideradas como parte plenamente integrada ao sistema. 

Tais órgãos policiais pertencem a entidades estatais distintas e a previsão 

constitucional é taxativa, não podendo ser criados outros órgãos policlals, em 

qualquer nível estatal que seja, para serem incumbidos da mjssão de Se_gurança 

Pública. 

Cada órgão policial mencionado teve sua competência (missão 

constitucional) defioida nos seus estritos limites constitucionais. Seus agentes, 

investidos de autoridade policial, devem agir dentro de sua estrita competência legal, 

sob pena de estarem atuando . com excesso . (ou abuso) ou desvio de _poder (abuso 

de autoridade). 
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Em uma época em que se clama por uma melhor eficiência policial, seria 

recomendável regulamentar essa norma constitucional. A indolência e o descaso 

para este aspecto _podem _ser considerados como a _primeira c_ausa jurídica que 

contribui _para o aumento da criminalidade. É considerada jurídica em sentido 

negativo, pois flagrantemente é problema político-iegis!ativo, em face de inexistência 

de norma regutamentadora _para tal mister, em que pese a existência de comando 

constitucional para tanto. 

3.2.3. ~~cotomia Policial no Brasi~ 

No âmbito estadual, a Polícia Civil e a Polícia Militar possuem competências 

definidas no texto. constitucional, cabendo à primeira a realiza_ção da função de 

polícia judiciária, destinada à apuração das infrações penais, excetuadas as 

militares, _e àquelas que forem de competência da Polícia Federal (art. 1440 .§ 4. 0
, da 

CF). À PM fica reservada a função de policiamento ostensivo e preventivo, o que se 

denomina de polícia administrativa ( art.144, § 5. º, da Constituição Federal), além de 

se constituir na reserva do Exército em casos especiais, sobretudo em situações de 

guerra externa. 

Cada corporação policial possui uma competência definida no texto 

constitucional, que são diversas, e exigem formacão diferenciada de seus 

integrantes, que se encontram subordinados ao Governador do Estado (art. 144, § 

6. 0
, da Constituição Federal), constituindo-se a denominada dicotomia policial na 

esfera estadual. 

A Polícia é atividade essencial para a existência do Estado de Direito e o 

desenvolvimento da sociedade. As mudançaspretendjdas devem ser reaJizadas com 
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reservas, para se evitar o caos e a anomia. A desor_ganização da Se_gurança Pública 

interessa apenas às organizações criminosas. O império da lei se constrói com 

instituições fortes, que estejam voltadas _para a realização de suas funções, como 

tem sido exemplo no decorrer dos anos a Polícia Militar e a Polícia Civil. 

3.2.4. Polícia Administrativa 

O aparato estatal, que nos regimes democráticos tem, na atuação 

subordinada à lei, a finaUdade de proteger o jndiyíduo contra abusos_, cresceu e se 

especializou para que pudesse atender as necessidades advindas da sociedade 

moderna. Atualmente se pode falar da existência de uma polícia _gerai~ encarre_gada 

da Segurança Pública e de polícias especiais, parte de uma polícia administrativa, 

latu sensu, que atuam nos mais variados setores da sociedade. 

A polícia gera! ou administrativa está encarregada específicamente da 

Ordem Pública, como muiío bem esclarece o próxjmo autoL 

A polícia administrativa é inerente e se difunde por toda a Administração Pública, enquanto 
as demai;;; são privativas de determinados ór:gãos Wolicias Civis) ou corporações Wolícfas 
Militares). 
Modernamente se tem distinguido a polícia administrativa geral da polícia administrativa 
especial, sendo aquela a que cuida genericamente da segurança, da salubridade e da 
moralidade públicas, e esta de setores específicos da atividade humana que afetem bens de 
interesse coletivo, tais como a construção, a indústria de alimentos, o comércio de 
medicamentos, o uso das águas, a exploração das floresta s e das minas, para os quais há 
restriçõe_s próprias e regime jurídico peculiar. (LOPES MEJRELLES, 1990,_p. J15) 

Ao Estado cabe o dever de evitar a lesão aos bens que são juridicamente 

relevantes. Essa atividade preventiva deve procurar evitar os fatos que ameaçam a 

vida, a íiberdade, a propriedade, garantindo aos administrados a possibilidade de 

galgarem uma condição de equilibrío diante de todo ataque violento e ilícito à 
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pessoa~ à honra, aos direitos, ao patrimônio; garantindo tanto a existência do Estado 

quanto à ordem pública e a segurança geral das pessoas e da propriedade dos 

cidadãps-

3.2.5. Polícia Judiciária 

A Polícia Judiciária tem como função primordial, na opinião de TOURINHO 

FILHO (1979, p. 185 e 186), investi_gar as ínfrq_ções _penais _e a_purar a respectiva 

autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de elementos para ingressar 

em juí?O~ desempenhando dessa forma uma fase primária da administração de 

Justiça Penal ou, ainda: 

[ ... ] indagando de todos os fatos suspeitos, recebendo os avisos, as notícias, formando os 
corpos de delitos para comprovar a existência de atos criminosos~ seqüestrando D.S 

instrumentos dos crimes, coligindo todos os indivíduos e as provas que pode conseguir, 
rastreando os delinqüentes, capturando-os nos termos da lei, e entregando-os à Justiça 
Criminal juntamente com a investigação feita, para que a Justiça examine e julgue 
maduramente. (TOURINHO FILHO, 1979,_p. 185 e 186) 

Foi com base nesse entendimento doutrinário que os legisladores 

constituintes fizeram constar no artigo 144+ .§ 4°, da Constituição federal de 1988, 

que às Polícias Civis, incumbe, as funções de Policia Judiciária e a apuração das 

infraçõe_s penais, exceto as militares. 

Tão logo ocorra um delito, e esta ocorrência chega ao conhecimento da 

Políci,a1 deve a autoridade tomar as providências contidas no arti_go 6° do Código de 

Processo Penal (CPP)1
. O Delegado de Polícia tem ampla liberdade para tomar as 

1 Art. 6°. Lago que tiver canhecirnento da prática da iJ~fração penal, a autoridade policial deverá: 
1- dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até 
a chegada.dos peritos criminais; 
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providêncías ali contidas na ordem que melhor convir à investigação criminal. Aliás, 

tem o Delegado a faculdade de tomar ou não determinadas iniciativas contidas no 

referido arUgo. Como procedjmento administrativo que é o inquérito policial, e tendo 

em vista não existir um rito definido, o espaço decisório do delegado é aumentado 

consideravelmenie, não tendo a autoridade o dever de cumprir todas as etapas 

contidas no artigo 6° do CPP. As iniciativas do Delegado são tomadas em razão da 

necessidade, conveniência e possibilidade de que tal diligência seja operada Ocorre 

que nem sempre as diligências levadas a cabo pelo Delegado de Polícia coincidem 

com as aspirações do titular da ação penal. As informações colecfonadas pelo 

Delegado servirão para fornecer os subsídios para que se forme uma pretensão 

penal a ser deduzida em juízo. Como esse mister fica a cargo do JvUnjstério Público, 

seria natural que este exercesse um controle maior acerca das atividades da Polícia 

Judici~ria. 

3.3. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SEUS AGENTES 

Há várias maneiras que o cnme organizado encontra para reduzir a 

eficiênda do poder estatal, como, . por exemplo., a corrup_ção ativa, desacato, 

II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos yeritos criminais; 

III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; 

IV - ouvir o ofendido; 

V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capitulo III do Titulo 
Vll, deste Livro, devendo o resyectivo termo ser assinado por 2 (duas) testemunhas que lhe tenham 
ouvido a leitura: 

Vl - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; 

Vll - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outro,s perícias: 

Vlll - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos 
autos sua folha de antecedentes; 

IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua 
condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele~ e quaisquer 
outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. 
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desobedjência, contrabando ou descaminho e outros. Mas o que mais repercute 

negativamente, sem duvida nenhuma, é quando os agentes da administração, que 

deveri,am proteger os cidadãos, pela furição que exercem e _pelo que representam 

em uma sociedade democrática, são atacados, tendo sua integridade física abalada, 

e ainda, resultado em vítimas fatais nas mãos dos marginais, de quem deveriam 

proteger a sociedade, e, no entanto as próprias autoridades passam a ser suas 

vítimas, 

Assim, merece estudo uma pequena parcela das ações de marginais contra 

a intewldade física dos agentes da Administração, numa verdadeira demonstração 

de força e de afronta ao poder público, principalmente do setor que deveria defender 

a socieçiade. 

Com o objetivo de demonstrar como é grave a situação e como ela se 

evoluiu em pequeno espaço de tempo, pertinente citar o estudo realizado pelas 

antropólogas Jacqueline Muniz e Bárbara Musumeci Soares, publicado pelo jornal O 

Estado de São Paulo, em 1 O de julho de 1999, quando mapearam a violência contra 

policiais no Estado do Rio entre 1993 e 1996, constatando a estarrecedora 

conclusão de que morrem "27 vezes mais Policiais-Militares no Estado do Rio do 

que em Nova York, comparando-se os anos mais críticos nos dois locais". 

Neste trabalho, a antropóloga Jacque!ine afirmava que "A yítimização contra 

policiais assumiu cores dramáticas, inaceitáveis e na razão do nosso esforço é 

reverter à situação". Mulher de visão parece que já previa os acontecimentos futuros, 

que infelizmente seu valoroso trabalho não foi levado a sério, embora sendo uma 

pessoa alheia às instituições policiais, e de ter. realizado o levantamento a pedjdo da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), do 

Instituto Superior de. Estudos da Reli.gião (lser) e do Ministério da Justiça, e que 
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acompa11hou dia a dia os. policiais" até mesmo em rondas, para traçar o ma_pa_ da 

violência contra a categoria. 

O estudo levanta diversos fatores que contribuíram para este número 

alarmante de mortes de policiais,. porém ao ser comparado com a cidade de Nova 

York, foram analisados os mesmos critérios, e com o resultado de mortes em torno 

de 27 vezes mais de policiais cariocas, e não27 a mais, o que já seria absurdo pelas 

características socioeconômicas da cidade, considerada o centro mundial da 

econom;a. 

Além disso, destaca-se que estavam de serviço 48% dos PMs vitimados. 

"Uma _pessoa em _seu ambiente de trabalho tem de estar re.gida. por normas de 

segurança", JACQUEUNE, citada por THOMÉ (1999, s/nº), demonstrando 

claramente que não é porque a pessoa desenvolve uma atividade de risco que ela 

tem que morrer ou ser ferida, e sim que seu ambiente de trabaiho deve ser mais 

protegido do que os demais, e principalmente sob enfoque técnicos. 

Em 1995_, _ano em que foi possível cruzar os dados de yfümiza.ção de PMs com os da 
população em geral, constatou-se que policiais morrem seis vezes mais que outros 
profissionais_ Em cada 1 O mil, 38,85 for.am mortos .,.. 26,85 na foJga. Entre _a população, o 
número foi de 6,63. No mesmo ano, 256,45 policiais militares sofreram lesões corporais 
dolosa;:; .em cada grnpo de 1 O mil, ante 26,29 em outras_profissões. (THOMÉ, 1999)_ 

Na mesma linha, GODOY (1999, s/nº) do jornal O Estado de São Paulo cita 

que o "Número de PMs mortos cresce 154% em 07 anos", relata que só no primeiro 

semestre de 99, 134 PMs morreram em folga; perda de colegas é fator de estresse 

na corporação, o repórter ainda faz a seguinte afirmação 'Todo dia morre ou fica 

inválido, em média, um policial-militar no Estado de São Paulo. Nos últimos sete 
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anos, esse número cresceu 154% e não _pára. Tirotejos" acidentes de carro, 

emboscadas e vinganças. Assim morrem os PMs". 

Aflora o caso do prefeito de Santo André Celso Daniel, relatado _pelo Jornal 

O Estado de São Paulo do dia 21 de janeiro de 2002, caderno Cidade, 

especificamente onde retrata como foi o ataque ao veículo em que se encontrava.o 

prefeito e seu amigo. 

Ataque - O drama que marcou as últimas horas de vida do engenheiro, administrador de 
empresas e economista Celso Augusto Daniel, de 50 anos, começou na Vila das Mercês, 
zona sul de São Paulo. 
Depois de jantarem no Rubaiyat, churrascaria tradicionai da Alameda Santos, ele e o amigo 
Sérgio Gomes da Silva voltavam par_a Santo André. Seguiam na _pjca_pe Mitsubisbi Pajero do 
empresário Silva quando notaram que uma caminhonete Blazer e um Santana os seguiam. 
Silva te,ninu escapar do cerco, enquanto os bandjdos - quatro em cada carso~ segundo eJe -
abriram fogo e lançavam os carros contra a traseira da Pajero. 
Os viqros, _ blindados, conseguiram conter as_ balas - .os_ tiros não saíram. de fuzis_. 
como se divulgou inicialmente, e sim de armas de menor calibre - , mas o pneu 
trasei(o .direito, não. Jb.. _picape parou no .alto de uma ladeira oa Rua Antônio Bezerra, 
perto da Via Anchieta. O empresário não conseguia mais trocar as marchas e as 
portas po carro de.Stravaram. 
Os criminosos arrancaram Celso Daniel do carro. Tentaram fazer o mesmo com Silva, mas 
o câm,blo _av_ariado não segurou a Pajeso~ que~ c.om o _empresário no. banco do motorista, 
desceu de ré a ladeira e bateu num outro carro. A Blazer e o Santana arrancaram na 
direção çia Via Anchieta. Eram aproximadamente 23h3Q. Isem grifo .no ori_gJnal]. (O Estado 
De São Paulo, 1999). 

Fato importante a considerar são as ameaças que várias personalidades do 

partidq dos trabalhadores vinham recebendo, além de já ter ocorrido a morte do 

prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, em 1 O de setembro de 2001 , e que 

são retratadas na mesma publicação, sendo destaque para nosso estudo o se_guinte 

trecho: 

Os prefeitos de Santo André, Celso Daniel, e de Diadema, José de Filippi, receberam 
divers~ .cartas com .ameaças de morte. Em novembro, FiLippj fez um .boJe1im de 
ocorrência, encaminhou uma delas ao Ministério Público e disse que as cartas precisavam 
ser tratadas com seriedade. [sem grifo no original]. (O Estado De São Paulo, 1999). 
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Na mesma esfera, emerge o atentado ocorrido contra a _prefeítura do Rio de 

Janeiro, publicado pelo Jornal O Estado de São Paulo do dia 25 de junho de 2002, 

caderno Cidade, com o titulo: Atentado à prefeitura do Rio: 275 tiros e 2 _granadas. 

A sede da prefeitura do Rio, na Cidade Nova, foi metralhada, na madrugada de ontem, por 
cerca de 20 criminosos, que ocupavam três carros. Cinqüenta e cinco janelas de 30 salas 
foram quebradas pelos tiros e 275 cápsulas de fuzil calibre 762 foram encontradas. Os 
criminosos lançaram ainda duas granadas, que não chegaram a ex_plodir. Ninguém ficou 
ferido. O ataque fez o prefeito César Maia (PFL) pedir a decretação do estado de 
defesa no Rio. O secretário de Segurança, Roberto Aguiar, atribuiu cunho político ao 
ataque ...... Pela manhã, a Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Secretaria de Estado de 
Seguraoç_a tratava o caso como uma ação "narcoterrorísta". A tarde, _porém, Aguiar, 
descartou a hipótese de participação de traficantes no episódio. [sem grifo no original]. 
(THOMÉ_,2002). 

Segundo um morador do Edifício Duprat, que não quis se identificar, "a 

polícia só apareceu para contar balas", fazendo referência à falta de _presença 

policial através do patrulhamento ostensivo da polícia militar, transparecendo que a 

polícia passa por ali de vez em quando. 

Os guardas municipais que estavam trabalhando no local relatam que: 

Os crill)inosos entraram pela Rua Pjnto de Azevedo, DB lateral do edifíciD" às 3h20~ Dois 
guardas municipais que faziam a segurança da prefeitura viram quando uma van se 
aproximou lentamente. Um homem desceu do veículo e começou a disparar contra o 
prédio principal, onde funciona o gabinete do prefeito e as secretarias de Obras, Educação 
e Saúd~~ Isem grifo no origjnal]. (THOMÉ, 2002)~ 

Outra afirmação de moradores do mesmo edifício é o fato de os criminosos 

estarem "calmos, um deles desceu do carro branco, pe~ou alguma coisa no chão e 

foi embora". 

Estas afirmações mostram que os marginais não estavam preocupados em 

serem surpreendidos pela polícia, ou que ela estivesse nas proximidades efetuando 

o patrulhamento, o que é curioso, devido aos problemas que a cidade do Rio 
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enfrenta _há tantos anos na questão de se_gurança públicos, já eram _para ter um 

"aparato policial" preventivo constante, com o objetivo de afugentar ou pelo menos 

inibir a ação dos marginais pela _probabilidade de serem pe_gos em flagrante, que 

podemos dizer, seria mais eficiente do que a sentença pena! que viria só no final do 

processo. Entretanto, não se pode admitir~ que numa ação de_ tamanha audácia, não 

houvesse um planejamento prévio e uma verificação das atividades policiais na área, 

pois seria muito pior, caso os mar9inais executassem esta opercição de improviso, 

contando com a sorte, e obtendo êxito total, o que constataria a falência do poder 

públicona questão da segurança pública 

Ainda, no mesmo assunto, colaborando com a analise feita sobre a falta do 

policiamento pr_eventivo, destaca-se o reJato de funcionários da prefeHura do Rio, 

O clima também era de medo entre os funcionários municipais que chegaram para o 
trabalho. "Nunca pensei q1...1e _p1.1desse acontecer al"90 assjm. Todo mundo no_ Rio está 
assustado", afirmou a funcionária Inês Costa, da Secretaria de Saúde. Para o funcionário 
da Secretaria de Obras Jorge Eduardo Moraes, a _ação dos criminosos foi "absurda" e 
"sem motivos". "O nível de violência está insuportável. Eu e minha família não saímos mais 
de casa de_pois das 19 horas. O sentimento de insegurança é total", disse, lsem _grifo no 
original]. (THOMÉ, 2002). 

Mais tarde, em outubro do mesmo ano, outro fato marcante na insegurança 

da cidade do Rio de Janeiro, em uma demonstração de_ "poder", mar_gjnais atacaram 

órgão públicos estaduais em diversos locais e ao mesmo tempo, como se pode 

verificar e analisar pela publicação do Jornal O Globo do dia '16 de outubro de 2002, 

referente aos tiros contra o palácio Guanabara, delegacia e patrulhas após tentativas 

de resgate em Bangu ilL 

Rio - Grupos de bandidos armados atacaram a tiros Palácio Guanabara - sede do governo 
estadual - patrulhas das polícias civil e militar, além de uma dele_gacja_, no começo da 
madrugada de hoje. Um dos grupos jogou uma granada do tipo M3 defensiva, de fabricação 
nacional, na calçada da entrada principal do Sh9pping Rio Sul, em Botafogo. A explosão 
abriu um buraco no chão e danificou a marquise do shopping, mas não houve feridos. A 6ª 
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DP (Cµiade . Nova)" ao lado do Batalhão .de Choque - onde estão os 1rafi.caotes que 
comandaram a rebelião em Bangu 1, entre eles Femandinho Beira-Mar - foi metralhada. A 
PM havia recebido informações de que ações seriam orquestradas, mas nenhuma 
autoridade confirmou as suspeitas. (GLOBONEWS, 2002). 

Neste caso, verifica-se que ocorreram vários atentados e emboscadas em 

uma mesma noite, devidamente planejadas, organizadas e executadas, de forma 

sincronizada para que ocorressem uma dispersão da força policial obtendo assim 

maior sucesso e com menos baixa por parte dos marginais. 

Segundo. o jornal, a policia militar tinha informações sobre as çições que 

seriam realizadas, embora nenhuma autoridade confirmasse esta suspeita. Esta 

frase é de fundamental importâncJa para estudo, e para melhor explicá-la examina-

se algumas hipóteses: 

1) Sendo verdadeira, por que as polícias não conseguiram evitar? Será que 

não tomaram as providências devidas? Ou tomaram, mas não tinham pessoai e 

meios suficientes para evitar? Ou ainda, diante das circunstâncias aceitaram o 

resultado de que só houve uma vítima fatal e apenas dois ficaram feridos. 

São perguntas difíceis de responder, e só as autoridades iocais saberiam a 

verdade, todavia, com certeza, uma morte, ou menos, um ferido, já seria o bastante, 

para que todas as providências possíveis fossem tomadas para evitar o resultado 

obtido, _partindo do pressuposto que a maioria dos dirigentes são pessoas idôneas e 

sensíveis ao perigo que estava para vir. Entretanto, os meios realmente eram 

escassos, restando às corporações policiais apenas alertarem seus efetivos corno foi 

citado na reportagem: 

Aos 23 minutos de hoje, o Centro de Operações da PM alertou todos os policiais em 
patrulhamento para .que redobrassem a vigilância, após receber a informação de que 
bandidos de uma facção criminosa haviam saído em "bondes" em direção ao complexo 
penitenciário de Bangu. 
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Por volta de 1 h de hoje, a Central de C_omunicaçô.es da Polícja Civil anunciou que todos os 
policiais deveriam permanecer de plantão por determinação do chefe da corporação, 
Zaque4 Teixeira. (G.LOBONEWS, 2002). 

2) Não sabiam até acontecer o primeiro ataque, sendo o policiamento normal 

para uma cidade como o Rio de Janeiro com todo. seu histórico de violência, o 

necessário para atender suas necessidades, com meios e efetivos suficientes, então 

se PE?rgunta, por que não foram evitados? Será que em hipótese al_guma 

conseguiriam evitá-las, pelo fato da surpresa, e ai como fica? Veja o estrago que 

resultou, com mortes, feridos e danos ao _patrimônio público., e ajnda, o símbolo 

máximo do Estado, atacado, desmoralizado, sem que fosse defendida, ou 

recha9ada a altura, sem que nenhuma prisão fosse realizada A verdade é que o 

policiamento preventivo existente não está à altura da insegurança que reina na 

cidade çio Rio de.Janeko. 

Estes acontecimentos são gravíssimos, embora aparentem estar tão longe, 

representam .a força do poder marginal dominando a sociedade, e estabelecendo 

suas próprias regras, o que com certeza servirá de exemplo negativo para qualquer 

marginal, organizado o.u não, agir e estabelecer suas formas de atuação em 

qualquer lugar do país. Assim, os Comandantes e Chefes das polícias, bem como, o 

Governo do Estado, Poder Judiciário e Ministério Público, devem estar _preocupados 

e avaliando suas condições para estarem prontos para a defesa da nossa 

sociedade, como refere-se a expressão latina "SI vis PAGEM PARA BELLUM" , se desejas 

a paz se prepare para a guerra. 

Por outro lado, há de se fazer a seguinte pergunta 

O efetivo policial militar (polícia preventiva), naquela noite, era o mínimo 

necessário di.stribuído estrategicamente no terreno, para inibir a ação macginal? 
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O que. gera outro comentário, mais .grave ainda, admi1indo que fosse, 

mesmo assim, os marginais se deslocariam pelas ruas para desencadearem este 

terrorismo urbano, e com êxito, pois houve mortes, feridos e danos ao _patrimônio 

público, além da vergonha moral do poder constituído, arriscando serem presos ou 

mortos pelos. policiais, neste caso, seria absurdamente pior, pois demonstraria que 

não há solução. 

Poderia ser alegado que as equipes de serviço não estavam atentas, talvez 

dormindo em serviço, fazendo outras coisas, mesmo com o histórico violento da 

cidade, sendo então surpreendidas, certamente não é verdade, eles fizeram o que 

podiam para defender, primeiro a si mesmos e depois a sociedade, mas infelizmente 

não dispunham de efetivo suficiente. 

Continuando no raciocínio, um policiamento mf nimo desejado para a cidade 

do Rio de. Janeiro deve ser grande, aceitando esta afirmação e sendo verdadeira, 

pelo número de locais atacados, 07, pode-se dizer que mais de 50% dos policiais 

são irresponsáveis, corruptos, etc., ou a corporação não dispõe de fiscalização 

adequada, o que também não é verdade, todo lugar ou família tem suas "ovelhas 

desgarradas", mas sempre em quantidade inferior, aos bons. Diante do exposto, 

pode-se afirmar que realmente a cidade do Rio de Janeiro não possui nenhum 

aparato _pDlici.al enorme, .e nem mesmo o mínimo suportável para fazer frente às 

adversidades apresentadas, e se uma cidade com tanta importância no país não 

tem, que dká as _outras. 

Observe o conteúdo da reportagem na revista Época, do dia 17 de junho de 

2002, com o título "Terra de ninguém'', analisando a morte do jornalista Tim Lopes 

na favela denominada de complexo do Alemão: 
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Em agosto do ano passado, após a exibição pela Rede Globo da reportagem "Feira das 
drogas" - feita por Tim Lopes-, o então secretário de Segurança, Josias Quintal, determinou 
a inva,são do morro. Como nas vezes_ anteriores, dias de_pois _ a pQ_Hcia deixou a 
comunidade. O sociólogo lgnácio Cano, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), 
critica esse _tipo de a_ção. "Historicamente, as ocup_ações policiais visam prote_ger o 
asfalto da favela. É preciso um policiamento permanente, que proteja o morador do 
morro do jugo dos traficantes", afirma. (JAVOSKl, 2002), Isem grifo no original]. 

O sociólogo afirma que deve ter um "policiamento permanente" na favela, ou 

seja, 24 horas por dia e durante 365 (trezentos e sessenta e cínGo) dias no ano, pois 

a favela é um bairro da cidade e como tal deve ser tratada. 

Segundo a mesma re_portagem, o "Complexo do Alemão é um conjunto de 

11 favelas que cortam quatro bairros do Rio de Janeiro com cerca de 280 mil 

pessoas", sem_ policiamento nenhum, então quem faz o policiamento num bairro 

maior que muitas cidades brasileiras? Será que o Estado tem poder ali dentro, por 

melhor queJoss_e o trabalho socialrealizado lá? 

Para isso, existem os Documentos de Estado-Maior, previstos no manual IP 

101-5,. do Exerdto Brasileiro, utilizado pelas Polícias Militares, para elaboração de 

estudos para solução de problemas, neste caso, fixação de efetivo condizente com 

as necessidades do local, levando-se em conta os fatores criminoló_gicos, população, 

pobreza, e outros. 

Analisando outro caso, já longe do eixo Rio - São Paulo, especificamente na 

cidade de Presidente Prudente - SP, mostrando a evolução e desenvolvimento do 

crime no país, e que teve grande repercussão nacional, atingindo uma classe que 

representa a justiça, nem por isso, infelizmente" livre das ações dos marginais. O 

fato publicado no Jornal da Tarde, filiado ao Jornal O Estado de São Paulo, do dia 

15 de março de 2003, no caderno Cidade, com o seguinte título "Juiz é executado 

em emboscada. Foi Beira-Mar?". 
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O juiz-9orrngedor e da Vara de Execuções Criminais de Presidente PrudentEl, Antônio José 
Machado Dias, foi executado com dois tiros - um na cabeça e um no peito - às 19h15 de 
ontem pa _saída do Fórum da comarca (a 589 quilômetros de São Paulo). Ojuiz-corregedor" 
que sofria constantes ameaças de morte, foi assassinado dez dias depois de dispensar a 
escolta ne policiais militares. (MAGALHÃES, 2003). 

Este caso que comoveu o Brasil todo, e principalmente as autoridades, mais 

do que as várias. mortes de _policiais civis e militares já relatadas e comentadas 

anteriormente representaram um verdadeiro choque na democracia brasileira, 

abalan<fo n Poder Judiciárjo. 

Sopesando o caso, verifica-se que o juiz já recebia várias ameaças e até 

tinha uma escolta de _policiais-militares, contudo, dispensou a escolta, não sendo 

relatado o motivo, mas não observando o critério técnico, ou seja, a analise das 

ameaças recebidas, não considerando a rotina de trabalho e ainda, subestimando a 

ação dos marginais. 

Provavelmente, todavia, o comandante precisava de mais gente na rua e a 

vítima~ com a rotina de trabalho, em que dificilmente uma ameaça é concretizada, 

acharam desnecessário manter aquele trabalho. 

Considerando o local onde o fato ocorreu, constata-se que foi no centro da 

cidade, geralmente um dos locais mais policiados de qualquer cidade, grande ou 

pequena, e mesmo assim, os mar_ginais foram audaciosos e num primeiro momento 

conseguiram fugir, sendo desencadeada uma verdadeira caçada humana dias 

depois, com inclusive o envolvimento da Polícia Federal no caso. 

Dias morreu numa emboscada armada a três quarteirões do Fórum, na Vila Roberto, região 
central da cidade. A .Polícia suspeita que o carro dele, um Vectra GLS preto, tenha sido 
fechado por dois outros veículos na Rua José Maria Armond. Na seqüência, dois indivíduos 
- um braoco e um negro-" que ocupavam um flat, efetuaram, quatro disparos na direção da 
vítima e fugiram. 
As polícias Civis, Militares e Federais, com um total de 100 homens, foram mobilizadas para 
tentar lp.calizar os .assassinos. Minutos de.pois do crime, .a pDlícia _apreendeu _o Fiat e 
constatou que é dubiê de um carro de Presidente Prudente. (MAGALHAES, 2003). 
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Na seqüência, o mesmo Jornal, no dia seguinte, 16 de março de 2003, 

complementa a reportagem com novos fatos: 

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sérgio Augusto Nigro Conceição, 
anunciou ontem que o novo juiz - corregedor da região de Presidente Prudente ficará em 
São Paulo, A tr:ansierênci_a para a ça_pital poderá ser a_plicada a todas as var_as de execução 
criminal no Estado . 
. . . O T J quer que os fóruns passem a ter segurança 24 horas, assim como os juízes que 
necessi1arem de pmteção. O secretário da Se_gurança Pública, SauJo Abreu, disse que vai 
conversar com o T J. "Nós temos quase 480 policiais militares afastados (da rua), junto ao 
Tribuna! de Justiça, só na capital. No interior, a segura_nça dos fóruns é feita_pelos batalhões 
locais. E mais que um batalhão de PMs". (DIAMANTE, 2003). 

A questão é _deiicada, mas é necessário ser anaiisada com profissionalismo, 

O fato causou um verdadeiro terror nacional, o que não é para menos. Entretanto, 

considerando que a guarda dos fóruns~ do próprio Tribunal de Justiça_, _podem ser 

realizadas por empresas de segurança contratadas pelo órgão responsável, 

liberando os policiais-militares para atuarem nas ruas, cumprindo sua missão 

constitucional, desempenhando o policiamento preventivo e aí atendendo a todos de 

forma ~eraJ, uma vez que no caso da emboscada a _pró_pria segurança pessoaJ esta 

em risco, sendo difícil escapar do elemento surpresa, como será visto mais à frente, 

quando se tratar especificamente do assunto. 

As organizações de segurança poderão ter mais eficiência e eficácia em seu 

trabalbo de preveoç_ão e repressão imediata, com efetivo "mínimo necessário" nas 

ruas, o que realmente deve ser cobrado pelos Tribunais de Justiça. 

Neste caso, o judiciário e o ministério público, devem questionar os 

comandantes de unidades policiais e os chefes das delegacias de áreas, que 

apres<?ntern um Diagnostico Estratégico da real situação de seus efetivos, levando 

em consideração a densidade demográfica, desemprego, favelas e conglomerados 
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populacionais, população flutuante, índice de ocorrências policiais~ e outros aspectos 

socioeconômicos, bem como, os fatores criminológicos que trata a moderna 

criminologia, de forma a dizer se possuem o efetivo mínimo necessário para atuar no 

policiamento preventivo, repressivo imediato, e no caso da Polícia Civil nas 

invest[gações, desconsiderando o efetivo administrativo, que executam_policiamento 

em instituições prisionais, de trânsito urbano, os que estão em férias, licença 

especial_, dispensa saúde, e outros. De _posse deste documento, acionar o _governo 

estadual, como está ocorrendo hoje com a educação. Assim, o assunto será tratado 

com maior profissionalismo, não aumentando o efetivo, mas tendo o mínimo 

necessário, diminuindo a probabilidade de fatos dessa natureza se repetirem com 

freqüênçia 

No dia 17 de março de 2003, novamente o mesmo Jornal, publicou outra 

matéria dizendo o seguinte~ 

Um dia antes da morte do juiz, na sexta-feira, a PM recebeu informações de que a facção 
criminosa nrganizaria ações para cobrar dívidas e eliminarJa juízes~ promotores, policiais 
civis e militares. 
O movimento seria organizado para comemorar o símbolo numérico da sigla PCC, 15/03/03 
- que representa a ordem no alfabeto de cada uma das letras. _(MAGALHÃES, 2003). 

A reportagem não explica se a informação foi recebida especificamente na 

cidade de Presidente Prudente, OJlde ocorreu o fato, ou se era uma informação de 

cunho genérico que a Policia Militar possuía, atingindo todo o Estado, dificultando 

destarte~ uma _ação ativa e hábjl por _parie dela. 

O fato de o carro ter placas clonadas de um outro veículo de Presidente Prudente é outra 
evidênçia de que ns assassinos são dD Estado. Para a _polícia, isso_indic.a que os crimi..r1osos 
conhecem os hábitos da Polícia Militar local, que têm o costume de abordar carros de fora 
da cidade, por cautela. (MAGALHÃES, 2003). 
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Este comentário demonstra que os marginais são pessoas inteligentes, que 

planejam suas ações, principalmente o modo de fuga, e são organizados, preparam 

a execução de seu objetivo ilícito, o que" normalmente é desconsiderado pela 

população e até mesmo por autoridade políticas, mormente quanto à questão legal 

das a9ôes policiais, quando afirmam que a polícia sabe _quem são os marginais, mas 

não prendem e possivelmente são corruptas, e ainda, dizendo não faltar policiais 

nas rua;:;" B que sim .é incompetência de seus comandantes ou chefes, 

No Paraná, esta modalidade de atuação dos marginais, ocorrem em 

pequenas proporções, porém para a _pessoa que sofre a ação e para a instituição é 

um desastre. 

Em 23 de julho de 2003, uma guarnição do 13° BPM foi surpreendida pelos 

marginais durante o atendimento de uma ocorrência, relatada da se_guinte forma 

pelo jornal eletrônico da Rede Paranaense de Comunicações, TudoParaná e pelo 

jornal Gazeia do Povo: 

Nem a Polícia Escapa - PMs atendem ocorrência e acabam assaltados em Curitiba. 
Dois pplici.ais militares foram..assalíados quand.o atendiam uma ocorrêncja, no bairro Capão 
Raso, em Curitiba. Eles ficaram sem as armas e a pé. O assalto aconteceu na manhã de 
terça-feira, por volta das 11 h. 
Os policiais identificados corno Vieira e Pedro foram surpreendidos por dois bandidos, que 
levaram, .alémdosrevó!veres calibre 38, o yeiculo que eles usavam, uma Parati. 
A situação teve início na chamada feita por telefone ao Centro de Operações, que de 
imediato deslocou um carro do 13° Batalhão da PM, para averiguar o roubo de telhas de 
uma casa no bairro Capão Raso. 
Eles não teriam encontrado nada no local, mas moradores alertaram que os suspeitos 
teriam fugido. Quando iriam inicia ruma busca, foram rendidos pelos ladrões. 
De acordo com o coronel e Comandante do Policiamento da Capital, Ariova!do Alves Nery 
Júnior, p Jato é inusttadD, eJ1tretanto, mostra que a poJícia. é uma estrutura _semelhante a 
qualquer outro órgão público e sofre com o aumento da violência. 
A viatur_a roubada foi encontr.ada .dez minu:tos depois, no bairro Pinhejrinho, a poucos rnetrns 
do terminal urbano. [grifo no originai]. (Rede Paranaense de Comunicação, TudoParaná, 
2003). 
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Neste caso pode-se analisar também o de_polmento pessoal do policial-

militar QPM 1-0 PEDRO JOSÉ DA SILVA/RG3.656.857-7 uma das vítimas, onde foi 

extraído o seguinte: 

Quando já estavam próximos da esquina com a rua Santa Mônica, deram de cara com os 
dois indivíduos que vinham por aquela rua, os guais de armas em punho renderam a equipe 
policial que não teve tempo de qualquer tipo de reação. Relata ainda o depoente, que 
primeiramente abordaram o mo1oris1a, Sd Vieira encostand0 uma pistola em sua cabeçEi e 
praticamente arrancando-lhe de dentro da viatura PM, o outro indivíduo veio até o outro lado 
da viatura~ onde estava o depoente sempre apontando a arma em sua direção e pedindo 
para que o mesmo não reagisse caso contrário estourariam a cabeça de seu companheiro ... 

Verificou-:-se, aqui, caso típico de emboscada" com um planejame11to prévio 

dos marginais de surpreenderem a guarnição no momento em que virasse a 

esquina, o que foi feito com êxito, de forma a inibJr qualquer tipo de reação _por parte 

dos policiais-militares. 

Embora os policiais-militares já estivessem no encalço dos marginais e desta 

forma
1 

prepacados para qualquer eventualidade, foram pegas de surpresa porque 

esta é a vantagem da emboscada, e por isso, muito difícil qualquer tipo de reação 

após a sua execução_, por mais simples que aparente ser, durante o 

desenvolvimento de uma ação, sem que houvesse um planejamento criterioso. 

Outro fato ocorrido no dia 18 de setembro de 2003, relatado _pelo jornal 

eletrônico da Rede Paranaense de Comunicação, Tudoparaná, envolvendo policiais 

paranaenses, com maior _gravidade, consta quR 

Policiais rodoviários ficam reféns de bandidos por meia hora. Quatro policiais foram 
feitos r~f!§ns por meia_l1ora e um .pojjcial foi ferido na madrugada desta quinta-feira nn pos1D 
da Polícia Rodoviária Estadual, no quilômetro 158, da Rodovia do Xisto, em Araucária, na 
região ,metropolitana de Curj1iba. 
Por volta da 1 h, quatro homens armados renderam o policial que estava de plantão no posto 
rodoviário-- Em seguida, rendernm os outros três que estavam dormindo. nn alojamenio. 
Antes, um dos policiais percebeu a ação dos bandidos e pediu reforço policial. 
Os bandidos corne_çaram a atirar quando a equipe do 17° Batalhão da Polícia Militar chegou. 
No tiroieio, o soldado Aviia foi ferido no braço e sofreu fratura exposta. Ele foi encaminhado 
ao Hos,_pital do Trabalhador, passo.u por uma cirurgia esta tarde e passa bem, 
Os quatro homens conseguiram fugir e levaram nove armas e munições dos policiais 
rodoviárfos. A polícia ainda não tem jnfor.maçôes sobre ns bandidDs. 
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Este é J) _primeiro caso de assalto a um posto da Polícia Rodoviária Estadual em Curitiba fl 
região metropolitana registrado pela polícia. [grifo no original]. (Rede Paranaense de 
Comunicação, TudoParaná, 2003), 

Neste caso, deduzimos que houve um píanejamento prévio por parte dos 

marginais, principalmente com total conhecimento da rotina dos policias-militares, 

qual o número de policiais no local e também a existência de armas no local. Mesmo 

com um J1úmero considerado de policiais no posto os marginais não se intimidaram e 

executaram seu plano e com êxito por terem levado 09 (nove) armas na fuga. 

Os poiiciais reagiram da melhor maneira que puderam, diante das 

circunstancia apresentada, embora um deles tenha saído ferido. 

Referente aofato dos policiais-militares estarem dormindo durante o turno de 

serviço, conseguimos o depoimento pessoal do 2° Sgt RIVAIR, comandante do 

posto rodoviário de Araucária, que estava no local no momento do assalto, sendo 

que estava dormindo pelo fato de que ele e o Sd AMAURI não estarem de serviço e 

que iriam sair com uma viatura na manha seguinte com destino à cidade de União 

da Vitória para uma reunião de comandantes de postos, da polícia rodoviária. 

A equipe então era composta por dois policiais-militares, em turno;; de 24 _por 

48 horas, tendo sob responsabilidade de patrulhamento e atendimento de acidentes 

209 quilômetros de rodovia 

O fato de estarem no local mais dois policiais-militares ajudou na reação 

contra os marginais, porém como vimos, mesmo assim acabaram conseguindo seus 

objetivos. 

O turno de 24 horas de serviço por 48 horas de descanso, para um serviço 

essencial como o polida! que requer vi_gilância constante não é recomendável, 

porém pela falta de efetivo para distribuição adequada nos postos de serviços, as 

unidades usam destes recurso para poder atender a comunidade, mL.1ito embora 
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denigrem a . imagem da corporação que fica sujeita a este tipo de ataque, e 

principalmente por colocarem em risco a vida dos policiais-militares. 

Com essas dificuldades, mujtos são os crimes que vêm ocorrendo contra a 

administração pública e sobretudo contra a integridade física de seus agentes em 

todo país, no entanto, apenas alguns casos foram relacionados levando-se em conta 

sua gravidade e repercussão, com objetivo de analisá-los e demonstrar como a 

ordem_púbJica está em risco e que é preciso fazer algo ur.gente. 

3.4. TÁTICAS E TÉCNICAS PARA TENTAR ESCAPAR OU EVITAR 

EMBOSCADAS 

Até pouco tempo atrás, as palavras atentados e emboscadas contra policiais 

e autoddades_públicas ernm apenas temas de filmes e fatos em países distantes, ou 

ainda, raramente ocorria em um ou outro grande centro. A imprensa tem noticiado 

atentados contra poUciais, autoridades e contra Jnstalações públicas diariamente. Os 

marginais levam vantagem nas ações pela surpresa e oportunidade da atuação. 

Quando as.autoridades se apercebem do problema a ação já ocorreu, sendo que na 

maioria das vezes não existe nem a possibilidade de reação ou confronto com os 

marginais. 

Dentro deste assunto pesquisou-se nas instituições de ensino da Polícia

Militar1 respectivamente a Academja Policial Militar do Guatupê íAPMG), referente 

ao Curso de Formação de Oficiais, e no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 

Praçai:; iCFAP), rnf.erente aos cursos de formação e aperfeiçoame.nio de soldados1 

cabos e sargentos, disciplinas que abordassem o assunto de forma a preparar os 

policiais-militares para . prevenirem e enfrentarem situações de atentados e 
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emboscadas contra as _próprias _guarnic;ões, no entanto, não encontramos uma 

disciplina específica, até pelo fato de serem episódios novos na atuação policial 

militar. 

A disciplina que mais se aproxima do tema e que é empregada tanto para o 

Curso de Formação de Oficiais e _para as_psaças é a de Policiamento de Guardas e 

Escoltas, na unidade "Serviço de Proteção e Segurança de Dignitários;;, sendo que 

nos objetivos específicos destacam a identificação de procedimentos táUcos para 

resposta a ataques contra os dignitários, o que podem ser adaptados para os casos 

em estudo, pre_parando os policlais-rnilitares _para situações em que eles são as 

próprias vítimas dos marginais. 

Esta é hoje urna triste realidade, e os caso se espalham por todo o país, 

sendo que as organizações policiais não estao _preJJaradas para conter ou reprimir 

essas ações, que dirá as autoridades civis; veja o que diz, um dos maiores 

especialistas brasileiros no setor, o Coronel da reserva da Polícia Militar do Paraná, 

IRANIL DOS SANTOS, com um currículo invejável em participações de seminários, 

treinamentos e cursos de especialização de nfvel nacjonal e internacional, 

destacando-se os cursos de: Comportamento Diante de Situações de Alto Risco, 

realizado no Lethal Force !nsfüute - USA Treinador de Armas Curtas pela 

Confederação Brasileira de Tiro ao Alvo - RJ; Táticas Operacionais Anti-

terrorismo no Korpus 1 - Israel, e muitos outros; em matéria publicada na Revista 

Bimestral Magnurn, Ago/Set 2002, da Editora Magnurn Uda, com o título "Reação 

irnediatp contra "Franco-Atiradores" ": 

Apesar da grande importância que reveste o assunto, pouco se fala a respeito destas 
"armadilhas falais", pacticularmente nas lnsíituições Policiais de Ensino - Academias dB 
Polícia, que têm o dever e a obrigação de elevar, por meio da instrução e do treinamento, o 
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índice de sobrevivência rios Agentes da lei. Possivelmente isto ocorre porque as ações de 
franco-atiradores agindo contra Policiais não são comuns ou porque, exceto pelos 
estrate?isias militares, poucos são Bqueles que realme11te entendem a dinâmica desse tipo 
de atentado. Para melhor situar nosso leitor, é importante, inicialmente, passar-lhe a 
definição ortodoxa de EMBOSCADA. A doutrina militar, em _particular aquela oJiunda do 
exército norte-americano (U.S. Army), define emboscada como sendo uma ação furtiva 
executq.da por. um ou várJos indivíduos que" em .um teJnpo partic.ulac contém o alvo 
pretendido (vítima) numa área específica, com a finalidade de incapacita-lo. Esta área é, no 
jargão militar, conhecida por zona mortal. {Dos S.antos~2002, p.14). 

O Gel IRANIL ao fazer seu comentário sobre a emboscada refere-se 

especJficamente à modalidade usada por franco-atiradores, que é aquele onde o 

agente do crime geralmente encontra-se em um local mais elevado que lhe permite 

ter uma visão panorâmica, tendo completo domínio da área escolhida, e ainda, 

utilizando-se de armas leves, de longo alcance, dotadas de aparelho de pontaria tipo 

lunetas, que permite grande precisão. Entretanto, não é a modalidade 

freqüentemente usada no Brasil, corno se verifica neste estudo, sendo elas 

realizadas a pequenas distâncias, com emprego de revólveres ou pistolas. Contudo, 

as informações e explicações contidas nele são fundamentais para o entendimento e 

sobrevivência nos atentados .deste tipo 

Geralmente, as emboscadas e os atentados têm grande probabilidade de 

êxito, .pelo fato de serem "ações planejadas, executadas por atiradores providos de 

armas de precisão, que visam, pela surpresa do ataque, matar a vítima e evadir-se 

do local o mais rápido possível. (Dos Santos, 2002, _p.14)", 

Assim, para se ter êxito na defesa, é importante conhecer alguns aspecto da 

emboscada, como os 04 (quatro) fatores que a constitui: armas, surpresa, morte e 

evasão. 

As ARMAS utilizadas pelos franco-atiradores são fuzis semi-automáticos ou de 
repetição(bolt action) destinados à Caça ou Atividades Policiais e MiLitares. São dotadas de 
miras telescópicas (lunetas) para permitir a identificação positiva do a!vo e disparos a longas 
distâncias. Seus calibres possibilitam a utilização de munis;ões que, além de manterem 
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trajetóri9 íensa em longas distâncias, transmi1em~grande enei:gia e, conseqüentemente, um 
alto poder destrutivo. 
As armas e modelos empregados variam de acordo com a facilidade e a oportunidade que 
os criminosos têm de consegui-las no mercado negro de armas, portanto não são fuzis 
oriundos de roubos em casas especializadas na venda de armas ou ainda em residências 
de cidqdãos comuns. -(Dos Santos, 2002J}.14). 

A maioria dos casos tem demonstrado o uso de armas de porte como 

revolveres e pistolas,_ principalmente pelo modo de operação em curtas distâncias, e 

os meios utilizados, onde o veículo da vítima é fechado pelos veículos dos 

marginais, ou ainda, utilizando-se da sinalização de trânsito como cruzamentos, 

semáforos, etc., quando a vítima tem que reduzir a velocidade. 

O próximo elemento da emboscada é a SURPRESA. Criminosos que realizam uma 
emboscada não fazem, é óbvio, à polícia ou a qualquer outro tipo de alvo, um convite para 
um combate armado em local e hora previamente anunciados! A ação furtiva é o _principal 
trunfo para o sucesso do franco-atirador. 
O terceiro elemento, MATAR, é o_ principal propósito das emboscadas contra Policiais. Em 
ações militares, uma emboscada pode ser planejada com o objetivo de retardar a 
movim,eotação da tropa, interromper o suprimento do inimigo ou capturar prisioneiros, Já 
nos ataques contra Policiais o propósito é simplesmente matar. 
O último Biemento é a EVASÃO RÁPIDA. Sair rapidamente da situação" com o menor 
número de baixas é fundamental aos criminosos que efetuam uma emboscada. 
Diferentemente daqueles que atentam contra a vida de celebridades e dignitários e que 
muitas vezes estão resignados a serem presos ou mortos na ação, franco-atiradores que 
emboscam policiais geralmente pretende continuar vivos e livres para continuar o exercício 
dos seus "trabalhos" .. (Dos Santos, 2002,p.14). 

Além destes fatores, é necessário saber como a emboscada é planejada 

para que se possa articular a defesa, principalmente procurando explorar as falhas 

cometidas na elaboração. e na sua execução, 

DETER o emboscado, isto é, imobiliza-lo durante o ataque e CERCAR a vítima, não 
permitiodo sua evasão, são dois itens constituintes do planejamento e da dinâmica das 
emboscadas armadas. Isso pode ser realizado por meio de bloqueio de uma via (rua urbana 
ou rodovia), ou ainda por meio de fogo cerrado, disparado. por armas de fogo leves ou 
pesadas. Em qualquer caso o emboscado estará detido, não podendo deixar a "zona 
mortal'', estando conseqüentemente exposto à execução. 
SELECIONAR A "ZONA MORTAL" é outro aspecto considerado pelos criminosos. 
Idealmente esta zona é escolhida dentre aquelas des_provídas de coberturas, enquanto que 
a sua periferia (locais em que se encontra o franco-atirador) deve possuir áreas de proteção. 
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Com esse arranjo, o emboscado poderá ser aniquilado .µor não conseguir se _pro1e9er do 
ataque e também por não ter visão dos ataques . 
... O "cwnpo dB batalha" deve ser disposto de modo a .Permitir fogo cruzado sobre a vítima 
sem risco para os atiradores. Â ação deve ocorrer preferencialmente em áreas isoladas para 
que o é).POio seja retarc:IBdo e a fuga dos criminosos facilitada .... O ataque deve ser rápido e, 
se a emboscada não puder ser concluída com alguns disparos devastadores, então deve 
ser abprtada porque o emboscado sobrevivente nos primeims segundos de ataque .podera 
procurar cobertura, retomar o fogo e solicitar apoio. Com tal "back-ground", o Policial poderá 
simplifiqff .a equação da sua defesa e aumentar seu índice de sobrevivência .. (Dos Santos, 
2002, p.15 e 16). 

Diante do exposto, confere-se o quanto é difícil escapar de uma emboscada, 

as vantagens são todas dos seus executores, por isso, tanto poíiciais como as 

autoridades em geral, sobretudo as que podem ser consideradas como alvos desses 

criminosos, devem conhecer e interiorizar as medidas de prevenção e de defesa de 

forma a manterem-se cuidadosos e atentos para se possível evitar a emboscada e 

quando isto não for possível, ter em mente as reações imediatas que deverá tomar 

com o objetivo de escapar ou pelo menos minimizar a ação marginal até que chegue 

apoio. Assim sendo, orienta o especialista: 

Uma das táticas preconizadas e utilizadas pelos militares, para neutralizar e sobreviver a 
uma emboscada levada a efeito por franco-atiradores, é efetuar um contra-ataque explosivo 
e imediato, movendo-se rapidamente em direção a fonte de hostilização e atirando. Eles 
fundamentam tal procedimento baseado no fato de que o atacante, em relação ao 
emboscado (zona mortal), tem à sua frente um campo de visão e de tiro restrito que é 
denominado cone de fogo, e gue, movendo-se para dentro da emboscada, a vítima sai do 
cone e fica protegida dos disparos . 
... Essa tática militar, embora correta, nem sempre poderá ser aplicada porque muitas vezes 
o ataqL1e é desfechados por vários atiradores ao mesmo tempo, disposios em áreas e 
ângulos diferentes. Assim, se o emboscado se movimentar em direção a um franco-atirador, 
os demais poderão atingi-lo . 
... A sobrevivência do Policial emboscado dependerá muito do seu preparo individual e 
comportamento no momento da crise. Ã.regra básica para sobreviver é "Faça alguma coisaJ 
E rápido!". 
Não existe uma forma ideal de reação. Cada caso é um caso, e a reação apropriada 
será aquela que a situação exigir e permitir. Por outro lado, a adoção de algumas 
medidas comprovadas pelo uso pode significar a sobrevivência daquele que está sob a mira 
de um franco-atirador. 
Nestas situações, o mais indicado e racional é tentar evadir-se do local e procurar um abrigo 
capaz tje oferecer uma boa proteção contra os potentes disparos desferidos J)Or fuzis. Desta 
forma, estando dentro de urna viatura, a primeira providência é retira-la da 
"zona.morta" o mais rapidamente possível, haja vista que um veiculo em movimento 
dificulta o trabalho do franco-atirador. 
Algumas técnicas de direção evasiva poderão ser aplicadas nestas ocasiões: deslizar o 
corpo no assento do carro, abrir a porta e dirigir as cegas, tomando por referência a 
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sinalização do piso da via (faixa divisória do asfalto) é uma boa o_pção. É possível também 
dirigir com o corpo e a cabeça baixos, "frestando" pelo canto inferior do pára-brisa, próximo 
ao painí';)L 
A evasão com o veículo poderá ainda ser perpetrada por meio de uma técnica conhecida 
por "M9onshioer'.s Tum" - reverso de :l 80':, quando a _via estiver bJoQ!Jeailll li Jrente~ Esta 
técnica nem sempre é possível de ser executada em razão de bloqueios totais (à frente e 
atrás) serem freqüentemente utilizados _pelos a_gressores, Nesse cas_o, a alternativa f; 
tentar a fuga subindo na calçada ou passando pelo acostamento da estrada, caso 
estejan;i desobstruídos~ 
Um importante fator de sobrevivência é, no momento do ataque, determinar de onde vêm os 
tiros. E;:sta é uma tarefa extremamente difícjle,_portantD nem sem_pre poderá ser _executada 
a tempo para servir de ajuda ao emboscado. Todavia, caso se perceba que os disparos 
vêm do nível da rua e não de _ _po_ntos dominantes., o :vejcuJ-0 torna-s_e uma exc_ele_nte 
arma que poderá ser lançada contra os criminosos, esmagando-os .... 
No caso do veículo estar totalmente avariado~ sem condições de se movimentar ou~ ajnda, 
obstruído por um bloqueio, a solução é sair de seu interior e procurar uma cobertura. Ao sair 
do carro É impor:tanie manter~se abaixado e atento _para evadir~se pela _p_oria contr1lrja à 
posição do atacante. 
Um lembrete: o veículo, independentemente de seu tamanho ou modelo, é 
extremamente vuinerável aos projéteis ians;ados por um fuzil. Portanto, se houver 
uma opção de cobertura mais próxima e resistente, esta deve ser utilizada. Caso 
contrá~io~ se empregar o _p_ró_prio veículo _ _parn se _pro]:e_ger for _a única alter_nativa, o 
Policial deve se escudar atrás das rodas ou do bloco do motor e nunca embaixo do 
carro para evitar ser atingido por projéteis ricocheteados no piso. 
Em patrulha a pé, o Policial emboscado deve, de imediato, correr e alcançar uma barricada, 
porque a. pior coisa que pode .acontecer é ficar estático tentando decidir o .que Jazer. 
Paredes, muros e outros objetos sólidos serão sempre encontrados em áreas urbanas, 
enquanto que, em áreas rurais, árvores espessas e topo9rafia acidentada servirão como 
elementos de proteção. 
Devemos sempre nos lembrar que é importantíssimo não ficarmos encostado diretamente 
na supesfície da cobertura. Devemos fic_ar um _pouco .afastados, __pois_, se algum projétil 
penetrar na cobertura, quanto mais ionge nós estivermos deía menores serão as qualidades 
balísticps daquele projéíil, o que irá reduzirns danos ocasionados em noss.0 .corpo. 
Estando protegido pela cobertura, a primeira providência é solicitar apoio. Para isso, 
utilizar qualquer meio de comunicaç.ão disponível (rádio, telefone ..eelli!ar_, etc,) .e 
transmitir todas as informações possíveis {número de atiradores, tipo de armas 
utilizadas, localização, etc.). Deve~se também manter as Unhas de comunicação abertas 
para registrar toda e qualquer alteração no desenvolvimento da ação. 
Respol)der an fogD do _oponente é, oa maioria d.as vezes, o último _proc.edime.nto a ser 
tomado peío Policia! numa situação de emboscada. Após a localização do franco-atirador e 
as concomitantes .ações de evasão+ proíeção e chamada de apoio, a_gora .é o momento de 
atirar contra o opositor. [sem grifo no original]. (Dos Santos, 2002, p.15 e 16). 

Embora o autor refira-se a franco-atiradores, é necessárjo lembrar mais uma 

vez que as medidas indicadas também servem nos casos em que os marginais 

estejam no mesmo nível que a vítima No entanto, o mais importante é que tanto os 

policiais como as autoridades devem estar sempre atentas e em boas condições 

físicas, para no mínimo, procurarem um local seguro e poderem agir rapidamente. 
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No caso das autoridades civis, principalmente, as que já venham sofrendo 

algum tipo de ameaça, o melhor é solicitar às unidades policiais militares locais, 

proteção pessoal diuturnamente, e assim sendo. deixar que as autoridades _policiais 

executem o trabalho tecnicamente, evitando envolver-se emocionalmente na 

liberação ou permanência das escoltas, 

Além dessas dicas é importante que os policiais e as autoridades civis 

tenham um comportamento pessoal voltados para sua se_gurança, por exem_plo: 

• Estar sempre alerta e desconfiado; 

@) Manter comportamento metódico; 

• Evitar rotina; 

• Estabelecer boa comunicação e; 

• Usar a iniciativa e bom senso. 

O conhecimento e a aplicação dessas orientações aumentarão a estrutura 

de defesa contra eventuais atentados, daquelas pessoas consideradas alvos em 

potencial, como também, daqueles que tem o dever e a res_ponsabílidade de 

proteger a comunidade. Entretanto, sabe-se que as vantagens estão com os 

cnminosos, assim, investií em um efetivo policial militar, mínimo, _para atender as 

reais necessidades de cada cidade é a solução mais adequada. 

3.5. PBJNCIPAIS FUNDAMENTOS E TEORIAS DA CRIMINOLOGIA, DE 

INTERESSE PARA A FILOSOFIA DE POLÍCIA OSTENSIVA (PREVENTIVA) 

Toda a proposta deste trabalho encontra-se vinculada a duas iJrandes 

referências de interesse para a área da Segurança Pública: a Polícia Ostensiva 

(Preventiva) e a Criminologia. Diferentemente do que ocorria em tempos passados, 
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a Criminologia moderna possui, atualmente, uma área de abrangência que não se 

restringe mais e exclusivamente à pessoa do criminoso, alastrando seus estudos 

para áreas de interesse da atuação de polícia, _principalmente em face do caráter 

prevencionista da disciplina, conforme indica a sua definição: 

Cabe d,efinir _a Cdminologia como ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa do estudo 
do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo, e 
que trata de subministrar uma informação válida, contrastada, sobre agênese, dinâmica e 
variáveis principais do crime - contemplado este como problema individual e como 
problema social -:-, assim como sobre os. programas de prevenção eficaz do mesmo e 
técnicas de intervenção positiva do homem delinqüente e nos diversos modelos ou 
sistemas de resposta ao delito. [sem grifo no original] (GARCIA; GOMES, 2000, p. 37) 

Através dessa definição, verifica-se que a Criminologia moderna tem como 

objeto de estudo a análise do delito, do delinqüente, da vítima e do controle social, 

com vistas a explicar e prevenir o crime, intervir na pessoa do infrator e avaliar os 

diferentes modelos de resposta ao crime. Os avanços dos estudos criminológicos, 

ao ampliarem o âmbito da tradicional Criminologia (que se restringia ao estudo do 

delinqüente), permitiram incorporar em seu objeto as investigações sobre o meio 

social em que o delito ocorre, assim como o estudo sobre o denominado controle 

social 1 acentuando, assim, uma orientaçãoprevencionista do saber criminológico, 

chegando a ponto de intervir, de modo positivo, ao analisar e avaliar os modelos de 

reação ao delito. 

Também, com base nessa definição e nas considerações acima 

apresentadas, verifica-se que não há como os órgãos policiais, em especial as 

polícias militares, desprezarem a Criminologia moderna, ao tencionarem estabelecer 

um programa ou uma filosofia de policiamento, que procure tranqüilizar a 

comunidade. 
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Sob este enfoque da Criminolo9ia, verifica-se a sua maior ampJitude em 

relação ao Direito Penal: " ... prova disso é que a primeira [Criminologia] se ocupa de 

fatos .irrelevantes par:a _o Direito Penai (v. _g., o chamado 'campo _prévio' do crime, a 

'esfera social' do infrator, a 'cifra negra', condutas atípicas, porém de singular 

interesse criminológico como a prostituição ou o alcoolismo, etc.) .. ,".fGARCiA; 

GOMES, 2000, p. 63). Toda essa área de preocupação da Criminologia, é a área de 

preocupação da Policia Preventiva, a quem interessa uma imagem global do fato 

delitivo e do seu autor: "a etiologia do fato real, sua estrutura interna e dinâmica, 

formali' de manifestação, técnicas de prevenção do mesmo e _programas de 

intervenção no infrator etc." (GARCIA; GOMES, 2000, p. 64) 

A Polícia Preventiva e a ciência da Criminologia moderna possuem uma 

área de estudo comum: o delito como problema social e comunitário, a efetividade 

dos mecanismos de controle social, a distribuição da criminalidade entre os distintos 

estratos sociais, a sua dinâmica de ocorrência, dentre outros importantes aspectos 

que ruwem orientar as ações da polícia e da comunidade. Com efeito, o delito 

caracteriza-se corno problema social e comunitário, pois possui incidência massiva e 

dolorosa na população, persistência espaço-tem_poraL falta de um inequívoco 

consenso a respeito de sua etiologia e eficazes técnicas de intervenção do mesmo e 

consciêocia social genernlizada a respeito de sua ne_gatividade. Essas importantes 

características, que contemplam o delito não só como comportamento individual, 

mas, sobretudo, como problema social e cornunitárjo, são assim dissecadas por 

GARCIA e GOMES (2000): 

Todas estas notas próprias de um 'problema social' podem ser observadas efetivamente no 
delito. Afeía. toda sociedade ~não só os. órgãos e instâncias oficiais .do sistema legal)~ isto é, 
interessa e afeta todos nós. E causa dor a todos: ao infrator, que receberá seu castigo, à 
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vítima, à comunidade. Somns cnnscien!es,. sem embargo, de que temos que aceitar a 
realidade do crime como inseparável da convivência. Que não existem soluções milagrosas 
nem definitivas. Que sua explicação tem muito mistério e . seu controle, razoáveJ ou 
satisfatório, bastante de utopia, de irrealidade. Estamos retornando ao ponto zero do saber 
criminoJ_ógi.co - dizia um .autor faz .poucos anos - e o delito continua sendo um eni.gma Por 
tudo isso ele é um problema social e comunitário. É um problema 'da' comunidade, nasce 
'na' comunidade e neta deve encontrar fórmulas de solução positivas. É um .Problema da 
comunidade, portanto, de todos: não só do 'sistema legal', exatamente porque delinqüente e 
vítima ?fio membros.ativos daquela Nada mais err.ôneo _que supor que o crime re_presenta 
um mero enfrentamento simbólico entre o infrator e a lei. E que o delito - a obra do 
delinqüente - preocupa e iníeressa só ao sistema, isto é, Polícia, Juízes, Administração 
Penitenciária etc. (GARCIA; GOMES, 2000, p. 66-67) 

Esta citação evideocia o crime como fenômeno comunitário, que nasce, 

manifesta-se e deve encontrar soluções na comunidade e que não deve se restringir 

às preocupações exclusivas dos órgãos iotegrantes do sistema oficial de polícia e de 

persecução criminal, porém "o sistema legal" deve partir de um contingente mínimo 

(básico} estipulado criteriosamente para poder fazer frente à atividade m_ar.ginal, pois 

quando se fala das instâncias oficiais subentende-se que há um sistema básico 

desejado para que outras ações sejam des_encadeadas com sucesso. 

3.5.1. A Complexidade Criminológica de Entendimento dos Fatores Geradores da 

Violênçiae da CriminaHdade. 

No estudo da Criminologia sob esse enfoque mais abrangente do crime, não 

apena~ corno comportamento individual, consolidaram-se algumas posturas, 

assertivas e escolas que buscam compreender o fenômeno delitivo. 

A primeira constatação que pode parecer até óbvia, enfatiza a relação da 

criminalidade com o centro urbano, definindo que há uma relação direta e 

proporcional entre a taxa de Yitimização e o tamanho do lugar da re.sidência da 

vítima. Por certo, nos grandes centros urbanos, o problema da vioíência e da 
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criminalidade são muito maiores do que nas cidades de _pequeno porte e acanhado 

desenvolvimento social, cultural e econômico. 

Essa não é, todavia, umaassertiva absoluta, _pois existem cidades de médio 

porte onde, proporcionalmente, apesar de não ser muito comum, podem ser 

encontrados expressivos índices de criminalidade, ocasionados _por fatores 

específicos, geradores de insegurança: posse e circuiação de bens em proporção 

superior a outras cidades, maior risco ou exposição ao delito, estrutura _policial 

deficiente, que se diga de passagem, é o que mais ocorre nas cidades de médio a 

grande porte, pois seu efetivo preventivo não conse_gue cobrir os espaços 

estratégicos da cidade para que possa ter uma mobilidade rápida e eficiente na 

resposta aos atos dos de11nqüentes, dentre outros. 

Através dessa discussão, facilmente pode-se constatar a complexidade e a 

dinâmicada violência e dacrimlnalldade. Determinar de modo cate_górico qual o fator 

gerador de violência e criminalidade em determinada região ou comunidade, é uma 

tarefa árdua e que facilmente. pode levar a cor1clusões equivocadas., no entanto, a 

falta de uma presença efetiva de policiamento ostensivo gera oportunidades que 

facilita a ação de pessoas com propensão à delinqüêncja 

Nos órgãos de Segurança Pública, normalmente, essa complexidade é 

desconsiderada. Sempre com visão "paternalista" _(sabe o que é o melhor para os 

seus 'filhos'), a polícia desencadeia ações e operações, padronizadas para toda a 

cidade ou estado, sem adotar algumas providências que seriam básicas: identificar, 

na comunidade qual o efetivo mínimo necessário, para atendê-la de conformidade 

com os aspectos socioeconômicos do lugar ; entender a dinâmica de incidência 

criminal e os mecanismos de reação à atuação policial; planejar de modo específico, 

atuações diferenciadas da polícia, para as também diferenciadas comunidades que, 
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por sua Yez, possuem problemas diferenciados. Isso a CriminolQgia nos oferece e 

essa é a essência da Polícia Ostensiva. 

Na atualidade, quando se faz análise de índices de violência e de 

criminalidade, não se pode deixar de estudar o caso de sucesso no combate à 

violência, que se difundiu pelo mundo sob a designação de "Programa de Tolerância 

Zero", apiicado em Nova York. Para melhor esclarecer invoca-se o texto abaixo, 

elaborado por um estudioso da criminologia e não por um técnico em polícia: 

Quem supõe que haja uma ligação simples . e óbvia_ enire . melhoria dos serviços de 
Segurança Pública, aperfeiçoamento do trabalho policial, em todos os níveis, e a quantidade 
de crimes, em um mesmo território, está redondamente enganado. A Ugaç.ão pod.e existir, o 
nexo entre os dois termos da equação pode ser causal, mas dificilmente será simples e 
incontroversa. A relação causal terá de ser sempre demonstrada e o quad.ro apresentasá 
quase sempre um elevado grau de complexidade. Basta refletir um pouco e logo se 
comprf?enderá .por quê: 
(1) A quantidade de crimes pode diminuir porque as condições externas às dinâmicas 
criminc;i.is que condicionam sua .existência. desaparecem e. são substtluídas _por. outras" 
desfavoráveis à sua prática, sem que a política de segurança ou o comportamento policial 
contribyam de qualquer modo para essa _alteração das condições. De .acordo com o 
contexto histórico e a teoria do analista, essas condições externas podem ser: (1.a) a taxa 
de desemprego e o padrão de vida experimentado p..elos segmentos mais _pob.res da 
população; (1.b) a intensidade das contradições (econômicas, políticas, étnicas, 
geracionais, culturais, religiosas, etc ... ) embutidas na sociabilidade cotidiana; (1.c} o .grau de 
exclusão da cidadania ditado pelas estruturas socioeconômicas; (1.d) o nível e a qualidade 
média da expectativa de participação no mercado e de acesso aos beneficJos socjais, em 
contraste com o nível e a qualidade realmente praticados e vivenciados pelos grupos 
subalt(mos, cujo peso na população e cujas funções estruturais específicas também são 
relevantes; (1.e) o peso da presença relativa das faixas geracionais jovens da composição 
demográfica da população, no período em pauta; (1.f) a combinação de duas OJJ mais 
condições mencionadas; 

Essa primeira parte, das condições externas às dinâmicas criminais, 

apresentada por Luiz Eduardo Soares, fundamenta-se nas.rela.cães da vida em 

sociedade que não se vinculam exclusivamente ao universo do marginal e do crime, 

mas que os condicionam. Prossegue o mesmo autor4 quanto às condi.ç:ões internas 

às dinâmicas criminais: 
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(2) A quantidade de crimes também pode decrescer: porque algumas condições internas às 
dinâmicas criminais se transformam, sem que haja mudanças na qualidade da política de 
segurança ou melhorias na qualidade do desempenho policjal: (2.a) determinado terriiório 
pode beneficiar-se da piora relativa, seja das condições externas, seja do próprio 
desempenho policial, _em um área contígua, o que tenderia a funcjonar como um atrntivo 
para os criminosos, provocando um êxodo, cuja conseqüência imediata seria a diminuição 
da crirrunalidade no terriíório abandonado pelos bandidos. Os criminosos aluam, de um 
modo geral, como agentes econômicos, seres racionais, capazes de caicular custos e 
benefíçjos _e comparar vantagens relativas e taxas relativas de risco; {2.b) o benefício _para 
determinado território pode ser o mesmo, mas a causa, outra: o aumento da oferta no 
mercadp do crime, na _área vizinha, mesmo que oão tenha havido piora dos serviços de 
segurança ou das condições sociais, desta segunda área. Por exemplo, se todas as 
condíçÇ)es permane_cem inalierndas, e se o seqüesíro é urna das_práticas criminosas usuais~ 
havendo força de trabalho marginal especializada, tenderá a haver a migração dos 
seqüestradores para_área pr_óxima, caso haja um deslocamento significativo _para essa área 
de vítimas potenciais dessa modalidade de crime. É interessante observar, nesse ponto, 
uma hfµótese surpre.endente: _se as vítimas potenciais_ são empresários e se _ h.á um 
deslocamento expressivo para uma cidade, é possível que esse deslocamento seja, por sua 
vez, o ,resultado da melhoria das condições econômicas (e sociais) dessa cidade e, por sua 
vez, venha a concorrer para o desenvolvimento em escala ampliada desse processo 
positívp. Nesse caso, teriamos urna situação paradoxal, do _ponto de vista de algumas 
teorias, pois o aumento da criminalidade, fruto da migração de bandidos, corresponderia à 
melhoria das condições socioeconôrnicas de determinada área ou cjdade; 

Especificamente em relação ao sucesso da ação policial no combate ao 

crime, assim se posiciona o autor, prosseguindo em seu estudo: 

(2.c) o aumento de certos tipos de crime pode ser a conseqüência do sucesso da polícia no 
combate a outras modalidades _de ação criminosa" o que obriga à mudança .de 
'especialidade' os criminosos que escaparam ao cerco mas nâo vêem mais chances de 
sucesso~ na modalidade a que se dedicavam; (2.d.) o aumento de certos tipos de crime 
pode ser conseqüência do aumento, por exemplo, da disponibilidade de armas, no mercado 
ilegal, e _pode ocorrer em um contexto contraditório, em que a atuação da polícia tenha 
melhorado, de um modo geral; (2.e) certas variações na quantidade de crimes podem ser o 
resulta,do das mudanças introduzidas na vida de uma sociedade _pelo ciclo sazonal. Dizê-lo 
não significa aderir a um intempestivo determinismo geográfico ou, mais especificamente, 
climático, mas, simplesmente, reconhecer que mudanças de temperatura alteram os hábitos 
cotidianos, os quais constituem, afinal de contas, a arena em que atuam os criminosos. No 
verão, há muita gente nas ruas à noite, bebendo mais e freqüentando mais .determinadas 
áreas da cidade; (2.f) outro fator interno ao mundo do crime pode alterar a quantidade de 
delitos, independentemeote da qualidade dos serviços _policiais, é _o eventual 
·aperfeiçoamento profissional' dos criminosos, derivado de suas iniciativas pessoais ou 
determirµido pelas_ exigências _intrínsecas a certas modalidades de _práticas criminais. 
(SOARES, 2001, p. 2-4) 

Esta análise feita pelo Professor, Antropólogo e Cientista Político Luiz 

Eduardo Soares sobre o caso de Nova York apresenta uma série de variáveis que 

influenciam sobre a questão da insegurança, desconsiderando totalmente a atuação 
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policial. Essas varjáveis constituem o objeto de estudo da Criminolo_gia moderna, 

estudo que nenhuma polícia séria, no mundo, pode descuidar, sob pena de, no 

mínimo, atuar com amadorismo, senão com incompetência. 

Inúmeras pesquisas, seminários, fóruns e outras formas de discussão, nos 

dias atuais, buscam conhecer os fatores sociais que se relacionam com o problema 

da violência e da criminaiidade. Dentre os mais indicados como fatos que ferem a 

Segurança Pública, com maior ou menor intensidade, podem ser citados: o 

crescimento populacional acelerado; a má distribuição demográfica; a distribuição 

inadequada da renda; _a falta de planejamento familiar e a natalidade irrespoosável; 

a proliferação de aglomerados subnormais de l1abitação (favelas e assemelhados); o 

consumismo exacerbado_ provocado pelos meios de comunicação; a carência de 

educação; o problema do menor abandonado; o tráfico e uso de entorpecentes; 

dentre outros. 

É indiscutível que a existência de um organismo policial em uma sociedade 

é um fator inibidor de atos anti-sociais, independentemente do seu melhor 

desempenho. A símpies notícia de existência do subsistema policial representa um 

instrumento de controle social. O fato de a comunidade ter consciência de que existe 

a polícia e que ela realiza fiscalizações preventivas e _possui condições de intervir, 

quer por iniciativa própria, quer a chamado, sempre que alguém ameaçar ou violar a 

ordem preestabelecida, inibe grande contingente da coietividade de cometer atos 

delituosos. 

VALLA ( 1999, p. 57), técnico por excelência, ao abordar a questão do 

Programa T ole.rância Zero, apres_enta a correlação de que a diminuição dos crimes 

na cidade de Nova Iorque está diretamente ligada ao efetivo da Polícia 

Metropoiiiana, que chega aos expressivos números de 46.000 policiais, em uma 
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relação de mais de 06 (seis) _ _policiais __por 1000 (mil) habitantes, extrapolando 

qualquer índice recomendado pela ONU ou outros indicadores adotados para 

estabelecer os efetivos policiais de uma determinada cidade ou região. 

3.5.2. Mecanismos de Controle Social Sobre a Criminalidade, Indicados Pela 

Criminologia. 

A Criminologia moderna estuda com grande profundidade a questão do 

controle social do delito, ministrando informações imprescindíveis na elaboração, 

análise e avaliação dos programas de prevenção, assim como nos modelos de 

resposta ao delitos. Caracterjza-se, assjrn, uma das funções básicas da 

Criminologia, "em informar a sociedade e os poderes públ!cos sobre o delito, o 

delinqüente, a 1'ítima e o controle social, reunindo um núcleo de conbecimentos - o 

mais seguro e contrastado - que permita compreender cientificamente o problema 

crimin13t preveni-lo e intervir com eficácia e de modo positivo no homem 

delinqüente." (GARCIA; GOMES, 2000, p. 133). Esses conhecimentos, pela sua 

nature~a, também são imprescindívejs para o desenvolvimento de uma atividade 

poiicial que busque, na sua essência e de forma prioritária, a prevenção e integração 

comunitásja. 

lniciaimente, a Criminologia faz uma diferenciação entre os denominados 

agentes informais e formais de cootrole social: 

Toda sociedade ou grupo social necessita de uma disciplina que assegure a coerência 
interna de seus membros, razão pela gual se vê obrigada a criar uma rica gama de 
mecanismos que assegurem a conformidade daqueles com suas normas e pautas de 
condutas. O controle socjal é entendido, assim, como o conjunto de instituições, estratégias 
e sanções sociais que pretendem promover e garantir referido submetimento do indivíduo 
aos modelos e normas comunitários. Para alcançar a conformidade ou a adapta_ção do 
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indivíduo _aos seus 4)os1uJados oormaiivos _(discipLina socíaD, serve~se a comunidade de 
duas classes de instâncias ou portadores de controle social: instâncias formais e instâncias 
informais. Agente informais do controle social são: a família, a escola) a _profissão, a opinião 
púbiica etc. Agentes formais são: a polícia, a justiça, a administração penitenciária etc. Os 
agente~ de controle social jnforma1 tratam de condicionar o indivíduo~ de disclpJiná-to 
através de um largo e sutil processo que começa nos núcleos primários (família), passa pela 
escola, _pela profissão, pelo local de trabalho e culmina com a obtenção de sua aptidão 
conformista, interiorizando no indivíduo as pautas de conduta transmitidas e aprendidas 
(process_o de socialização). Quando as instâncias informais do controle social fracassam, 
entram em funcionamento as instâncias formais, que atuam de modo coercitivo e impõem 
sanções qualitativamente distintas das san_ções sociais: são sanções estigmatizantes que 
atribuem ao infrator um singular status (de desviado, perigoso ou delinqüente). ( ... ) 

Diz GARCIA e GOMES~ ainda, que o controie social penai é limitado: 

A 'efetividade' do controle social como problema. ( ... ) nem o incremento das taxas de 
criminalidade registrada significa, sem maís, um fracasso do controle social penal, tampouco 
parece viável um sistemático e progressivo endurecimento deste para alcançar cotas mais 
elevadas de eficácia. O controle social penal tem limitações estruturais inerentes à sua 
própria natureza e função, de modo que não é possível exacerbar indefinidamente sua 
efetividade para melhorar, de forma progressiva, seu rendimento. A _preven_ção eficaz do 
crime não deve se limitar ao a:rerfeíçoamento das estratégias e mecanismos do controie 
social. Cnm razão rlizia Jeffery : 'mais !Bis, mais_penas, mais policiais, mais juízes, mais 
prisões significam mais presos, porém não necessariamente menos delitos'. A eficaz 
prevenção do crime não depende tanto da maior efetividade do controle social formal, senão 
da melhor integração ou sincronização do controle social formal e informal." (GARCIA; 
GOMES,2000, p.118~124) 

A Criminologia moderna vai muito além da identificação dos agentes formais 

e informais de _controle social. Estabelecendo corno _prioridade a sua preocupação 

com a prevenção do delito, em especial no denominado "Estado Democrático de 

Direito", indica uma tendência à "comunitariza_ção" (entender o crime como 

fenômeno comunitário) e estabelece uma diferenciação a respeito do que seja o 

conceito criminológico de prevenção: 

Em sentido estrito, sem embargo, prevenir o delito é algo mais - e também algo distinto -
que difJcultar seu cometimento ou dissuadir D _infrator _potencial com a ameaça do castigo. 
Sob o ponto de vista 'etiológico', o conceito de prevenção não pode se desvincular da 
gênes~ .do fenômeno cdminat isto é, reclama uma Lníervenção dinâmica e posüiva que 
neutralize suas raízes, suas 'causas'. A mera dissuasão deixa essas raízes intactas. De 
outro lado, _a prevenção deve ser coníemplada, antes de tudo, como prevenção 'social', isto 

2 JEFFERY, C.P. Câminoiogy as na intenliscipiinary behavi.oral scie:nce, em Críminology, 16, 2, 1978, p. 149-169 
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é, corno mobilização de todos os setores cornunitárjos _para enfrentar solidariamente um 
problema 'social'. A prevenção do crime não interessa exclusivamente aos poderes 
públicqs, _ao sistema legal, .senão a iodas, .à comunidade inteira. Não é um .eor_p_o 'estranho', 
alheio à sociedade, senão mais um problema comunitário. Por isso, também convém 
distinguir o conceito criminológico de _prevenção - conceito exigente e pJ_urjdimensional - do 
objetivo genérico, de pouco êxito, por certo, implicitamente associado ao conceito jurídico 
penal de p_revenção .especial: eviiar a reincidência do condenado. Pois este último irn_plica 
urna intervenção tardia no problema criminal (déficit etiológico); de outro lado, revela um 
acentuado traço individualista _e ideológico na seleção dos seus destinatários e no desenho 
dos correspondentes programas (déficit social); por fim, concede um protagonismo 
desmedi,do _às instâncias oficiais do sist.ema legal (défici1 .eomuniiário)." iGARClA; GOMES~ 
2000, p.' 334) 

Com base nesses pressupostos, a ciência da Criminologia faz uma clara 

distinção entre a denominada prevenção "primária", "secundária" e "terciária". Os 

programas de prevenção "primária" orientam-se às mesmas causas, à raiz do 

conflito criminal, para neutralizá-lo antes que o _problema se manifeste - educc;tção e 

socialização, casa, trabalho, bem-estar social e qualidade de vida são âmbitos 

essenciais para uma prevenção ''primária", que o_pera sempre a longo e médio 

prazos e se dirige a todos os cidadãos. A chamada prevenção "secundária", por sua 

parte, atua mais tarde, quando e onde o conflito criminal se manifesta ou se 

exterioriza. Opera a curto e médio prazos e se orienta seletivamente a particulares 

setore,s da sociedade: àqueles gru_pos e subgrupos que ostentam maior risco de 

protagonizar o problema criminal - conecta-se, a prevenção "secundária, com a 

política legislativa penal, com a ação _policial, com o controle dos meios de 

comunicação, de ordenação urbana, etc. A prevenção "terciária", por último, tem um 

destinatário perfeitamente identificável: é o recluso, o condenado; e um objetivo 

certo: evitar a reincidência - possui o mais acentuado caráter punitivo. (GARCIA; 

GOME$~ 2000, p.335-336) 

As polícias militares de todo o Brasil talvez sejam as únicas instituições que 

possuem representação, por intermédio de seus inte_grantes, em todos os munic[pjos 
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sem exceção. Pode se afirmar que em muitos deles, o policial-mjlitar é o único 

representante do Estado legal. 

lnobstante as dificuidades quase sempre enfrentadas, as polícias militares 

desempenham sua missão constitucional de policia ostensiva e de _preservação da 

ordem pública, exigindo um desdobramento quase desumano do policial-militar para 

dar ca.bo de sua missão. 

3.5.3. A Necessidade de um Policiamento Mínimo Como Fator de Controle Social e 

de Prevenção Secundária da Criminalidade, 

Respeitadas as considerações da criminologia a respeito da prevenção 

secundária e. dos demais mecanismos de controle social sobre a criminalidade, a 

realidade brasileira tem demonstrado que, por decorrência de todo um contexto 

histórico e da complexidade das atividades do Poder Público, que tendem a priorizar 

atividades que por si só já são prioritárias, impondo um regime de recursos escassos 

em todos os setores de atuação, acabam por rele_gar a segurança pública a um 

segundo ou terceiro plano, sem oferecer aos órgãos policiais uma condição mínima 

adequada de recursos humanos, logísticos e .de trabaiho. 

Para reafirmar essa preocupação, pertinente citar a reportagem do Jornal 

Estado de São Paulo do dia 23 de janeiro de 2002, caderno C-4, que relata a morte 

do prefeito de Santo André, Celso Daniel: 

A equipe de reportagem do Estado percorreu, entre as 23 horas de anteontem e as 06 
horas de ontem 308 km por mais de quarenta ruas e avenidas por diversos bairros das 
zonas sul, leste e oeste de São Paulo e nas cidades de Diadema e Taboão da Serra à 
procura da polícia. Ela não foi encontrada .... Ao todo, a reportagem encontrou 16 carros da 
Policia Militar ou da Civil que basicamente eram responsáveis pelg policiamento por boa 
parte do Estado. Em bairros pobres, nos extremos das zonas su! e leste, não há 
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policiamento ostensivo durante a_ madrugada./:.,. re~ortagem não encontrou nenhum carro da 
Policia Militar ou da Civil patrulhando essa duas regiões que concentram altos índices de 
violêncja .... Além .disso, vjas de acesso para outrns cidades, que _possibilitam fugas" 
estavam totalmente livres. O que foi possível constatar é que qualquer seqüestrador ou 
bandido tem vias de acessos rápidas e seguras em São Paulo, pojs a _policia .atua apenas 
como perseguidora e repressora dos bandidos, em vez de prevenir suas ações. (PANDA, 
2002, Ç-4). 

Esta é uma prova de que não há critérios para se estabelecer o efetivo da 

polícia ostensiva no Brnsil. Embora o autor da matéria jorna!Jstica tenha sjdo omisso 

em não divulgar o número de habitantes dessas regiões, a realidade demonstra a 

precariedade dos efetivos policiais nas ruas da principal cidade brasileira, que estão 

a executar o trabalho preventivo, o que torna impossível transmitir sensação de 

segurança B qualquer .comunidade. 

É nesse apoio que são reforçados os argumentos da importância da 

Criminologia, ao ser estabelecido um programa de Policiamento Ostensivo Básico 

para uma determinada cidade, estruturando seu contingente. policia! mínimo de 

acordo com os problemas socioeconômico e geográfico apresentado, de forma a 

realizar uma distribuição eqüitativa do homem policial em toda extensão territorial da 

cidade, considerando uma jornada de 24 (vinte e quatro) horas, ininterruptamente 

durante os 365 {trezentos e sessenta e cinco) dias do ano. 

Partindo de um policiamento mínimo ideal, podem ser desenvolvidas 

atividades complementares de controle social com maior sucesso, atin.gindo 

pontuaimente os locais com maior deficiência. O que é mais surpreendente nessa 

análise, é que até boje, com seus '149 anos de existência, a Polícia MWtar do Paraná 

(Governo) não deu a devida importância para essa correlação que, em ultima 

análise, constitui um fundamento para a aplicação de conceitos e da filosofia de 

qualquer programa ou projeto que priorize a prevenção na atuação policial. 
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Diante das afirmações acima, serão éipresentados dois modelos de 

policiamento, sendo um positivo e outro negativo, que demonstram a importância do 

contingente da policia ostensiva na sua área de atuação, como fator inibidor do 

crime. 

Nanci Cárdia, PHD em psicologia social pela London School Of Economics, 

é coordenadora de pesquisa NEV/USP, autora de estudos sobre violência urbana e 

representações sobre crime, justiça e direitos humanos, publicados no Brasil e 

exterior~ e Suely Schiffer arquiteta e urbanista, professora titular da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da USP, publicaram estudos sobre violência e desigualdade 

social na Re){is1a Trimestral Ciência e CuJtura, Ano 54 , número 1, da Editora 

Imprensa Oficial SP, tendo por objeto de análise os distritos de Campo Limpo 

(161.999 hab.), Capão Re.donoo -(2D2 115 hab}, Ja[dim ÂngeJa-.ç235J35 bab} _e 

Jardim São_ Luiz (231.329), Região Metropolitana de São Paulo. Nesse estudo, 

fazem o seguinte comentário sobre os efetivos de segurança publica da região: 

Outra variável a considerar é .apresença de _policiais nos distritos. Dados fo_mecidos peta 
Policia Militar e pela Policia Civil mostram que, nos distritos, 04 companhias da Policia 
Militar e uma base de policiamento comunitário totalizando 650 policiais e 67 viaturas. Isto 
representa uma media de 01 (um) policial para cada 1501 habitantes e 1 (uma) viatura para 
cada 14.190 _pessoas. Estes números fornecidos _pela Policia Militar: não discriminam o 
número de oficiais, pessoal administrativo e agentes designados para o 
patrulhamento. A média de policiais militares na cidade é de 1 policial para 550 moradores 
da cidade e de 1 viatura para cerca de 6.425 moradores. Ou seja, há nesses distritos cerca 
de 3 ve_zes menos _policiais do que na média .da cidade e 2 vezes menos veículos _para 
patrulharem essas áreas. O mesmo ocorre com a policia civil: há nos distritos considerados 
cerca de 1 policial civil para cada 4.237 moradores e 1 viatura. para 19.819 pessoas, 
enquanto a média da cidade de 1 policial civil para cada grupo de 1.531 moradores. Essa 
escas$.ez de policiais nesses distritos pode ser mais um fator a alimentar E violência -
crimes não esclarecidos, são crimes impunes e a impunidade pode motivar mais violência. 
Há mais homicídios de autoria desconhecidas nesses distritos do que na média da cidade: à 
medida em que os casos se acumulam, com efetivos policiais tão reduzidos, aumenta a 
probabilidade de que os casos de autoria desconhecida _permaneçam como Jal. [sem grifo 
no original]. (Cárdia,Schiffer, 2002, p.27) 
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Como se pode notar, a falta de um efeUvo básico do poUciamento ostensivo 

em qualquer região é fator preponderante para o êxito da ação dos marginais, bem 

como a grande sensação de impunidade~ a_parentando incapacidade _por _parte dos 

membros da corporação policiai, que, na verdade, não combatem a violência 

fazendo miiagres. 

Outra citação pertinente diz respeito à matéria publicada no Jornal Folha de 

São Paulo do dia 27/01/2002, caderno C-4 do jornaUsta Ricardo Kotscho, referente à 

violência, especificamente na cidade de Vinhedo, que possuí 47.000 habitantes, 

estando focalizada a apenas 76 km de São Paulo e 17 J<m de Cam_pinas: 

. . . Quase tudo o que vem sendo proposto por especialista em segurança pública para 
enfrentar a crescente OJlda de violência nos úliimos dias" de_pois da _porta arrombada, já 
existe e funciona em Vinhedo, cidade de colonização italiana( ... ). 
O meihor de tudo: devolver a sensa_ção de segurança à população e zelar por ilha de 
relativa tranqüilidade na convulsionada região metropolitana de Campinas custa muito 
pouco. 
A despesa mensal da prefeitura com a Guarda Municipal, que conta com 86 homens 
armados e 19 veículos, mais do gue as estaduais policias Civil e Militarjuntas, é de R$ 
250.000,00, ou seja algo em tomo de R$ 5,00 por habitante. 
( ... ) Com tudo isso., a maior preocu_pação na área de se_guraoça em Vjnhedo boje, diz 
Falsarella, secretario de segurança publica do município, é a violência que existe em volta 
dela. 
( ... ) Resultado: o registro de ocorrências de roubos e furtos de veículos caiu de 223, em 
1999, para 109, em 2001 o gue corresponde a um final de semana na cidade de 
Campinas/SP. 
Em apenas 4 meses, após a implantação da nova proposta de segurança unificada, foram 
colocadas atrás das grades 03 quadrilhas de traficantes riue a_giam na cidade e que até 
agora não foram substituídas. (Kotscho, 2002, p. C-4). 

Conforme se infere~ a _presença do policial nas ruas é fundamentai para que 

se tenha efetivamente êxito no combate à criminalidade, e isto só é possível com um 

efetivo suficiente, a _ser distribuído de forma a cobris estrate.gicamente o território 

geográfico de qualquer cidade. 
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Comparando as duas reaJidades" verifica-se que é fácil notar a diferença no 

contingente policial e o seu maior ou menor f ndice de ocorrências policiais, fatores 

que determinarão o grau de sefJurança para a população. 

Com a atual onda de violência que assola o país, especialmente os grandes 

centros urbanos,. entre os quais se incluem o Paraná e, especificamente, a cidade de 

Londrina, surgem várias propostas para mudar o sistema policial atual, com o 

objetivo de conter a criminalidade e, na seqüência, diminuí-la a padrões suportávejs. 

Nessa necessidade de novos modelos de atuação policial, destaca-se a filosofia da 

Poiíci9 Comunitária, que hoje é buscada no mundo intejro, a exemplo dos Estados 

integrantes da União Européia: 

O mesmo acontece com as relações que uma policia pode manter com seu público. No 
conjunto, .a porcentagem do índice de satisfação dos europeus com suas _polfoas .é 
bastante alta, na ordem de 70% dos interrogados. Mas este índice varia muito segundo os 
grupos J:Je idade, os jovens, as categorias sócio-profissionais desfavorecidas, em particular 
as das zonas suburbanas, e certos grupos com dificuldades de integração cultural, entre os 
quais somente 40% dos interrogados, em média, se jul.gam satisfejtos, 
Esta questão da relação com o público determina políticas e práticas policiais diferentes: 
certos _observadores distinguiram policias by assent, isto é, polícias bem inte_gradas e 
aceitas pelo tecido social, das outras polícias. O conceito de Community Policing, de polícia 
comunitária (comunidade poJiciando) no Reino Unido seria um modelo dessa polícia. Se a 
distinção não é tão marcante, é evidente que a identificação dos antagonismos público
polícia y__aria. consLderavelmenie de um país para outro: A Jrlaoda e a Espaoha são paises 
doentes do terrorismo; a Itália deve fazer frente a um crime organizado que corrói até as 
estruturas . do Estado; a França e a Grã-Bretanha devem enfrentar_ problemas de 
securização das periferias de suas grandes cidades. 
Cada .Um. tende .a responder .a seus próprios problemas nacionais organizando, 
conseqüentemente, suas próprias forças policiais. A polícia de proximidade (comunitária) 
pareceu uma solução .Para a Grã-Bretanha (comitês permanentes de Hgação com o público, 
manutenção das patrulhas pedestres, etc.), para a França pelo" llotage" e para a Espanha 
a polícia de bairro, (forma de llo1age). Em compensação, a Alemanha e a Itália não 
acreditam que uma polícia de proximidade seja exítosa, eficiente, achando que urna polícia " 
exemplar" deve bastar para aproximá-la de seu público .. ( Tlota.ge = ilharnenío,. mapeamento. DMsão 

de urna cidade ou bairro em unidades administrativas sob a vigilância de um policial). (MEYSONNIER, 2000, 
Revista Unidade, nº. 42, p.37) 

Esta citação, embora aparentando estar fora do objetívo deste trabalho, na 

verdade quer mostra que esta atividade complementar de policiamento esta 
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respaldada em um contingente polici,al enorme, como se infere na continuação do 

texto: 

Hoje, com quase 340 milhões de habitantes, a população da Europa dos Doze ultrapassa 
em mu~o a dos Estados Unidos ou a _da Ex-União sovjéiica. ( ... ) Determjnar .o estado _global 
das forças policiais da Europa é uma coisa extremamente difícil. Muito poucas pesquisas 
foram i;eaiiz~dasnesse sentido. 
A universidade de Leicester na Grã-Bretanha, através de um estudo do CSPO (Centro de 
Estudo~ sobre a Ordem Pública, Center of the Study of Public Order) tentou fazê-lo: chego11 
à cifra de 1, 1 milhão de policiais, repartidos em aproximadamente em 80 corporações 
diferentes que exerceriam sua competência na Europa dos Doze. Nós chegamos à cfüa 
sensivelmente iguais : haveria, na Europa, aproximadamente 1.230.000 policiais, e entre e 
90 a 100 _corporações de polícia, e isso conseNando ainda uma definição do termo de 
policial que exclui qualquer agente susceptível de pertencer ao circulo mais amplo da 
segurança interior. Por poücial, deveria entender-se: o agente civil ou militar de um pais, de 
uma região, de um restado, ou mesmo de um município, que é investido de poderes 
coercitivos permanenlBs, e que _pode usar a força necessária para fazer, aplicar as Jeis e os 
regulamentos do País, da região, do Estado ou do Município que os empregam. ( ... ) 
Os militares são 200 a250 mil na Europa, ou seja, de 25 a 30% das forças de segurança, 
que desempenham diariamente tarefas de policia. A França não é o único país da Europa a 
empregar militares p_ar_a cumprir missões policiais. 
Se forem retomados esses números e incluindo, portanto, as policias militarizadas com 
competência de policia geral, llaverja na Euro_pa, 1 (um) policial para cada 300 {trezentos) 
habitantes. O índice de enquadramento policial por habitante poderia dividir os países em 
3(três) grupos, indo do índice de enquadramento mais forte ao mais fraco~ 
Estados muito policiados 

Ordem 1 País 1 Policiais/habitantes 1 Quantidade de Corporações Policiais 
1 Espanha 1 /205 . 5 
2 Itália 1 /215 4 a 8 - segundo os critérios adotados 
3 França 1/243 2 
4 Grécia 1 /257 1 

Estados mediamente policiados 
Ordem 1 País 1 Policiais/habitantes \ Quantidade de Corporações Policiais 
1 Alemanha 1 /30U 1.8 - 16 .policias dfl Uinder B 02 .policiais .de 

Estado. 
2 
3 
4 

Bélgica 
Portugal 
Republica da Irlanda 

1/302 
1/303 
1/310 

3 
3 
1 

Estados pouco policiados 
Ordem 1 . País 1 Policiais/habitantes 1 Quantidade de Corporações Policiais 
1 Luxemburgo j /3.3íl 2 
2 Países Baixos 1/340 3 
3 Dinamarca 1 /.365 ~ 
4 Reino Unido 1/380 52 

Em ger.al, surpreendemoonns com a diferença dos fadices de crirnlnalidade .que vai de 1 
(um) a 1 O (dez) entre os dois extremos, Portugal, país de baixas taxas de criminalidade, e a 
Grã-Br,eianha, que. detém o recnr.de de criminalidade na. Europa. Mas. se admitir que .a 
Europa Mediterrânea é pouco criminógena, pode-se também questionar as modalidades de 
medidps da delinqüência de cada pais. 
Levando-se em conta essas cifras, há 7,5 corporações de policias por pais. Considerando
se que D Reino Unido e a Alemanha fazem figurn de exceção, as fnrças .poJiciais locais 
sendo organizadas no mesmo modelo e dependentes dos mesmos tipos de autoridades em 
cada uyn dos .paises, não é mesmo verdade q11e cada país da Europa .dispõe de um mínimo 
de 2 (duas) a 3 (três) forças policiais em média. (MEYSONNIER, 2000, Revista Unidade, 
nº. 42, p.38-41) 
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Os dados acima demonstram que a efetividade de um policjarnento, sem 

sombra de dúvidas, é condicionada, também, por um contingente policial mínimo a 

desenvoJver atividades de prevenção, de repressão imediata~ de investigação. Nos 

países da União Européia, que possuem expressivos contingentes policiais, a 

implementação de variáveis de solução para as questões da segurança pública, 

passando pela adoção da filosofia de Polícia Comunitária, parte de um pressuposto 

de que . os efetivos existentes já executam um policiamento prevenUvo com 

resultados satisfatórios, sendo que a nova filosofia, em implantação, complementa 

as ações policiais, aproximando e int_e.grando os ddadãos aos ór.gãos responsáveis 

pela segurança pública. 

Procurando esciarecer o objetivo deste trabaiho, recorre-se novamente à 

JAVOSKI, sobre a morte do repórter da Rede Globo Tim .Lopes, com o título de 

"Terra de ninguém", onde consta a total ausência de policiamento, segundo o autor: 

Sob o 9Dmínio do terror imposto pelo traficante Elias Pereira da Silv.a, de 42 anos, o Elias 
Maluco, vivem no Complexo do Alemão - conjunio de ·1 ·1 favelas que cortam quatro 
bairros do Rio de Janeiro - cerca de 280 mil pessoas. Liderando perto de 200 bandidos, 
todos armados com fuzis importados e de uso privativo das Forças Armadas, Elias 
não mpmia apenas em seu negócio estabelecido., que é a veruia de dro.gas. Ele impõe 
toque de recolher aos moradores, decide em que dias haverá aula nas escolas e, no 
alto do .morro, implantou um tribunal em que julga e condena à morte . quem 
desobedece a suas leis. Foi assim que, conforme vários depoimentos obtidos pela polícia, 
ele assassinou, na semana retrasada, o jornalista Tim Lo"oes". [sem .grifo ao ori..ginal], 
(JAVOSKI, 2002, p. 78). 

Demonstra-se que não existe nenhum tipo de policiamento neste bairro, pois 

a fave)a nada mais é do que um bairro de uma cidade" com uma população maior do 

que inúmeras cidades brasileiras, onde a lei do mais forte é que manda, e aqui o 

Elias Maluco. 
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Este marginal, já falecido, era a leL a ordem e juiz do iocai, determinava o 

dia-a-dia da favela, agora com sua morte será que é diferente? 

O Estado está iá~ ao contrario do que se fala: existem escolas, seja 

municipal ou estadual, mas não existe o policiamento e conseqüentemente o pouco 

do Estado que está lá não funciona 

Pode-se dizer que o efetivo da Polícia Militar carioca está abaixo do mínimo 

necessário para a execução da polícia ostensiva prevista na Constituição Federal, 

deixando 280 mil pessoas nas mãos de 200 bandidos, pois este bairro não tem 

polícia nenbuma, .logo a cidade não possui o efetivo necessário, 

Logo, reina a lei do silêncio, os crimes não são esclarecidos pela polícia, os 

moradores não acreditam no trabalho_ poUcial e muito menos colaboram nas 

investigações, como ocorre em todas as cidades brasileiras, notoriamente em 

menores proporções, mas devido à mesma causa, falta do policiamento _preventivo 

durante todos os dias do ano, durante vários anos. 

Ainda na mesma reportagem, o texto a se.guir, confirma a falta de 

policiamento no morro do Alemão, ressaltando que são observações realizadas por 

leigos em matéria de Jécoica e táticas policiaJs~ 

... Assim que os policiais começaram a subir as vielas da Vila Cruzeiro, uma sinfonia 
de mor;tejros explodiu morro acima. Um som alto, com músicas funk, cobriu a favela. E os 
adultos desapareceram das ruas, imediatamente tomadas por crianças da comunidade -
presença que intimida os disparos policiais ..... "Não existe conivência entre moradores e 
traficantes, existe convivência. A população tem de obedecer", diz o líder comunitário André 
Fernand~s, presidente da Associação de Moradores do Morro Dona Marta, em Botafo_go ... 
[sem grifo no original]. 
A Polícia Civil do Rio tem 11 mil homens. (grifo no original). A Polícia militar conta com 30 
miL São números que, na teoria, tornariam possivel a ocupação das favelas mais violentas. 
O problema é a manutenção do esquema especial. " Se ocupamos o Alemão, 
enfraquecemos outros pontos da cidade", explica o chefe da Polícia_Civil do Rio, Zaqueu 
Teíxeíra ...... 
Em agosto do ano passado, após a exibição pela Rede Globo da reportagem "Feira das 
Drogas" - feita por . Tim Lopes -, o então secretário de Segurança, Josjas Quintal, 
determinou a invasão do morro. Como nas vezes anteriores, dias depois a polícia 
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deixou a comunidade. O socióJQgo lgnácio Cano, da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (Uerj), critica esse tipo de ação. "Historicamente, as ocupações policiais visam 
proteger o asfalto da favela. É precjso um policiamento _permanente, gue _projeja o 
morador do morro do jugo dos traficantes", afirma ... 
.. A população do Alemão parece cansada. O Disque-Denúncia recebeu majs de 200 relatos 
contra o traficante. A comunidade dá sinaís de que quer mudanças. Gostaria de ver de 
volta n<;1 f.av:ela .a lei do Estado - aquela que não mata e não julga alguém sem direito de 
defesa. [sem grifo no original}. (JAVOSKI, 2002, p. 79-Bí). 

Quando se fala em efetívo mínimo é preciso ter em mente que se trata na 

verdade de um "Kit" de elementos que correspondem à efetivação do patrulhamento 

na rua diutumamente, ou seja, o ser humano, as viaturas, o armamento, os 

equipamentos, a formação e principaimente treinamento permanente da guarnição. 

Os !e(gos podem perguntar o _que é este policiamento mínimo? 

O que este estudo pretende é demonstrar que hoje as unidades 

operacionaís da Polícia Militar não possuem um efetivo mínimo para atender a 

comunidade de maneira a dar maior segurança e tranqüilidade às pessoas, estando 

abaixo çlo menor número possível _para qualquer atuação da corporação. 

As unidades operacionais, ou como são mais conhecidos pela população os 

Batalhões de Polícia Militar, necessitam de um policiamento mínimo, adequado ao 

tamanho da cidade e de sua população, de forma a poder realizar uma distribuição 

do "Kít" (homem treinado, viatura, armamento, etc.) estrategicamente no terreno de 

maneira a estarem em condições de executarem a missão preventiva da corporação, 

patrulhando as ruas, passando pelo maior número possível de ruas, e naturalmente, 

residências, estabelecimentos comerciais, instituições financeiras, industriais, dentre 

outros,, que hoje, as viaturas apenas se limitam aos pontos bases" locais de parada e 

observação, e em algumas ruas, ou lugares, pois a área de atuação da guarnição é 

muito grande e não conse_gue fazer a prevenção mínima, e como sobra muito 

espaço sem policiamento, !ogo os furtos/roubos começam a acontecer, ficando mais 
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ainda sem _policiamento na área, pois a_gora a viatura é deslocada paía onde ocorreu 

a ilicitude, não realizando nem aquela prevenção, e ainda, se ocorrer a prisão dos 

margioais, a viatura passará algumas horas na dele9acia, de forma que naquele 

momento sua área de responsabilidade não terá nenhum tipo de prevenção, por 

mais precário que seja, e assim é em toda a cidade, 

Tendo um efetivo mínimo distribuído estrategicamente pela cidade, o 

patrulhamento das ruas será mais bem executado, pois a área de cobertura será 

menor, ficando uma viatura mais próxima da outra, diminuindo a oportunidade de 

atuação dos meliantes, sendo que as viaturas percorreram mais ruas, residências, 

estabelecimentos comerciais, escolas, etc. E, quando não for possível evitar os 

ilícitos, e a viatura far acjonada para atender a ocorrência, che_gará mais rápido, 

podendo efetuar a prisão do marginal, diminuindo a impunidade, ou pelo menos 

atendendo o cidadão com maior. agilidade; caso ocorra a _prisão do mar~ginaJ a sua 

área de atuação sendo menor do que hoje, será atendida pela viatura mais próxima, 

através de patrulhamentos esporádicos da área descoberta, _porque mesmo assim, 

ainda terá uma área de responsabilidade menor que atualmente, até o retorno da 

viatura µtular. 

Com este patrulhamento mais efetivo e presente nas ruas os delitos mais 

comuns, de maior incidência e de menor potencial ofensivo dejxará de ocorrer, 

melhorando a atuação proativa da Polícia Militar, e desta maneira podendo 

direcionar o policiamento aos crimes de maior gravidade, bem como, os contatos 

com a comunidade serão mais eficazes, que sentindo a presença maior do 

policiamento e sendo constante, terá melhor receptividade e credibilidade, 

intensificando a filosofia de polícia comunitária, e conseqüentemente aperfeiçoando 

o trabaLho preventivo. 
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Este efetivo mínimo sendo em_pre_gado com o _planejamento que hoje já é 

realizado terá um alcance muito maior e eficiente, como os recobrimentos de malha, 

entre outros, de maneira a dar as respostas que a comunidade quer, e o _governo 

precisa para mostrar sua preocupação com a segurança. 

Este efetivo mínimo, não se trata de um aumento exa_gerado de bome_ns na 

corporação, mas é um quantitativo que a corporação deve estabelecer como último 

número aceitável para o trabalho policial ser desenvolvido da melhor maneira 

possível, de forma a atender a comunidade satisfatoriamente. 

3.6. A Ç~OADE OE LONDRJNA .,--,, BREVE HJSTÓH1CO F AS BASES DE ANÁUSE 

DE INDICADORES SOCIAIS E CRIMINAIS 

londrina surgiu em 1929 como primeiro posto avançado de um _projeto 

inglês. Na tarde do dia 21 de agosto de 1929, chega a primeira expedição da 

Companhia de Terras Norte do Paraná ao local denominado Patrimônio Três Bocas, 

onde o engenheiro Dr. Alexandre Razgulaeff fincou o primeiro marco nas terras onde 

surgiria londrina. 

O nome da cidade foi uma homenagem prestada a LONDRES - "pequena 

Londres" - pelo Dr. João Domingues Sampaio, um dos primeiros diretores da 

Companhia de Terras Norte do Paraná 

A criação do Município ocorreu cinco anos mais tarde, através de Decreto 

Estadual nº 2.519, assinado pelo interventor Manoel Ribas, em 3 de dezembro de 

1934. 
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Sua instalação foi em 1 O de dezembro do mesmo ano, data em que se 

comemora o aniversário da cidade. O primeiro prefeito (nomeado) foi Joaquim 

Vicente-de -Castro. 

A partir daí, Londrina vem crescendo constantemente. Hoje a cidade exerce 

grande infJuêncía no Sul doPaís e contribui muito para a economia brasileira, sendo 

o principal ponto de referência do Norte do Paraná No momento, Londrina conta 

com uma população de 447~065 _habitantes, uma área de 1.724,7 km2
, de clima 

subtropical, com chuvas em todas as estações e temperatura média anual de 21,4°. 

O Municí_pio de Londrina é constituído _pelo Distrjto Sede e mais o.s distritos 

de Lerrovíl!e, Warta, !rerê, Paiquerê, Maravilha, São Luiz, Guaravera e Espírito 

Santo ifigura abaixo) e vive a era do desenvolvimento industriat atraindo e.ada vez 

mais investimentos para a região .. Esse processo está dentro de uma política que 

visa, acima de tudo, a qualidade de vida dos cidadãos. 
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Londrina é a sede da AMEPAR - Associação dos Municípios do Médio 

Paranapanema, congregando 21 municípios, com uma população estimada de 

846.885 habitantes (Censo Demográfico lBGE - 2000 - Sinopse_preliminar): 

QUADRO 1 - MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A AMEPAR, COM SEDE EM LONDRINA 

1, Alvç:irada do Sul ~2. -lupionópoils 
2. Arapongas 13. Mirase!va 
3. Bela Vista do Paraf so i 4. Pitangueiras 
4. Cate.ara 15. Poreca1u 
5. Cambe 16. Prado Ferreira 
6. Centenário do Sul 17. Primeiro de Maio 
7. Florestópolis 18. Rolândia 
8. Guaraci 19. Sabáudia 
9. lbiporã 20. Sertanópolis 
1 O. Jaguapjtã 21. Tamarana 
11 . Londrina 

Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina 

A Região Metropolitana de Londrina"' _primeira do interior brasileiro, foj 

instituída pela Lei Complementar n. º 81, em 17 de junho de 1998, alterada pela Lei 

n.º 86,, em 07 de julho de 2000, ambas sancionadas pelo ,governador Jaime Lerner. 

Fazem parte de sua composição os municípios: Londrina, Bela Vista do Paraíso, 

Cambé, lbiporã, Jataizinho, Rolândia e Tamarana, abrangendo uma _população de 

662. 789 habitantes, conforme a Sinopse Preliminar do Censo 2000. 

TABELA J - POPULAÇÃO DOS MlJNlCÍPIOS QUE COMPÕEM A REGIÃO f\11ETROPOLJTANA DE LONDRINA -

1970 A2000 
Cidades 1 1970 1 1980 1 1991 1 1996 1 1998 1 1999 1 2000 

Bela V~sta do P-araíso ci ~-8.097 ci 14 . .99.8 ci tS-.-098 ci 14.u'78 ci '14.307 ci 14.t38 n t5.-D2-9 
Cambe 35.621 53.856 73.842 80.867 86.370 88.890 88.293 
ibiporã 27.193 27.624 35.168 38.798 41.438 42.647 42.182 
Jataizinho 10.826 9.558 10.428 12.096 12.855 13.203 11.325 
Londrina 228.101 30:1.711 390.100 412.553 426.607 432.257 446.822 
Rolândia 47.964 41.452 43.776 44.379 47.399 48.782 49.424 
Tami;iraITTi (2J 12.525 <2l 8~21 (2J RZ56 .8.Z90 9.0S9 1-.0JJj2 iL7~4 
Total 367.802 449.199 568.412 612.161 638.065 649.929 662.789 

FONTE: .Censos Demográficos 197D, 1980, 1991,2000.(sino.µs_e preliminar:).,,. lBGE 
Contagem da População -1996- IBGE 
Estimati1Las da Ropulação -- 1998 .e 1999 - IB.GE 

NOTAS: (1) Incluído na RML, através da Lei Complementar n.º 86, de 07/07/20CIJ. 
(2) Nos censos anteriores à criação do município de Tamarana (1995) a população do então Distrito, está incluída 
no município de Londrina. 
No ano de 1996, a população da Reserva Indígena foi computada no Município de Londrina, excluída de Tamarana 
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Com este espírito e mantendo um caráter inovador, a terceira cidade do Sul 

do País, não investe apenas em industrialização, ela mantém projetos voltados à 

população que jncluem ações nos mais diversos setores, como: soei.ai, cultural, 

esportivo e ambiental. É a primeira cidade brasileira a contar com uma Secretaria 

Especial da Mulher que oferece atendimento social, jurídico e psicológico à mulher 

vítimq de violência, discriminação e preconceito. No campo da telefonia, conta com a 

Sercomtel S.A., companhia considerada referência para todo o País e, portanto, 

motivo de orgulho para todos os londrinenses. Londrina é uma cidadejovem~ 64 

anos, que cresce a cada dia com uma população formada por 40 etnias diferentes, 

provenientes de todas as _partes do mundo. A isso se deve a riqueza cultural da 

cidade que está sempre aberta a todos que a visitam. (Prefeitura Londrina, 2002). 

3.6.1. ADjvisão Político"'."Administrativa de Londrina em Bairros 

Em 24 de janeiro de 2000, por meio do Decreto Municipal nº 031, a divisão 

político-administrativa (perimetro urbano) da cidade de Londrina passa a ser 

composta por 5 (cinco) regiões e 55 (cinqüenta e cinco) bairros, conforme se vê: 



QUADRO 2 - BAlRROS DA e.IDADE DE LONDRINA, POR REGIÃO 
Região 1 

Centro 

Região ~rte 

Região peste 

Região Leste 

Região Sul 

Fonte: Prefeitura Municipal da Londrina 

Bairros 
~. CentroJ-listórJco 
2. Shangri-lá 
3. Vila Nova 
4. Vila Recreio 
5. Vila Çaso_ni 
6. Quebec 
7. Higienópolis 
8. lpiranga 
9. Petrópolis 
1 O. Vila Brasil 
'.l 1~ HeimiaJ 
12. Perobinha 
13. Pari_got de Souza 
14. Viví Xavier 
15. Cinc_o Conjuntos 
16. Ouro Verde 
17. Colise11 
18. Alpes 
19. Pac~ 
20. Cid~de Industrial 1 
2L Cjlo 1lJ 
22. Leonor 
23. Cilo U 
24. Bandeirantes 
25. jamaica 
26. Champagnat 
27. Presidente 
28. Sabará 
29. Olímpico 
30. Universidade 
31. PalhanD 
32. Esperança 
33. indústrias Leves 
34. Lindóia 
35. Ideal 
36. Fraternidade 
37. lnterlagos 
38. Cidade Industrial li 
39. Brasjjia 
40. Antares 
41. Lon Rita 
42. Aeroporto 
43. H.U. 
44. Ernani 
45. Califórnia 
46. Guanabara 
47~ Bela S.UÍÇB 

48. Vivendas do Arvoredo 
49. Tucpno_s 
50. Inglaterra 
51. Piza 
52. Cafezal 
53. Pargue das Jndústrias 
54. Saltinho 
55. União da Vitória 
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A distribuição populacional. por bairro de Londrina demonstra que a cidade, 

em seu perímetro urbano, encontra-se dividida de modo equânime. Mesmo não se 

tendo dados absoiutamente atualizados, a contagem populacional de 1996 

demonstra essa realidade, associada a extensão territoriai e densidade demográfica, 

informações pertinentes para a_presente anáiise: 

TABELA 2- BAIRROS DE LONDRINA, POPULAÇÃO, ÁREA E DENSIDADE DEMOGRÁFICA, POR REGIÃO 

R~gião Bait«O População ·Area {lia) Densid 
Hab/ha 

t. Centro Hisióricn 28_5Qj 324,B.3 J37J1 
2. Shangri-lá 8.347 158.64 52,61 

Centro 3. Vila Nova 7.685 134,91 56,96 
População: 88.404 hab. 4. Vila Recreio 7.108 117,92 60,28 

Área: 1.541.,88.ha 5_ Vila C.asnni .R.81.0 156.,92 .62,51 
Densidade: 57,34 hab/há 6. Quebec 7.230 180,69 40,01 

PercentuaJ .do Tola! da PopuJação 7_ .Higieoó__polis 4.069 97~74 41,.6.3 
Urbana: 23,12% 8. lpiranga 4.207 53,32 78,9 

9. Petró__p_olis 3.60.5 1.31,36 27,44 
10. Vila Brasil 7.842 122,09 64,23 
11.Helmial 59.5 27/J.7 2t.6 
12.Perobínha 619 368,8 1,68 

Re_gião Norte 13.Parigot de Souza 11.811 372,84 31,68 
População: 90.832 hab. 14. Vivi Xavier 10.839 522,12 20,76 

Área: 3633,91 ha 15.Cinco Conjuntos 36.386 682~3.3 53,33 
Densidade: 25,0 hab/há 16.0uro Verde 5.461 241,67 22,6 

Percentu;;ll .do Total da População 17.CoJiseu 6266 174~8 35~85 
Urbana: 23,75% 18.Alpes 9.307 373,01 24,95 

19. Pacaerahu 9.006 _336,65 26,75 
20.Cidade Industrial 1 542 534,22 1,01 
21.Cilo IJJ 839 536_,25 1,56 
22.Leonor 23.682 365,81 64,74 
23_.Cilo lJ 1.8:13 20.2,59 .8,9.5 

Região Oeste 24.Bandeirantes 9.608 228,5 42,05 
Po~ulação: 69.792 hab. 25.Jamaica 9.079 188,66 48,12 

Area: 3.851,70 ha 26.Champagnat 6.254 177,56 35,22 
Densidade: 18, 12 hab/ha 27. Presidente 6.471 145,58 44,45 

Percentual do Total da População 28.Sabará 1.989 119,67 16,62 
Urbana: 18,25% 29.0límpico 5.226 160,67 32,53 

30. Universidade 2.666 750,31 3,55 
31.Palhano 1.960 424,75 4,61 
32.Esperança 205 551,35 0,37 
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TABELA 2 - BAIRROS DE LONDRINA, POPULAÇÃO, ÁREA E DENSIDADE DEMOGRÁFICA, POR REGIÃO 
(CONTINUAÇÃO ... ) 

33. Indústrias 1-eves .2.046 198~93 jQ_,28 
34.Lindóia 10.400 682,91 15,23 
35.ldeal 8.209 229,74 35,73 

Região Leste 
36. Fraternidade 4.746 105,39 45,03 

Popuiqção: 72.57í hab. 37 .lnterlagos 12.173 232,23 52,42 

Área: 3761,40 ha 
38.Ciàade Industriai li 73 577,82 0,13 

O!pflsiGade: 19;29 hab/fia 
39.Brasília 5.351 140,4 38,11 

Percentuai do Total da População 
40.Antares 4.879 245,45 19,88 
41.Lon Rita 2.321 189,6 12,24 

!dr-bana: 18-,98% 
42.Aeroporto 4.334 278,83 15,54 
43.H.U. 2.242 109,04 20,56 
44.Ernani 7.090 158,05 44,86 
45. Califórnia 8.707 613,01 14,2 
46. Guanabara 4.831 179, 15 26,97 
47.Bela Suíça J08 56"79 .5,42 

Região Sul 48.Vivendas do Arvoredo 521 551,77 0,94 
População: 60.816 hab. 49.Tucanos 1.093 342,49 3,19 

Area: 3204,32 ha 50. Inglaterra 6.731 192,53 34,96 
Densidade: 18,98 hab/ha 51.Piza 8.356 647,66 12,9 

Percentual do Total da População 52.Cafezal 11.012 256,36 42,95 
Urbana: 15,90% 53.Pargue das Indústrias 18.235 392, 19 46~49 

54.Saltinho 3.435 288,52 11,9 
55.União da Vitória 6.294 296,86 21,2 

Fonte: IBGE - 1996 - Contagem Populacional I !PPUL 

Da tabela acima especificada, al_guns indicadores importantes podem ser 

extraídos, a citar os bairros maís populosos, os bairros de maior densidade 

demowáfica, os quais merecerão análises comparativas com os indicadores 

criminais a seguir apresentados. 

TABELA 3 - Os DEZ BAIRROS MAIS POPULOSOS DE LONDRINA, SEGUNDO A POSIÇÃO DO CENSO DE 1996 

Cinco Conjuntos 
Centro Hstóçico 
Leonor 
Parque ,d.as !ndústdas 
lnterlagos 
Parigot de Souza 
Cafezal 
Vivi Xqv--i-er 
Lindóia 
Vila Casoni 

Bairro J População 

FONTE: IBGE/Contagem Popuiacional/1996 

36.386 
-213.501 
23.682 
:18.235 
12.173 
11~81 i 
11.012 
Hl~ 

10.400 
9.810 
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Conforme se infere, nos dez bairros mais_po_puiosos do perímetro urbano de 

Londrina, concentram-se 45, 20% da população urbana do Município. 

TABELA 4 - . Os DEZ. BAIRROS DE MAJOR .DENSIDADE .DEMDGRÁFICA DE LONDHINA, SEGUNDO A POSIÇÃO 

DO CENSO DE 1996 

Shangri-lá 
Centro 1-:lisiórico 
lpiranga 
Leonor 
Vila Brasil 
Vila Cpsoni 
Vila Recreio 
Vila Np.va 
Cinco'Conjuntos 
1 nterlqg.os 

Bairro 

FONTE: IBGE/Contagem Populacional/1996 

População 

8.347 
28...501 

4.207 
23.1382 

7.842 
9.1310 
7.108 
J . .6B5 

36.386 
12.J73 

3.6.2. Indicadores Sociais da Cidade de Londrina 

Área (ha) 

158.64 
324,93 

53,32 
3.65)3j 
122,09 
j5.6,.92 
117,92 
j3449j 
682,33 
.23~23 

Densid 
HabJha 

52.61 
_87J:1 
78,90 
.64,74 
64,23 
62,51 
60,28 
.56,.9.6 
53,33 
52,42 

Apresentados os dados populacionais da Cidade de Londrina, com ênfase 

para a realidade urbana, constituem informações importantes alguns indicadores 

sociais. Se de modo isolado os dados podem ser precários para uma análise mais 

detalhada sob o enfoque da segurança pública, objeto de estudo no presente 

trabalho, a comparação e análise convergente de todas as informações Jevam a 

conclusões bastante interessantes sobre a realidade da cidade de Londrina - esses 

cruzam~ntos estatísticos rerão lraíados mais.adiante. 

Antes de serem apresentadas tabelas e quadros sobre indicadores sociais, 

se faz pertinente ressaltar que, por questões de ordem técnjca e de composição 

estatística do IBGE e do !PPUL, ainda não se encontram disponíveis a totalidade de 

indicadores sociais resultanies do recenseamento realizado no .ano de 2000, razão 

pela qual, para fins de orientação acadêmica, foram utilizadas algumas informações 
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estatísticas resultantes do Censo de 1991 e Contagem Populacional de 1996, 

ambos realizados pelo IBGE, dentre outros dados de interesse existentes na 

memória do Jnstituto de Pesqwsa e Planejamento Urbano da Cidade de Londrina 

(IPPUL) e outras Secretarias Municipais. 

TABELA 5 - POPULAÇÃO RESIDENTE DE LONDRINA, POR SEXO E SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO, POPULAÇÃO 

RESIDENTE DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, 

ALFABETIZAÇÃO. 

1 População residente, sexo e 
Municipio 

1 

situaçio do domtmo j 
Total Homens Mulheres Urbana Rural 

Londrina 447.065 215.816 231.249 433.369 13.696 
Fonte:IB,GE/Censo Demográfico 200D. 

TOTAL, ALFABETIZADA E TAXA DE 

População residente de 
1 O anos ou mais de idade 

T t 1 J Aifabe-1 Taxa de 0 ª tizada Alfabefü:a_ção 
371.058 347.219 93,6% 

TABELA 6 - DOMICÍLIOS PARTICULARES E COLETIVOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - DISTRITOS SEDE E 

. RURAIS - AND2D00. 

Setor 

Distrito Sede 
Distritos Rurais 
Total 

Domicílios Particulares 

-Ocupado i · Fe-cna:do 1 
0 

U~o 
1 
j 

cas1onail 
123, 108 1.244 4 . .359 

4.734 70 434 
127.842 1.314 4.793 

F ante: 1 BG E/Censo Demog ráfico/2000. 

14252 
1.205 

15.457 

}ºt~I 1 Domic. 1 Total de 
.Yomic~ -eo~- 6 . T 
Parti e. ·1o::uvommcnos 

142.9.63 .:L84 ~43.~47 

6 .443 3 6 .446 
149.406 187 149.593 

T ABE A 7 - CHEFES DE DOMl.GÍUO .POR FADULSAL.ARlAL -~A- 199~ . 
Renda Mensal do Chefe de 

Famma 
Até 1 Salário Mínimo 
+de 1p.3 
+de 3 a 5 
+de 5 p 1D 
+de 10 
Sem reµ:ümentos 
Sem informação 
Total 

Mulher Homem 

não disp./sexo não disp./sexo 

20.411 79.547 
Fonte:IBGE/Censo Demográfico/1991. 

Total 

18.342 
38-220 
15.060 
14.424 
10.529 

3..23.D 
153 

99.958 

Percentual 

18,35% 
3.8.,24% 
15,07% 
14,4.3% 
10,53% 
3~23% 
0,15% 

100,00% 
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TABELA.,8- DOMICÍLIOS PARTJClJLARES,. PERMANENTES E _FESSOAS J\llORAD_ORAS_, RENDIMENTO MÉDIO 
MENSAL DO CHEFE DO DOMICÍLIO- LONDRINA-1991 

Classes de Re_ndimentojS.M,J 1 Domicilio ~ % 1 Pessoas ~ % 
Até % 327 0,33 1.031 0,27 
+de % a % 4.440 4,44 14.986 3,87 
+ de ~ a % 8.388 8,39 32.269 8,32 
+ de % a 1 5.187 5,19 2·1.283 5,49 
+ de 1 a 1% 6.248 6,25 24.826 6,40 
+ de 1 % a 1 % 6.225 6,23 25.099 6,47 
+ de 1 Yz a 2 10.201 10,21 40.860 10,54 
+ de 2 a 3 15.546 15,55 6'1.171 15,78 
+ de 3 a 5 15.060 15,07 57.902 14,94 
+ de 5 a 10 "14.424 14,43 54.059 ·13,94 
+ de 10 a 15 5.150 5,15 19.515 5,03 
+ de 15 a 20 2.051 2,05 7.852 2,03 
+ de 20 3.328 3,33 13.261 3,42 
Sem rendimento 3.230 3,23 "13.069 3,37 
Sem declaração 153 O, 15 513 0,13 
Total 99.958 100,00 387.696 100,00 
Fonte: Censo Demográfico - 1991 - IBGE 

TABELA 9 - FAMÍLIA RESIDENTE EM DOMICÍLIOS PARTICULARES, POR CLASSE DE RENDIMENTO NOMINAL 
MÉDIO MENSAL FAMIL1ô,R PER CAPITA- LONDRINA- 1991 

Classe de Rend. Nominal Médio Mensal Familiar Per 
Nº Chefe de Domicílio Percentual Capjta {SaJárjo-Míaim_o) 

Até% 
Mais dl( Xii ..a 34 
Mais de % a % 
Mais de "!6 .a % 
Mais de % a 1 
Mais df3 j a j 34 
Mais de 1 % a í % 
Mais d~ 1 % .a 2 
Mais de 2 a 3 
Mais de 3 ..a 5 
Mais de 5 a 10 
Mais de to 
Sem rendimento 
Sem dy.ciaraç.ão 
Total 

647 
5.il8.5 

15.171 
15.739 
12.629 
9-764 
7.301 
9.7.84 

10.417 
9233 
6.071 
3.264 
1.681 
1.228 

108.014 

0,60 
4.,71 

14,05 
14,57 
11,69 

9.,04 
6,76 
9,06 
9,64 
8,55 
5,62 
3,02 
1,55 
1J4 

100,00 
Fonte: ç:..enso Demográfico - 199'1 - lBGE 
Nota : Rendimento Médio Mensal Familiar per capita é a soma dos rendimentos dos componentes 
das familias. dividida .pelo número de componentes das famílias~ exclusjve os _pensio11Jsias e os 
empregados domésticos. 

Foram classificadas como Sem Declaração de R.endlmentos as J.amílias nas quais qualquer um 
dos componentes tivesse sido classificado naqueia condição .. 

TABELA 10 - AGLOMERADOS SUBNORMAIS DE DOMICÍLIOS - LONDRINA - 2001 

Subnormalidades 

Favelas 
Loteamentos irre.gulares 
Total 

Fonte: -IPPUL 

Quantidade de 1 

Assentamentos J Nº de Domicílios 
Subnormais ] 

29 2.362 
23 3.284 
52 5.646 

População 

11.810 
16.420 
28.230 
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TABELA 1J - HABITAÇÃO POPULAR EM l.ONDRINA - ASSENTAMENTOS - ÁREAS APTAS A SEREM 

REGULARIZADAS - SITUAÇÃO 2000 

Localização li Nº de ~I Nº de li ~eyid.o li Ano li Ano 
~ammas Pessoas ' Ocupação Urbanização 

Jardim-leste-Oeste/Favela Vila Rica 
Vila Marizia 1 
Vila Marizia li 
Jardim Rosa Branca 1 

Jardim Sé[gio Antonio 
Jardim Santa Inês 
Jardim Franciscato 1 

Jardim Franciscato li 
Jardim.Rosa Branca li 
Jardim das Bananeiras (Víla Ricardo) 
Jardim Santa Mônica 
Jardim Morar Melhor 
Jardim pos Campos (Aquiles Stenghel) 
Jardim das Paíneíras (Hilda Mandarino) 
Jardim São Jorge 
Jardim São Marcos 
Jardim plovo Peroba! 
Remanescente do C. H. Vivi Xavier 
Conj. Resid. Aurelino Manoel da Costa
Distrito de Guaravera 
Jardim Kobayashi 
Jardim União da Vitória V 
Jardim Maracanã 1 e li 
Total 
Fonte:COHAB-LD 

l97 s;Ja5 Deste 1-9G4 19.88-a W9.3 
38 190 Centro 1968 1993 
68 340 Centro 1968 1994 a 1997 

140 700 Leste 1972 1992 
24 12D Leste 1973 1990 
35 175 Leste 1976 1992 

202 1.010 Sul 1978 1985 
94 470 Sul 1979 1988 
J6 . -8.Q .Leste 1.983 1.9.92 
29 145 Leste 1996 1996 
32 160 Leste 1986 1991 
66 330 Sul 1996 1996 

21D 1.D50 Norte 1996 1997 
43 215 Norte 1996 1997 

7 48 37 40 Norte 1997 a 1998 1999 
160 800 Sul 1997 1998 
. 26 130 S.IJ.I 1-99.8 t.999 

50 250 Norte 1998 1999 
24 120 Distrito 1995 1998 

31 
100 
606 

. 2.93.9 

155 
500 

3.030 
14.695 

Sul 
Sul 

Oeste 

1999 
1997 
1999 

1999 
1998 
2000 

Habitação de Baixa Renda no Âmbito Municipal - lPPUL/1996 

TABELA 12 - ASSENTAMENTOS E FAVELAS URBANIZADAS- ÁREAS REGULARIZADAS - 2000 
1 1. - Nº de Nº de ~-r.. Ano 
... oca ;zaçao """!:;''"'"' Famílias Pessoas Ocupação 

Jardiíl) .Nª Sr1. da Paz 
Jardim Nova Conquista 
Jardim União da Vitória !, ll, lil, IV 
Jardim Novo Peroba! 
Jardim João TurquinD 

Jardim Santa Fé 
Quati 
Total 

Fonte:CO!=iAB-LD 

. .2.&l -~ . 400 D.este 1.959 
151 755 Sul 1974 

1.956 9.780 Sul 1985 
246 1 .230 Sul 1987 
851 4..25.5 O.este 1.996 
356 1. 780 Leste 1992 
46 276 Norte 1993 

3.886 19.476 

Habitação de Baixa Renda no Âmbito Municipal - !PPUU1996 

Ano 
Urbaniz . 

'!.9.7-9 
1989 
'1995 
1988 
1.99..8 
1992 
·1995 

TABELA 13 - OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS PARTICULARES - LONDRINA - SITUAÇÃO 2000 

Localização 

Jardim Cristal 
Jardim Santa Fé - Monte Cristo 
Favela Colosso 
Favela Quati 
Favela Jardim Primavera 
Total 

Fonte: COHAB-LD 

Nº de Nº de Ano de Ano de Região 
Familias 

23 
59.0 

80 
23 

120 
.836 

Pessoas Ocupação . UrbaniL 
115 Sul 1977 

2.95.D leste 1997 
400 Oeste 1975 
115 Norte 1998 
600 Norte 1999 

4J80 
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TABELA 14- OCUPAÇÕES IRREGULARES - LONDRINA- SITUAÇÃO 2000 

Localização 
r~o de Nº de D . -

Famílias .Pessoas .... egiao 
Ano de 

Ocupação 
Fundo de Vale do Jardim Paulista - Cantinho do Céu 
Zircônio - Fundo de Vale da Rua Zírcônio 
Cativa - Fdo de Vaie da Rua Bélgica - próx. à Cativa 
Fundo de Vale do Resid. Santa Mónica (Chácara) 
Cilo Ili - próximo ao Pool de Combustível 
Área destinada a Horta Comunitária - Jd. Santa Fé 
Área destinada ao Centro Com. Jd. Santa Fé 
Vila Ricardo {próximo a Escola) 
Fundo de Vale da Favela Marizia 
Fundo de Vaie do Jardim das Bananeiras 
Fundo de Vale do Jardim Santa Mónica 
Fundo de Vale C. H. José Belinati 
Fundo de Vale da Favela Santa Inês 
Lixão (Âv. Teodoro Victoreíli) 
Jardim União da Vitória (encosta iV, V) 
Fundo de Vale do Jardim Franciscato 
Jardim São Rafael (Lixão) 
Fundo de Vaie - C. H. A. Stenghel, Luiz de Sá, M. Cecília 

Fundo do C. H. Pindorama 
Fundo da Rua Âna C. Piacentini 
Terreno junto ao C. H. Novo Amparo 
Fundo de Vale Novo Peroba! 
Fundo de Vale Jardim dos Campos 
Total 

Fonte: COHAB-LD 

56 280 
29 145 
50 250 

Norte 
Leste 

Sul 
86 430 Leste 
62 310 Oe~e 

76 380 
20 100 
20 100 

129 645 
12 60 
15 75 
43 230 
38 190 
12 60 

330 1.650 
13 65 

106 530 
94 470 
50 250 
3B 190 

11 o 550 
42 210 
52 260 

1.483 7-430 

Leste 
Leste 
Leste 

Centro 
Leste 
Nmie 
Norte 
Leste 
Leste 

Sul 
Sul 

leste 
Norte 
Leste 
Norte 
Norte 

Sul 
Norte 

Habitação de Baixa Renda no Âmbito l'vlunjci_pal - IPPUL/1996 

1988 
1975 
1975 
1989 
1990 
1994 
1995 
1992 
1995 
1996 
1989 
1996 
1996 
1992 
1998 
1997 
1998 
1997 
1999 
j999 
2000 
1995 
1998 

Obs. As famílias/pessoas localizadas no Fundo de Vale do Alto da Boa Vista foram transferidas para 
o Jardim São Jorge. 

TABELA 15 - POPULAÇÃO ESTIMADA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, SEGUNDO FAIXA ETÁRIA E SEXO 2000 
Faixa Etária l Total 1 Homens 1 Mulberes 

Menos de 1 ano 7.856 4.013 3.843 
1 ano 7.989 4.053 3.936 
2 anos 7.863 4.046 3.817 
3 anos .-8.-002 4.:1-4.0 -3.952 
4 anos 7.900 3.960 3.940 
5 anos 8. 115 4. 167 3.948 
6 anos 8.267 4.217 4.050 
7 anos --B . .S.05 4..3'.l-4 A. t.91 
8 anos 8.206 4.186 4.020 
9 anos 8.29'.l 4.258 4.033 
10 anos 8.476 4.283 4.193 
11 ano;; .8.'.l.6~ 4.W7 4 . .o54 
i2 anos 8.351 4.206 4.145 
13 ano;; 9.177 4.640 4.537 
14 anos 9.670 4.836 4.834 
15 a 1 ~.anos 44~.98.5 . 2226.6 22.719 
20a24anos 39.208 19.079 20.129 
25 a 29.anos 38.942 18.485 2-0.457 
30 a 34 anos 38.671 18.213 20.458 
35 a 39..a.nos 33~.8j_g 1.5J3.5~ tB.t68 
40 a 44 anos 30.063 14.104 15.959 
45 a 49 anos 23,819 1 :1 .094 j 2. 725 
50 a 54 anos 19.339 9.313 10.026 
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TABELA 15 - População estimada do Município de Londrina, segundo faixa etária e sexo 2000 
(continuação ... ) 

Faixa Etária 
55 a 59 anos 
60 a 61.anos 
65 a 69 anos 
70 a 74 anos 
75 a 79 anos 
80 ano!? .e mais 
Ignorado 
Total 

Total 
15.412 
12.675 

9.952 
6.570 
4.211 
-3.-96.0 

277 
(i) 446.822 

Fonte:PMUSEPLAN - Gerência de Pesquisas e Informações 

Homens 
7.324 
5.971 
4.633 
3.090 
"l.868 
1.-678 

132 
216.327 

(1) Sioo_pse Preliminar do Censo DemoJ;Jráfico - 2DO.O. lBGE. 

Mulheres 
8.088 
6.704 
5.319 
3.480 
2.343 
2.282 

145 
230.495 

Nota: bistribuição por faixa etária de acordo com os percentuais da Contagem Demográfica - IBGE -
l996 

TABELA 16 - Veículos Automotores- Município de Londrina 
Discriminaçlio 1994 1 1995 

1 
'.1996 1 1997 1 199B 1 199_9 1 2000 

Ciclomotor 5.083 5.096 5.026 4.956 4.817 4.477 3.016 
Motoneta j .611 1.794 2.348 3.141 3.762 3.915 3.546 
Motocicleta 16.971 17.586 18.341 19.723 21.111 21.486 20.457 
Triciclo 13 6 8 8 8 8 10 
Automóvel 84.093 85.336 88.914 95.280 99.300 103.718 101.351 
Micro Ônibus 83 127 143 174 215 254 295 
Ônibus 1.250 1.271 1.393 1.446 1.516 1.494 1.444 
Reboque 1.600 1.754 1.887 2.054 2.209 2.314 2.051 
Semi-Reboque 1.084 1.170 1.203 1.247 1.276 1.358 1.263 
Camíoçieia 13.603 1 t.64D 11.943 12AB4 13. 1Dfl 13_92J 14298 
Caminhão 6.739 6.147 6.163 6.145 6.216 6.398 5.987 
Caminhão-Trator 954 983 1.002 958 976 999 1.133 
Trator de Rodas 30 30 29 31 31 32 12 
Trator 9e Estejrns 17 1J 17 1J 17 17 2 
Trator Misto 1 1 1 1 1 2 2 
Outros 1 1 1 1 1 27 1 
Total 133.133 132.959 138.419 147.666 154.556 160.420 155.919 
Fonte:DETRAN 
Obs. No ano de 2000 houve um decréscimo na frota, devido a retirada do cadastro dos veículos de 
placas amarelas 

TABELA 17- Acidentes de Trânsito - MunicíQio de Londrina - 1 º Semestre 2003 

1 Nº de Acjdentes j Nº de Vítimas Nºde 
Mês Com Sem Total Média 1 Nº Morte Morte Total 

Veículos 
Vitimas Vítimas Diária feridos Local Posterior Envolvidos 

Janeiro 137 273 410 13,67 186 o 3 189 775 
Fevereiro 140 258 398 14,21 180 1 1 182 727 
Março 156 298 454 14,40 215 5 4 224 892 
Abril 153 333 486 16,20 199 3 2 204 939 
Maio 182 358 540 17,42 210 1 8 219 1.048 
Junho 137 340 477 15,90 1"66 2 4 172 917 
Total 905 1.860 2.765 91,80 1.156 12 22 1.190 5.298 
Fonte: P~ícia Militar do Paraná 



T ABE 1 B - Coleta J:le Lixo Doméstico - :J 999 
Discriminação Distritos Sede 

Volum~ GoJetado Anual Çt/ano) :L623-,-96 . 11 o 022,52 
Vai.Diário Produzido (t/dia) (3l5 20 SD 
VoL Di~rlo.Coletado (t/dia} (3l.sio (3lSSQ 
% Populacão Atendida (4l 95% 
Área At,endida {krn2

) . _s.o 
Área do Aterro Sanitário (m2

) 290.400 
Destino Final do Lixo . Aterw Sanilái:io . Aterro .&initár~D 

Fonte: PMUAutarquia Municipal do Ambiente - AMA 
Nota: (1) Dados de 1999 não disponíveis 

(2) Área Central - coleta diária 
Outras Ár,eas - coleta em dias alte.mados 
(3) Média 
(4) Estimativa 
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Total 
jHJ346,48 

5,20 
.35.5.,20 

Complementarmente a esses dados e informações extraídas de bases 

oficiais, de grande interesse para a presente análise são os resultados do trabaiho 

de investigação social levado a efeito pelo Professor João Batista Filho, Sociólogo 

da Universidade Norte do Paraná Em recente pesquisa de campo, intitulada 

"Resgate da Cidadania, uma questão de Direito", realizada por alunos do Curso de 

Direito durante o período de um ano de meio, foram entrevistadas 1.232 (hum mil, 

duzentas e trinta e duas) famílias, em um total de 5.354 (cinco mil, trezentas e 

cinqüenta e quatro) pessoas, rnsidentes em doze favelas da cidade de Londrina, 

onde foi retratada a seguinte realidade (informações extraídas de material cedido 

pessoalmente pelo Prof. João Batista): 

11 Do total de pessoas entrevistadas, 59,88% encontram-se na faixa etária 

entre O a 25 anos; 

!!! Estima-se que 160.000 (cento e sessenta mil) pessoas, cerca de 35% da 

população londrinense~ vivem à margem, ou seja, em situação de risco 

social. São famílias cujo rendimento médio do chefe de domicílio não 

supera os dois salários mínimos; 
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111 11.000 (onze mil famílias) vivem em situação de misérja _na cidade, com 

menos de US$ 1,00 (um dólar) por dia; 

11 12.000 (doze mil) famílias são atendidas por algum benefício 

governamental; 

11 Caiu-se o mito de que a pobreza e a miséria em Londrina é fruto de um 

processo migratório. O cidadão favelado aqui nasce _pobre" vive _pobre e 

pode morrer pobre; 

11 32% da população residente em favelas são nascidas em Londrina; 

e 60% da popuiação faveJada ou assentada nasceram em cidades vizinhas; 

11 92% da população favelada ou assentada nasceram na Região 

Metro_politana de Londrina; 

• apenas 8% nasceram em outros locais (demais cidades fora da Região 

Metropolitana ou outros Estados); 

11 90% dos favelados são semi-analfabetos, assim consideradas, segundo o 

Prof. João . Batista, as pessoas que mal conseguem Jer uma bula de 

remédio ou uma carta; 

• 1 % da população favelada possui o 2° grau (ensino médio) ainda que 

incompleto; 

11 91 % das famílias sobrevivem com renda entre 1 e 2 Yz salários mínimos. 

Apenas 3% dessas famílias recebem 3 saJários mínjmos completos ou 

mais; 

11 44% da população favelada ou assentada estão desempregadas; 

ª 56% consideram-se em.pregadas, ajndÇJ. que a. maioria na ir:iformaJidade 

(da cata do papel e bicos); 

111 71 % têm o registro de nascimento; 



m 84% não têm carteira de ideniidade; 

• 86% não têm título de eleitor; 
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111 "Só se sabe da existência de alguns pela ficha policiai, que é o único 

registro oficial que dispõem. Jsso é um verdadeiro estupro da cidadania 

desta população", adverte Batista Filho; 

11 "A violência urbana, juntamente com o uso das dro~gas, é uma saída, 

ainda que indigna, para eles terem um ganho", afirma o Prof. João 

Batista; 

3.6.3. Indicadores Criminais da Cidade de Londrina 

As grandes cidades brasileiras enfrentam hoje o ~rave problema da violência 

e da criminalidade. Fundamentalmente, a realidade criminal de uma cidade é 

representada. pelos dados estatísticos de atendimento/boletim de ocorrência~ por 

parte da Polícia Militar e Polícia Civil. 

No presente estudo, a fim de demonstrar diferenciais criminais entre os 

bairros de Londrina, foram utilizados dados estatísticos referentes ao primeiro 

semestre do ano de 2003 resultantes de pesquisa documental no 5° Batalhão de 

Polícia Miiitar e da 1 Oª Subdivisão Policial Civil, C3mbos órgãos sediados na cidade 

de Londrina. 

Ressalta-se que a Polícia Militar, em Londrina, por meio do Sistema de 

Controle Opecacional (SisCOp), possui registros de atendimento de ocorrências por 

bairros, o que não ocorre com a Polícia Civil, que trabalha dados estatísticos de 

modo bastante peculiar: os crimes comuns de autoria conhecida~ de competência 

das delegacias distritais, são totalizados pela área de atuação (circunscrição) do 
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distrito policiai; no caso de alguns crimes es_pecíficos~ de autoria desconhecida, os 

registros pertinentes são realizados pela delegacia especializada, como no caso da 

delegacia de furtos e roubos. Em ambos os casos, não existe de.talhamento 

estatístico pelo bairro onde ocorrem tais delitos (ao menos em caráter ordinário e 

convencJonal disponível _para consulta). 

Dentre os dados consultados, serão apresentados, a seguir, através dos 

registro? de ocorrências -POiiciajs-militares3, _aqueles j1 i!gadas mais jmporiantes _para 

o estudo em questão e que, no conjunto, tendem a caracterizar a realidade criminal 

de Londrina: 

TABELA 19- TOTAL DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS-MILITARES, POR BAIRROS DE LONDRINA - 1° SEMESTRE 

DE2003 
Densid. 

Bairro Po__pulação Demog. Quantidade 
(hab/ha) 

Centro 28_501 87J] _ 4_ 1rn 
Cinco Conjuntos 36.386 53,33 1.286 
Leonor 23.682 64,74 1.032 
Shangri-Lá 8.347 52,61 930 
Parque das Industrias 18.235 46,49 850 
Vivi Xavier 10.839 20,76 664 
interlagos '12:173 52,42 622 
Parigot de Souza 11.811 31,68 599 
Bandeirantes 9.608 42,05 551 
Vila Casoni 9.810 62,51 467 
Antares 4.879 19,88 432 
Pacaembu 9.006 26,75 429 
Califórnia 8.707 14,2 416 
Piza 8.356 12,90 412 
União da Vitória 6.294 21,2 409 
Vila Recreio 7.108 60,28 399 
Vila N9YB 7.685 56,9__6 393 
Ideal 8.009 35,73 382 
lpiranga 4.207 78,9 378 
Lindóia 10.400 15,23 371 
Cafezal 11.012 42,95 364 
Ouro Verde 5.461 22,6 357 
Quebec 7.230 40.01 350 
Alpes 9.307 24,45 337 
Inglaterra 6.731 34,96 327 
Vila Brasil 7.842 64,22 300 

3 Entende-se por ocorrênéia policial-militar, "'tódo fato que exíge íntervenção po1icial-mfütar, 
por intermédio de ações e operações". (IGPM, 19--, p, 3). 
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TABELA 1_9- TOTAL DE OCORRÊNCIAS POLJCIAIS-MJLITARES, POR BAIRROS DE LONDRINA....,. jº SEMESTRE 

DE 2003 (CONTINUAÇÃO ... ) 

Presidente 
Olímpico 
Brasília 
Higienópolis 
Champagnat 
Guanabara 

Bairro 

Emani Moura Lima 
Palhano 
Jamaica 
Coliseu 
Fraternidade 
Universidade 
Tucanos 
Petrópolis 
Indústrias Leves ou Cilo 1 
Sabará 
Aeroporto 
Saltinho 
Cilo2 
HU 
Cilo 3 
Lon Rita 
Vivendas do Arvoredo 
Heimtal 
Esperança 
Bela Suíça 
Cidade Industrial 
Cidade Industrial li 
Perobinha 
Total 

Fonte: SisCOp/5° BPM 

População 

6.4f1 
5.226 
5.35'1 
4.069 
6.254 
4.831 
7.090 
1.960 
9.079 
6.266 
4.746 
2.666 
1.093 
3.605 
2.046 
1.989 
4.334 
3.435 
1.813 
2.242 

839 
2.321 

521 
595 
205 
308 
542 

73 
619 

382.215 

Densid, 
Demog. 
(hab/ha) 

44,45 
32,53 
38,11 
4t63 
35,22 
26,97 
44,86 

4"61 
48,12 
35,85 
45,03 

3,55 
3,19 

27,44 
10,28 
16,62 
15,54 

11,9 
8,95 

20,56 
1,56 

12,24 
0,94 
21,6 
0,37 
5,42 
1,01 
0,13 
1,68 

29,93 

j Quantidade 

261 
258 
258 
240 
237 
226 
225 
209 
206 
194 
194 
171 
168 
168 
163 
162 
145 
114 

92 
80 
76 
62 
53 
34 
32 
23 

6 
1 
o 

21.233 

A análise dos quantitativos absolutos de ocorrências ateJldidas _pela Polícia 

Militar permite algumas conclusões, tendo por referência os indicadores sociais e as 

bases doutrinárias da CriminoJo_gia 

• O Centro Histórico de Londrina apresenta os maiores quantitativos de 

ocorrências, por ser um dos bairros mais populosos (2° lu_gar), com maior 

densidade demográfica, tudo associado aos aspectos da dinâmica urbana 

dos 9randes centros: maior po__pulação flutuante em decorrêncja da 

concentração das atividades comerciais e financeiras da cidade, com 
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expressiva circulação de riquezas, bens, pessoas e veículos, fatores 

potencialmente criminógenos; 

111 O Jardim Leonor, com elevados quanfüatívos de ocorrências policiais-

miiitares, possuí. grande população (3õ bairro mais populoso), elevada 

densidade demográfica, com características bastante próprias: existência 

de grande número de pessoas e famílias de baixa renda, residente em 

áreas de assentamentos e favelas urbanizadas (Favela Vila Rica, Nossa 

Senhora da Paz e Cilo lll, que totalizam mais de 530 famílias domiciUadas 

nas áreas adjacentes ao Jardim Leonor); 

ili Os Cinco Conjuntos é o bairro com major população de Londrina e com 

elevada densidade demográfica. Concentra, nas suas adjacências, 

inúmeras áreas de assentamentos, favelas e ocupações írre_gulares (são 

mais de 13 áreas), o que justifica, sob o ponto de vista da criminologia, os 

elevados quantitativos de ocorrêncjas; 

• Os três bairrns com os menores quantitativos de ocorrências policiais-

militares, Perobinha, Cidade Industrial li e Cidade Industrial, apresentam 

as menores populações, densidade demográfica bastante baixa e fatores 

criminológicos diminutos. 

TABELA 20 - DEMONSTRATIVO NUMÉRICO DAS 30 (TRINTA) OCORRÊNCIAS POLICIAIS-MILITARES DE MAIOR 

JNCJDÊNCIA NA CIDADE DE LONDRINA - 1° SEMESTRE DE 2003 

PoliciaplBniD/Presença 
Atendimento de Acidente 
Furto çwalificado 
Fato Não Constatado 
Roubo 
Furto Simples 
Ocorrência Gance~ada 

Natureza Quantidade 
5828 
2659 

- 21.89 
2050 
1824 
1098 
.924 
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TABELA 20 - DEMONSTRATIVO NUMÉRICO DAS 30 (TRINTA) OCORRÊNCIAS POLICIAIS-MILITARES DE MAIOR 

INCIDÊNCIA NA CIDADE DE LONDRINA - 1° SEMESTRE DE 2003 (CONTINUAÇÃO ... ) 

f\Jatureza 1 . Quantidade 
Dano 
Vias dE? Fato 
Desconhecido 
Furto/Roubo.de V.eí.culo 
Ameaça 
Lesão Çorpornl 
Veiculo Recuperado 
Abordagem de, Suspeiío(S) 
Apoio óutros Orgãos 
Disparo de Alarme 
Infração de Transito 
Perturbação do Sossego 
Objeto Recuperado 
Porte çte Arma 
Disparo de Arma 
Usuário .de Tóxico 
Encaminhamento Assistencial 
Cumprimento de_ Mandado Judicial 
Desobediência 
Homic'dio 
Violação de Domicilio 
Traficorde Tóxico 
Sem CNH 

Fonte: SisCOp/5° BPM 

737 
-646 
571 
55_8 
423 
4D6 
333 
2.82 
223 
178 
167 
'134 
124 
H8 
105 
rn4 
87 
85 
85 

e 82 
64 
58 
53 

Do universo bastante extenso de atividades e situações atendidas pela 

Polícia J\Llilitar na cidade de londrina, foram destacadas as trinta com _maior 

incidência. Desse demonstrativo, verifica-se que: 

ª O policiamento _presença é caracterizado _por chamados da po_pulação, 

através do fone de emergência 190, onde a guarnição policiaí, ao realizar 

o atendimento, atua com prevalência de atitude preventiva, educadonal e 

orientativa ao solicitante; 

• Merecem preocupação os ilícitos penais de furto qualificado, roubo e furto 

simples, tipos de crimes contra o patrimônio com elevada incidência na 

cidade de Londrina. Disseminados por todos os bairros de Londrina, 

caracterizam-se como os ilícitos que absorvem. grande esforço das 

atividades da Polícia Militar, considerando a grande repercussão na 
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intimidade da família e da pessoa, especialmente quando tais crimes 

ocorrem em residências, que representa o refúgio mais seguro do 

cidpdão; 

111 Londrina, corno cidade com grande complexidade urbana, apresenta 

indica~ores criminais _preocupantes pela variedade e quantidBde de 

crimes, destacando-se no cenário estadual pela constância de crimes 

violentos, a chamar a atenção dos meios de comunicação de massa . 

TABELA 21 - DEMONSTRATIVO NUMÉRICO DAS 25 (VINTE E CINCO) OCORRÊNCIAS POLICIAIS DE MAIOR 

INCIDÊNCIA NA CIDADEDELONDRINA, SEGUf\IDO O HEGJSTRO DA POLÍCIA CIVIL, MÊS A MÊS-

1° SEMESTRE DE 2002 
Natureza 1 Jan 1 Fev 1 Mar 1 Abr 1 Mai 1 Jun 1 Sorna 

Arneaç,a . 't-03 ~38 1-80 ~-M. t41. ·~~ 944 
Arrombamento a residência 180 120 171 138 131 116 856 
Furto documentos 127 ií7 121 216 147 1ü2 1330 
Furto sirnples 126 153 76 142 96 78 671 
Furto/Roubo de veículo 114 103 102 117 86 94 616 
Arromb,amen1o a veíc.ulo -.toca fita/.cd 63 64 107 104 108 .'l29 575 
Arrombamento a estabelecimento comercia! 104 75 90 66 102 73 510 
Lesão çnrp.oral dolosa 111 Eij 8.1 .79 .8D 72 474 
Assalto em via pública - arma de fogo 54 57 41 47 74 55 328 
Furto documento I cheque 53 35 50 56 53 67 3H 
Assalto a ônibus urbano 76 21 30 52 48 40 267 
Assalto Jl estabelecimento comercial - arma de fogo 40 21 32 57 60 43 253 
Arrombamento a veículo 28 53 45 31 39 44 240 

Estelionato 30 44 28 62 41 34 239 
Furto de bicicleta 40 28 47 39 44 32 230 
Assalto em.via p.úbiica - outros 29 29 39 37 37 45 216 
Agressão física 34 37 31 38 29 22 191 
Dano 41 26 35 26 29 26 .183 

Injúria/Calúnia/Difamação 31 29 30 35 34 23 182 
A apurq.r 35 10 24 13 30 t7 129 
Assalto à residência com arma de fogo 19 19 ·13 31 13 7 102 
Apropriação indébita 18 20 12 22 10 14 96 
Assalto em via pública - faca 10 17 14 16 19 12 88 
Homicíp.!G doloso 11 4 15 .6 t4 10 .60 

Perturbação do sossego 9 8 11 13 6 10 57 
Latrocjnio .O 1 o 1 1 o 3 

Fonte: 1 Oª SDP 
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Conforme já foi mencionado, a Polícia Civil trabalha dados esíatísbcos de 

modo diverso da Polícia Militar, o que gera diferenças que impossibilitam 

comparações precisas. Outro fator a destacar é que a Polícia Civil, possuindo a 

responsabilidade constitucional pela apuração das infrações penais, recebe 

comunic_ados de ocorrências que não chegam ao conhecimento da Polícia Militar, 

que possui a incumbência pela preservação da ordem pública e a polícia ostensiva. 

Merecem destaque: 

e O crime de ameaça é o de maior incidência registrada na Polícia Civil, na 

cidade de Londrjna. Por suas_características, normalmente é levado ao 

conhecimento da Autoridade Policial Civil para fins de responsabilidade 

penal, não exigindo a intervenção jmediata da Polícia Militar quando da 

ocorrência do fato. No mesmo período, a defasagem de registro desse 

crime entre a PM e a PC é superior a 50%_(cmqüenta porcento); 

• Há defasagem no número de homicídios, considerando que a PM, por 

vezes, quando do atendimento desse grave tipo penat faz 

encaminhamento da vítima ainda com vida, registrando a ocorrência 

como lesões corporais ou outro tipo penaL 

Apresentados esses dados estatísticos gerais das ocorrências po!iciais

militares registradas no SisCOp/2003, assim como í3S ocorrências registradas.pela 

Polícia Cívil, no primeiro semestre de 2003 a seguir serão indicados os bairros de 

Londrina com maior incidência de ocorrêncjas PM, por natureza. 
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TA BELA f2. - Os .10 (DEZ) . BAIRROS DA . CIDADE. DE LOND.RlNA COM MAJOR INCJDÊNCJA _DO CRJME __DE 
HOMICÍDIO - 1° SEMESTRE DE 2003 

· Popufaçao DensicLD.em.og. 
Bairro 

(hab/ha) 
Quantidade 

Cinco Coojuntos ~.-386 .53,33 rn 
Leonor 23.682 64,74 9 
Olímpip-0 5.22.S 32,53 7 
lnterlagos 12.173 52,42 6 
União f]-a Vitéria .s.294 ·21,2 § 

Parque das Industrias 18.235 46,49 4 
ShangrHá 8.347 52,61 4 
Vivi Xavier 10.839 20,76 3 
Parigot-Oe Souza q 1 :81 i 31,63 3 
Ernani M. Lima 7.090 44,86 3 

Fonte: SisCOp/5° BPM 

O crime de homicídio é um dos tipos penais de maior repercussão no seio 

social e utilizado como uma referência mundial no estabelecimento do grau de 

segurança de determinada área, região ou cidade. Na cidade de Londrina essa 

figura penal, especialmente na modalidade dolosa, está crescendo a cada ano. Essa 

assertiva pode ser demonstrada pelos dados obtidos na Secretaria Municipal de 

Saúde, que possui acompanhamento estatístico específico e detalhado sobre esse 

tipo criminal: 

TABELA 23 - HOMICÍDIOS DOLOSOS REGISTRADOS NA CIDADE DE LONDRINA 2001/ 2002/1° SEMESTRE 

DE2003 

2001 
Total ~-Homicídios Dolosos ~22 

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde/SisCop-5ºBPM - Londrina 
Elaboração: Sérgio Dai bem 

2002 1° Sem, 2003 
:l.62 

Tendo por referência o ano de 2002, pelos dados da Secretaria Municipal da 

SaúdEf, considerando a população total de Londrjna em 447.065 habitantes (urbana 

e rural), com um total de 162 (cento e sessenta e dois) homicídios, obtém-se uma 

taxa de 36,23 homicídios _para cada grupo de 100.000 habitantes/ano. Nas Capitais 
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e no 9jgtrito Federal, nos anos de 19991 2000 e 2D01 _os incticadores de homicídios 

dolosos são assim representados: 

TABELA 24~ OCORRÊNCIAS DE HOMICÍDIO DOLOSO NAS CAPITAIS E NO DISTRITO FEDERAL- 1999, 2000 
E 2001 

Capitais 
Números Absolutos Taxa por 100.000 Habitantes 

~99.9 --2000 ---200-1 .1-9.9.9 --2000 -2001 
Vitória 288 154 187 106,4 52,7 63,2 
Porto Velho i-:31 -.,71 1-SS -42;-:3 Si,i -S-7-;D 
Recife 719 931 713 52,2 65,4 49,6 
São Paulo 5418 5327 5174 54,4 51, 1 49,3 
Rio de ,Janejro _.2094 - 221fi .209.8 37.,4 37.,B 35,.6 
Rio Branco 77 95 87 29,7 37,5 33,3 
Macap~ 136 17.5 89 53,j 61,.8 .30..,1 
Belo Horizonte 505 703 681 23,6 31,4 30,1 
João P~1sso.a 135 205 182 _23,1 34-+3 30,.0 
Salvador 590 645 721 25,6 26,4 29,0 
Campo Grande 217 237 187 33,4 35,7 27,5 
Curitiba 318 360 442 20,1 22,7 27,3 
Aracajy .208 216 120 46,7 46,8 25,6 
Distrito Federal 473 577 531 24,0 28,1 25,3 
Belém 179 249 .318 15,1 j9,4 24,4 
Fortaleza 471 476 521 22,5 22,2 23,9 
Boa Vi~ 74 55 49 4A3 .27,4 23;5 
Maceió 160 188 192 20,3 23,6 23,5 
Manaus 405 425 3j6 32,3 30,2 21,8 
São Luiz 176 19,8 

Porto A)B_gre 1 229 285 250 17,4 20~9 18~ 
Palmas 27 17,9 
Goiâniéil 23-1 -1-85 198 - 2t,-9 l6-,-9 17,S 
Teresina 93 12,8 
Floriané>polis 19 24 45 '6,7 7;0 12;8 
Natal 113 102 _75 16,4 14,3 rn.,4 
Fonte: Secretarias Estaduais de Segurança Pública 
MJ/SENASP/DECASP/Coordenação Geral de Informação, Estatística e Acompanhamento das 
Polícias 
IBGE - Estimativas de População 1999, Censo 2000 e Estimativas da População 2001. 
1 - Os números absolutos informados pelo Rio Grande do Sul agregam as ocorrências de delitos 
consumados e tentados. 

As médias estadual (Paraná), regional (Região Sul) e nacional (Brasil) estão 

assim posicionadas, segundo dados do ano 2000'. 

TABELA 25 - TAXA DE HOMICÍDIOS DOLOSOS POR 100 MIL HABITANTES-ANO 2000 
. Paraná 1 _Região S!Jl J _. BrasiJ 

14,36 11,44 23,52 
Fonte:M.}JSHJASP/DECASP/Coor.denaçã.o de Estatísticas e A.cnmpanhamento .das Polícias 

População Base: IBGE - Censo 2000 
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Conforme se infere, Londrina _possui um índice que está acima das médias 

do Brasil, Região Sul e do Paraná Comparativamente às Capitais dos Estados 

Brasi!ejros e o Distrito Federal, a taxa de homicídio em Londrina supera os índices 

de treze Capitais, do Distrito Federal e se iguala às taxas registradas em Curitiba, 

Capital do Paraná 

Os elevados índices de homicídio em Londrina estão vinculados a alguns 

fatores crjminógeoos especificas: 

"' Os homicídios ocorrem em áreas de elevada densidade demográfica, com 

grandes _po_pu lações; 

11 Há predomínio, nesses bairros, de aglomerados subnorrnais de 

domicílios; 

11 Apesar de a Prefeitura e o IBGE não disponibilizarem dados estatísticos 

específicos por bairro, nos locais de maior incidência de homicídios bá 

prevalência de baixa renda dos chefes de família, pouca opção de 

emprego, lazer, cultura e esporte; 

11 Em decorrência dessas características psicossociais, o tráfico de drogas 

encontra facilidades em atuar nos bairros, o que acaba_por constituir urn 

fator gerador de crimes; 

• O crime de homicídio é um crime de difícil prevenção, considerando que 

somente a presença real da _polícia ou a certeza da_punição _penal inibe o 

crime. 

Merece, ainda, análise em relação ao crime de homicídio o fato de que, em 

função da dívida pública em termos de infra-estrutura, educação, cultura_, empre__go, 

saúde, saneamento, habitação e outros, inclusive segurança, com ausência quase 
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que t9tal do Poder Público no considerado bairro ou região, as comunidades 

acabam por criar normas de comportamento e atitudes próprias, inserindo-se, nesse 

contexto, a "Jej do silencio", onde os moradores~ testemunhas oculares de crimes, 

negam-se categoricamente a fornecer informações para a polícia, indicar autores de 

crime73, cjrcunstâncias, causas e outros dados que poderiam levar à elucidação da 

autoria e os fatores criminógenos preponderantes naquela realidade social. 

TABELA f.6- Os 10.(DEZ) BAIRROS DA CIDADE DE lüNDRINA COM MAIO!'! JNCIDÊNCIADD CRIME DE LESÃO 
CORPORAL - 1° SEMESTRE DE 2003 

Cinco Conjuntos 
Leonor 
Centro 

Bairro 

Parque pas Industrias 
União da Vitória 
lnterla~s 
Lindóia 
Califórf!IB 
Pacaembu 
Parigof-0-e Seuza 

Fonte: SisCOp/5° BPM 

População 

36.386 
23..Q82 
28.501 
1.S . .2-35 
6.294 
12,17.3 
10.400 

. 8.707 
9.006 

1 ~ .81 ~ 

.De.l::i.sid. 
Demog. 

. .(habiba} 
53,33 
64,:74 
87,71 

.. 46.,49 
21,2 

.S.2A2 
15,23 
+4;2 

26,75 
31,-0-8 

Quantidade 

45 
.34 
28 

.2-6 
19 
H 
14 
-1-2 
11 
lO 

TABELA 27 - Os íO (DEZ) BAIRROS DA CIDADE DE LONDRINA COM MAIOR INCIDÊNCIA DA CONTRAVENÇÃO 
DE VIAS DE FAT0-1° SEMESTRE DE2003 

Densid. 
Bairro População .nemo.g. .Quantid.ade 

(hab/ha) 
Cinco Çoojuntos -36 . .3.86 .53,33 .63 
Centro 28.501 87,71 60 
Leonor 23.682 -64,74 -48 
Parque das Industrias 18.235 46,49 43 
Shangf'.Há 8 . .347 . -52,61 24 
Parigot de Souza 11.81'1 31,68 22 
ViviX~r -:l0.~39 2.0,76 .2-2 
Bandeirantes 9.608 42,05 20 
Ouro y.erde .5.46'~ 2.2,6 20 
Piza 8.356 12,9 17 

Fonte: SisCOp/5° BPM 
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O crime de lesões corporais e a contravenção de vias de fato sffio mais 

evidenciados nos bairros onde as populações são maiores, com maior densidade 

demo~ráfica, e os atritos, em decorrência_, acabam por ser mais constantes. 

Infelizmente não existem, disponíveis, dados estatísticos mais detalhados a respeito 

do crime de lesões corporais" tipos de lesões, circunstâncias e o ambiente em que 

ocorrem, que permitissem urna análise mais detalhada, com a identificação do fator 

crirninpgeno.específico. 

TABELA 28 - Os 10 (DEZ) BAIRROS DA CIDADE DE LONDRINA COM MAIOR INCIDÊNCIA DO CRIME DE ROUBO 

- 1° SEMESTRE-DE 2..Q.03 
Densid. 

Bairro População Demog. Quantidade 
(hab/ha) 

Centro 28...SQj B7,n 294 
Shangri-Lá 8.347 52,61 105 
Cinco Conjuntos 36.386 53,33 104 
Leonor 23.682 64,74 89 
Pq das Industrias "18.235 46,49 74 
Pacaembu 9.006 26,75 64 
Bandeirantes 9.608 42,05 64 
Parigot de Souza 11.811 31,68 49 
Vivi Xavier '10.839 20,76 47 
Olimpico 5.226 32,53 45 

Fonte: SisCOp15° BPM 

TABELA29- OS 10 (DEZ) BAIRROS DA CIDADE DE LONDRINA COM MAIOR INCIDÊNCIA DO CRIME DE FURTO 

QUAUFICADO - 1° SEMESTRE DE 2003 

Centrq 
Leonor 
Cinco yeílfuntos 

Bairro 

Vivi Xavier 
Parque-d.as Industrias 
Shangri-Lá 
Vila C<f50A~ 
Parigot de Souza 
Quebec 
Bandeirantes 

Fonte: ~Op/5° BPM 

1 População 

2-8.501 
23.682 

.3f3,3S6 
10.839 
~.8.2.35 

8.347 
.9 . .SH:J 
11.811 

- 7.2.30 
9.608 

Densid. 
Demo.g. 
(hab/há) 

64,74 
-53,-33 
20,76 
-46,~ 
52,61 
-02,51 
31,68 
40,01 
42,05 

. Q1 iantidade 

-422 
139 
~-07 
98 
.96 
82 
.62 
58 

--.52 
55 
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TABELA 30 - Os 10 (DEZ) BAIRROS DA CIDADE DE LONDRINA COM MAIOR INCIDÊNCJA DO CRIME DE FURTO 

SIMPLES - 1° SEMESTRE DE 2003 
Densid. 

Bairro População Demog. Quantidade 
{hab/ha} 

Centro 28.501 87,71 291 
Cinco p0njuntos . .36.~ ~,33 . ..@8 

Leonor 23.682 64,74 56 
Parque,,Gas ~ndustr{as -1-8.23§ -46,49 .41 
lpiranga 4.207 78,9 41 
ShangrJ-Lá . .g,347 52,61 . .39 
Vivi Xavier 10.839 20,76 26 
Vila Nqva 7,§85 56,96 24 
Vila Casoni 9.810 62,51 24 
Parigqt de Souza 11.-811 .3~,~ 2() 

Fonte: SisCOp/5° BPM 

Os crimes de roubo, furto qualificado e furto simples, a exemplo de outras 

figuras criminais, também possuem maior incidência nos bairros mais populosos e 

de maior densidade demográfica. Todavia, nas estatísticas, começam a aparecer 

bairros que possuem características um pouco diferenciadas, a citar o Shangri-Lá e 

Olímpico, onde se registra, pelo senso comum, um melhor nível de vida e, por 

decorrência, apresenta atrativos mais interessantes para a atuação criminal, que 

visa auferir "lucro". 

Saliente-se que o Bairro Olímpico, de população pequena e média 

densitjade demográfica, localiza-se nas adjacências de bairros com . .grande 

concentração de famílias e pessoas em situação de risco social, em assentamentos, 

favelap e ocupações irregulares, de modo que o bairro passa a ser um local de fácil 

acesso para a prática de crimes daqueles que, sem oportunidade social mais 

condizente, homlziam-se em bairros de caracteristicas sociais e econômicas mais 

baixas. 



96 

TABELApj - Os 10 (DEZ) BAIRROS DA CIDADE DE LONDRJNA COM MAIOR INCIDÊNCIA DO .CRIME DE PORTE 

E USO DE TÓXICO - 1° SEMESTRE DE 2003 
_Jlensid. 

Bairro População Demog. Quantidade 
(habtha) 

Centro 28.501 87,71 15 
Leonor 2-3.-682 -64,+4 11 
Pacaembu 9.006 26,75 6 
Lindóia 1.0AQQ ... '.j.5,2.3 5 
Shangri-lá 8.347 52,61 5 
Fraternidade -4.J-46 -45;03 J5 
Piza 8.356 12,9 

, 
<Ir 

Pq da fnáustrias . l8.2~5 46,49 -4 
União da Vitória 6.294 21,2 4 
Ideal ·8.0Q9 -3.§,73 3 

Fonte: SisCOp/5° BPM 

TABELA 32- Os 10 (DEZ) BAIRROS DA CIDADE DE LONDRINA COM MAIOR INCIDÊNCIA DO CRIME DE 

. TRÁFICO DE TÓXICO- 1° SEMESTRE DE2.002 

Bairro 

Centro 
Cinco Conjuntos 
Parque das-Industrias 
Ernani Moura lima 
Leonor 
Esperança 
.Jamaiça 
Jd Ideal 
Lindóia 
Parigot de Souza 

Fonte: $IBCOp/5º BPM 

j Popnlação 1 

28.SQ~ 

36.386 
18235 
7.090 

. 23A:l82 
205 

.9 . .079 
8.209 

.'.l.0.400 
11.811 

Densid . 
.. Demog. 
(hab/ha) 
-87,71 
53,33 

-46,49 
44,86 
-64,74 
0,37 

.48.,12 
35,73 

" t-5,2.J 
31,68 

I ·ª"ªª!idade 

5 
2 
" L 

2 
2 
2 
2 

O porte, uso e tráfico de drogas possuem características próprias e bastante 

difusas em todas as regiões da cidade de Londrina. A intensificação de atividades 

políciais, com abordagens, acaba por identificar situações de porte e uso em todos 

os bairros. O consumo de drogas, como é do conhecimento geral de toda a 

população, passou a integrar o cotidiano do jovem, do estudante, das festas de alta, 

média e baixa sociedade. Por certo, nos balrros mais _populosos, com maior 

densidade demográfica e de prevalência de nível social mais baixo, as pessoas 
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estão maís expostas às ações e operações policiais, em relação àqueles bairros 

onde o consumo não se dá em vias públicas, becos e nos denominados "mocós". 

Ti\BELA ;33 - Os to (DEZ) BAIRROS DA CIDADE DE l.ONDRINA COM MAJOR INClDÊNCJA DD CRJME DE PORTE 
ILEGAL DE ARMA - 1° SEMESTRE DE 2003 

União da Vitória 
Cinco Çonjuntos 
Olímpico 
Leonor 
Centro 
Bandei,rantes 
Pacaembu 

Bairro 

Ernani-M. Lima 
Parque das Industrias 
Parigotoo Souza 

Fonte: SisCOp/5° BPM 

População 

6.294 
-36~ 

5.226 
.2.J . .682 
28.501 
-9.-008 
9.006 

-1 . .990 
18.235 
1'L81 ~ 

.. nensict 
Demog. 

. ..(hab/ha) 
21,2 
~i~ 
32,53 
.M,14 
87,71 

--42,.0§ 
26,75 

. -44,.86 
46,49 
.3~ ,.68 

Quantidade 

9 
7 
7 
-O 
6 

5 
5 
4 

.4 

Diferentemente dos crimes em que a constatação se dá por contingências 

que independem da atuação _policiat a citar o rJomicidio, lesões cor:porais e outros, 

crime de porte ilegal de arma somente é registrado quando a polícia atua, em 

abordagens prev_entivas, operações desarmamento e outras formas de contato 

individual com os cidadãos. Quando vinculado a um outro crime, como lesões ou 

homicídio, o fato de o autor estar portando a arma é absorvido pela figura penal mais 

gravosa. Destarte, o porte ilegal de arma depende da capacidade operativa da 

polícia, e.specialmente a. Polícia Militar. Por certo, ações intensificadas em locais 

onde há grande incidência de crimes de homicídio e lesões corporais, há de 

apreender maior quantidades de armas. Em números absolutos, no primeiro 

semestre de 2003, na cidade de Londrina, foram apreendidas 118 (cento e dezoito) 

armas de fogo pela Polícia Militar (dados do SisCOp - 2003), 
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TABELA,34- Os 1D (DEZ) BAIRROS DA .CIDADE DE LONDRINA COM MAIOR JNCJDÊNCIA DD CRIME .DE 
FURTO/ROUBO DE VEÍCULO - 1° SEMESTRE DE 2003 

. .Dens.irl. 
Bairro População Demog. Quantidade 

. .{hablhaj 
Centro 28.501 87,71 144 
lpirangçi 4.2.07 78,9 .2.9 
Shangri-Lá 8.347 52,61 27 
Leonor 23.6S2 64,14 --2~ 
Cinco Conjuntos 36.386 53,33 21 
Antares - 4 . .(}79 l9,1.:IB 19 
Desconhecido 17 
Vila Ca~H1 .9.8~-0 .62,51 14 
Quebec 7.230 40,01 13 
Ideal .S.-009 35,7-3 ~2 

Fonte: Si;;COp/5° BPM 

O crime de furto e roubo de veículos vincula-se, especialmente, às áreas 

onde há grande concentração de veículos, em caráter _permanente, como é o caso 

do Centro Histórico, ou em caráter temporário, como em locais onde são realizados 

eventos esportivos, culturais e de lazer, a citar o bairro lplranga, onde se localiza o 

Ginásio do Moringão - referência em eventos esportivos, culturais e religiosos. 

TABELA;35 - ÜS 10 (DEZ) BAIRROS DA .CIDADE DE LONORJNA COM MAIOR JNCJOÊNCIA DA .CONTRAVENÇÃO 
DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - 1° SEMESTRE DE ?003 

Centro 
Leonor 
Vila Brasil 
Cinco Conjuntos 
Shangrí-lá 
Vila Casoni 
Aeroporto 
Parigot de Souza 
Fraternidade 
Quebeç 

Bairro 

Fonte: SisCOp/5° BPM 

População 

28.501 
23.682 
7.842 

36.386 
8.347 
9.810 
4.334 
11.811 
4.746 
7..23.0 

Densid. 
Demog. 
{hab/ha) 

87,71 
64,74 
64,23 
53,33 
52,61 
62,51 
15,54 
31,68 
45,03 
40,0j 

Quantidade 

37 
9 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Essa figura delitual ocorre com maior incidência nos bairros de grande 

massa _populacional, densidade demográfica elevada e, ainda, possui a 
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característica específica de ser re_gistrada no _periodo noturno~ em função do 

funcionamento de bares, estabelecimentos de lazer e outros similares, quando 

próximos de casa, conjuntos habitacionais e outras áreas predominantemente 

residenciais. 

TABELA 36-

Centro 
Shangri-Lá 

Vila RE}CreiG 
Bandeirantes 
Vila lpirprnga 
Vila Casoni 
Leonor 
Vila Brasil 
Vila Nqva 
Inglaterra 

ÜS 10 (DEZ) BAIRROS DA CIDADE DE LONDRINA COM MAIOR INCIDÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE 
ATENDIMENTO DE ACIDENTE - 1° SEMESTRE DE 2003 

Bairro 1 População : 

2-8S01 
8.347 
1.:4LJ8 
9.608 

- 4.207 
9.810 

2-3 . .682 
7.842 
7.685 
6.731 

Densid. 
Oemog 
(hab/ha) 

-81,71 
52,61 
-60,28 
42,05 
-72,-90 
62,51 
-64;74 
64,22 
-56,00 
34,96 

_Qm~nfü:lade 

-92-0 
155 
44 
73 
-71 
61 
-59 
57 
50 
49 

Fonte: SjsCOpf5° BPM 

Esse dado estatístico serve para demonstrar a demanda de serviços 

policiais, no caso_ policiais-militares por tratar-se de dado fornecido pelo 5° BPM, em 

que há uma concentração de esforços de segurança pública no atendimento de 

primeiros socorros, levantamento de locais de acidentes, orientação e conforto às 

vítimas, dentre outras ações correlatas. Essa natureza de ocorrência é característica 

de grandes centros, onde apresenta quantitativos bastante expressivos. 
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TABELA p7 - Os 10 (DEZ) BhlRROS DA .ClDADE DE LOl\IDRINA COM MAIOR IN.ClDÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE 

POLICIAMENTO Í PRESEl'JCA - i 0 SEMESTRE DE 2003 
Densid. 

Bairro População Demog. Quantidade 
{hab/ha) 

Centro 28.501 87,71 768 
Leonor 23.682 64,74 252 
Shangri-Lá 8.347 52,61 195 
Califórnia 8.707 14,02 152 
Bandeirantes 9.608 42,05 151 
Vila CélSOni 9~8to _6~51 130 
Piza 8.356 12,90 129 
Cafezal 11.012 42,95 127 
Vila Nova 7.685 56,96 117 
Vila Recreio 7.108 60,28 116 

Fonte: SisCOp/5° BPM 

TABELA 38- ÔS 10 (DEZ) BAIRROS DA CIDADE DE LONDRINA COM MAIOR INCIDÊNCIA DE OCORRÊNCIA 

REGISTRADA GOMO FATO NÃO CONSTATADO- j 0 SEMESTRE.DE 2003 

Centrq 
Cinco Conjuntos 
Leonor 
Shangri-Lá 
Paraue das lndustrias 
União da Vitória 
Vila ciroo~ 
Piza 
lpirangp 
Vila Nova 

Fonte: SisCOp/5° BPM 

2-8.-50~ -8'7, 7~ 
36.386 53,33 

. 2-3.6S2 .64,+4 
8.347 52,61 
+a23~ 46,49 
6.294 21,2 

. .9 . .8t.Q 132,5~ 

8.356 12,90 
. 4.207 7.8,90 

7.685 56,96 

~~ 

103 
l02 
100 
-91 
65 
43 
41 
'J7 
31 

TABELA 39- Os 10 (DEZ) BAIRROS DA CIDADE DE LONDRINA COM MAIOR INCIDÊNCIA DE OCORRÊNCIA 

REGISTRADA COM NATUREZA DESCONHECIDA-1° SEMESTRE DE 2003 

Centro 
Parque das Industrias 
Cinco ÇOOjuntos 
Shangri-Lá 
Leonor 
União da Vitória 
Piza 
Champagnat 
lnglaterfa 
Presidente 

Fonte: SY->COp!Sº BPM 

2-8 . .50~ 81,71 
18.235 46,49 
36 .386 53,.33 
8.347 52,61 

2.3 . .6.82 S4; 74 
6.294 21,2 
.8.356 ~2,.90 

6.254 35,22 
.6..731 34,96 
6.471 44,45 

HO 
34 

.32 
28 
18 
16 
15 
11 
to 
9 
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TABELA 40 - Os 10 (DEZ) BAIRROS DA ClDADE DE LONDRINA COM MAJOR. lNCIDÊNCIA DE OCORRÊNCIAS 

CANCELADAS - 1° SEMESTRE DE 2003 
Densid. 

Bairro População Demog. Quantidade 
(hab/ha} 

Centro 28.501 87,71 228 
Shangrj-l-á -8.347 52,61 -36 
Antares 4.879 19,88 35 
Leonor: 23J?82 64;7-4 . -34 
Jd Ideal 8.209 35,73 31 
Vila Casoni 9.-8~0 62,51 27 
Pacaembu 9.006 26,75 26 
Piza 8:356 12,90 24 
lpiranga 4.207 78,90 24 
Vila R~cr--eio --7.100 60,28 16 

Fonte: SisCOp/5° BPM 

A natureza de policiamento/presença, fato não constatado, ocorrência 

cancelada e ocorrência de natureza desconhecida, são registradas com maior 

incidência nos bairros onde se dá, também, o maior número de outros tipos e 

naturezas de ocorrências. Indica, sobremaneira, os bairros onde a comunidade mais 

utiliza os serviços policiais e, portanto, diz respeito aos bairros mais populosos e de 

maior densidade demográfica. 

Em todas as situações estatísticas acima, há um chamado originado pelo 

telefone 190, gerando o deslocamento de uma guarnição policial-militar que, por 

circunstâncias diversas, não se caracteriza como um ilícito ou ocorrência a receber 

classificação estatística própria. No caso de ocorrências desconhecidas, que 

constituem 2,37 % do total de ocorrências atendias pela Polícia Militar na cidade de 

Londrina, por envolverem situação que não exigem a lavratura de boletins de 

ocorrência, caracterizam como uma distorção estatística, assim apresentada pela 

própria Seção de Planejamento e Operações do 5° BPJ\11, quando do fornecjmento 

dos demais dados estatísticos apresentados no presente trabalho. 
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3.7. O POLICIAMENTO OSTENSIVO (PREVENTIVO) DESENVOLVIDO P_ELO 5° 

BPM NA CIDADE DE LONDRINA 

O 5° Batalhão de Polícia Mílitar possui a responsabilidade territorial pela 

polícia ostensiva e preservação da ordem ~ública nas cidades de Londrina, Cambé, 

lbiporã e Tamarana, zonas urbanas e ruraís, contando com uma estrutura básica 

assim constituída: 

FIGURA 1 - ORGANOGRAMA BÁSICO DA ESTRUTURA DO 5° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR. 

Comandante 

Subcomandante 

1ª Seção 2ª Seção j 3ª Seção 

Pel l;mdº Sv · 

Legenda: 1ª Seção ______________ .. __________ Assuntos de lejjislação e pessoal 
2ª Seção ---------------···--------·Assuntos de inteligência e assuntos internos 
3ª Seção __________________________ .Planejamento, operações e instrução; 
4ª Seção ___________________________ Assuntos logísticos 
Pel Cmdº. Sv Pelotão de Comando e Serviços (administração) 
1ª, 2ª e 3ª Ciá-pfvC:~:~:::::::::companhia de policiamento ostensivo geral 
Cia PM RP ________________________ Companhía de policiamento de radiopatrulha 
Cia PM Tran ______________________ Companhia de policiamento de trânsito 
Pel PIVI Chq ______________ ,. _______ Pelotão de Polícia de Choque 
Pel PM Fem ____ . _________________ .Pelotão de Polícia Feminina 

Fonte: 5°.BPM 
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O organograma acima apresenta a estrutura básica do 5° Batalhão de 

Polícia Militar, salientando que a 1ª e 2ª Cia PM, a Cia PM RP, a Cia PM Tran e o 

Pei PM Chq, atuam na cidade de Londrina. O Pel PM Fem foi absorvido como 

efetivo regular em razão da unificação dos quadros e carreiras masculinos e 

femininos, sendo que a 3ª Gia, atualmente_, é responsável pelo policiamento de 

Cambé, lbiporã, Tamarana e Zona Rural de Londrina (Distritos, Patrimônios e Vilas). 

Para atender a totalidade dessa .estrutur.a .a Unidade conia com um _efetivo 

total existente de 906 (novecentos e seis) policiais-militares que realizam todas as 

atividatjes~meio4- (comando, administração, -apoio logistico; manutenção, instrução, 

planejamento) e atividade-fim5 (de línha6 e auxili.ar\ No quadro a seguir, está 

representada a distribuição do efetivo aplicado em atividade-fim na Cidade de 

Londrina: 

4 Atividade-meio é o conjunto de esforços de planejamento e de apoio, que permitem ou facilitam a 
realização da atividade-fim da Policia Militar. 
5 Atividade-fim é o conjunto de esforços de execução, que visam alcançar os objetivos da 
Corporação, decorrentes de sua missão institucional. 
6 Atividade-fim de linha: é o emprego diretamente relacionado com o público, isto é, caracterizada 
pelas ações e operações policiais-militares. 
1 Atividade-fim auxiliar: como sendo emprego em apoio imediato ao policial-militar na atividade de 
linha. 
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TABELA 42 - EFETIVO TOTAL DO 5° BPM, POR FRAÇÃO DE TROPA- SET 2003 

Fração de Tropa 1 Quantid. 1 · Observação 
Estado-Ma~or 15 .-*-

Pelotão de Cmdº e Serviços 

Cia P Tran 

Subárea l 
Subárea JJ 
Subárea Ili 

Subárea IV 

Peiotão de Pol. de Choque 
Total 
Fonte: 5° BPM 

85 

97 

189 
- 76 
162 

209 

73 
906 

Inclui a Banda de Música, com 17 PM, e o efetivo da P/2, 
com 27 PM 
Atua somente na cidade de Londíina - subsidia e 
eventualmente em apoio aos outros municípios 
Região Centro e Leste de Londrina 
Re~ião Norte deLondrjna 
Cambé, lbiporã, Tamarana e Zona Rural de Londrina 
Re9ião Oeste e Sul de Londrina 
Realiza o policiamento de guarda e escoltas da Casa de 
.Gus1ódla-B Penitenciária Estad11aLdeLo.nd!:ina 
Atua primordialmente por meio da RONE 

Desse efetivo total existente, encontram-se indisponíveis os ses;iuíntes 

quantitativos: 

TABELA 43 - EFETIVO INDISPONÍVEL DO 5° BPM - SET 2003 

Férias 
Licençr.Especial 
Licença Médica 
Licença.Eleitoral 

. Motivo da Indisponibilidade 

Curso na Corporação 
Conselbo de Disciplina 
Total 

Fonte: 5° BPM 

l 

Da análise dos quadros acima facilmente constata-se que: 

Quantidade 
82 
49 
20 
O:l 
í 1 
03 

166 

= O 5° BPIVI, em Londrina, conta com um efetivo existente total de 7 44 

policiais-militares que exercem todas as atividades de comando, 

administrativas, operacionais, Incluindo, ainda, os efetivos indisponíveis; 

• Em média, na sede urbana de Londrina são aplicados, de modo 

ininterrupto, aproximadamente 86 (oitenta e seis) policlais-militares, 

englobando todas as atividades operacionais, tipos e modalidades de 

policiamento; 
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11 Conforme se . infere~ aJém do policiamento de radiopatrulharnento, são 

reaiizadas ações de policiamento a pé, especialmente nos locais de 

grande concentração e circulação de pessoas, com ênfase nos horários 

comerciais; policiamento hipomóvel em parques, praças e outros locais 

onde as condições do terreno recomendem a aplicação de cavalos; 

poiíciamento de guarda de unidades prisionais, a citar a Casa de Custódia 

de Londrina (CCL) e a.Penitenciária Estadual de Londrina (PEl); custódia 

e escolta de presos, quando de apresentações em juízo, convalescença 

em _nosocómio, transferência e outras situações correlatas; 

• Como tipos especiais de policiamento, o 5° BPM desenvolve em Londrina 

a Ronda Ostensiva de Natureza Especial (RONE), por meio de tropa de 

apoio especializado do Pelotão de Polícia de Choque, que cede apoio às 

viaturas de radiopatrulhamento nas ocorrências denominadas de a!to

risco; 

• O policiamento de trânsito é desenvolvimento por meio da Companhia de 

Polícia de Trânsito, que fiscaliza e orienta o trânsito urbano de veículos e 

pedestres, assim como faz o levantamento de locais de acidentes; 

li! Além dessas atividades que constituem a rotina de policiamento re.gular, o 

5° BPM realiza policiamentos em eventos especiais e extraordinários, a 

citar: _partidas de futebol profissional e amador, eventos esportivos, 

artísticos e culturais de toda ordem, comícios e carreatas, festas 

religiosas, policiamento em estabelecimentos escolares, policiamento 

velado (em trajes civis).. Pertinente ressaltar que todas essas atividades 

especiais e extras são realizadas sem _prejuízo das atividades de rotina, 

sendo um complemento às atividades normais de policiamento; 
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1111 Paral~iamente a esse universo de atividades, o 5° BPM, em Londrina, 

desenvolve um expressivo número de ações comunitárias e sociais, a 

citar: cpalestras educativas de trânsito, de prevenção ao crime7 de 

autoproteção, de prevenção e resistência às drogas e à violência, 

programas de integração comunitária, _participação em eventos sociais, 

em fóruns de debates e outros eventos correlatos; 

111 No ~mbito de projetos sociajs, a Unidade realiza dois _projetos de 

atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco: o programa 

Cidad~o Mirim, que atende 120 crianças da Região Leste de Londrina, no 

contra-turno escolar, por meio de atividades de reforço escolar, práticas 

despqrtívas, culturais, de lazer e de educação cívica; Projeto formando 

Cidadão: que está em fase de impiantação, com vistas a atender 

aproximadamente 20 crianças e adolescentes em situação de risco social, 

por meio de convênio com a Prefeitura Municipal de Londrina, Secretaria 

EstadwaJ da Criança e Assuntos. da Famííia, Associação Comercial e 

Industrial de Londrina e outros parceiros; 

111 Há 1.,1m .expre_ssívo número de policiais-militares indisponíveis, que 

totalizam 18,3% do efetivo totai existente no 5° BPM; 

11 Esse,S. 86 (oitenta e seis) policiais-mjlitares realizam a essência do 

atendimento das ocorrências poiiciais-militares que são geradas por meio 

do tetefone de emergência 190. Em médja, consoante informações 

obtidas na Central de Operações Policiais-Miiítares do 5° BPM, são 

atendi.das 700 (setecentas) ligações por dia, que geram aproximadamente 

170 (cento e setenta) ocorrências; 
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A atividade operacíonaJ em Londrina, _primordiaimente, se dá _através do 

atendimento de ocorrências policiais-militares que são geradas por solicitação do 

cidadão, habitualmente em situação de emergência. Por contin~gências naturais da 

dinâmica de uma grande cidade, expressivo número de ocorrências se concentra em 

determinados horários, gerando a denominada demanda reprimida, em que todos os 

recursos disponíveis encontram-se empregados, havendo ocorrências em fila de 

espera pelo atendimento. 

Em média, o tempo de resposta às ocorrências geradas pelo 190 se 

encontra na faixa dos 10 (dez) minutos. Todavia, nos denominados "horários de 

pico", esse tempo de resposta aumenta expressivamente, gerando grande 

descontentamento por parte dos usuários em razão de conges!ionamentos quando 

da chamada de emergência 190 (todos os atendentes estão ocupados), ou em 

decorrência da demora, propriamente dita, na ch~gada da viatura, após a ocorrência 

ser gerada. 

Nesse aspecto se faz pertinente esclarecer que, quando as viaturas 

concentram esforços no atendimento de ocorrências, muito pouco se faz em termos 

de atividades dinâmicas de prevenção, observação e patrulhamento. Para as 

situações geradas por meio do 190~ as guarnições empenhadas tem o foco nos 

seguintes aspectos: a) chegar com a maior brevidade possível ao local da 

ocorrência; b) elaborar, ainda que mentalmente~ um plano de ação, tendo por base 

as informações prestadas pelo solicitante e repassadas via rádio pela COPOM; c) 

prestar o atendimento com a maior atenção possJveJ, salvando vidas, prendendo 

marginais, orientando as vítimas. Destarte, como o número de viaturas existentes 

acolhe somente ademanda de ocorrências que são geradas, quando as equipes PM 

estão empregadas, toda a área de cobertura da viatura torna-se vulnerável, 
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oportunizando a ocorrência de outros crimes" pois a atuação preventiva, que já é 

deficitária, deixa de existir. 

Há um ensaio de aplicação da filosofia de polícia comunitária na cidade de 

Londrina, com maior delimitação de espaços de responsabilidade territorial, com 

promoção de maior integração dos policiais com a comunidade atendida, assim 

como com maior autonomia dos policiais-militares no encaminhamento de soluções 

específicas para cada comunidade, bairro ou região da cidade. 

Esbarrando em limitações de ordem estrutural, lo9ística e orçamentária, ao 

longo dos anos, o 5° BPM, para a cidade de Londrina, já experimentou diversas 

formas de aplicação do policiamento" com vistas a conter ou minimizar os deletérios 

efeitos das ondas crescentes de criminalidade. Assim, destacaram-se dois grandes 

projetos de policiamento que foram implementados: Sistema Modular de 

Policiamento Urbano (SMPU) e Policiamento Ostensivo Volante. 

O SMPU foi implantado nas principais cidades do Estado, inclusive em 

Londrina, na Década de 1980 e possuía os seguintes fundamentos: 

... o sistema moduiar ( ... ) é baseado na implantação e atívação de um conjunto tático 
denominado MÓDULO DE POLICIAMENTO URBANO, caracterizado pela padronização 
dos seus componentes e pela capacidade de integração e associação, resultando em 
ampliação funcional e operacional, desenvolvendo no policial militar uma nova mentalidade 
sobre o _policiamenío da área, dentro de características mais preventivas e de .Prestação de 
serviços à comunidade, propiciando uma melhor interação comunitária, eliminando 
condicionamentos mentais que impedem o policiai de ver a população simplesmente como 
objeto de sua proteção, valorizando a função policial-militar, pela possibilidade de 
reconhBcimento de serviços prestados à comunidade. 
O módulo constitui-se por seus componentes físicos e técnicos, compreendendo: a) um 
posto polícia! equipado; b) a guarnição do módulo; c) a área de cobertura de módulo; d) as 
jornadas de trabalho da guarnição; e) a instrução especial do pessoal. (DA CONCEIÇÃO, 
1995, P- 45-46) 

Quanto ao desenvolvimento do serviço modular, MATIKE (1995) assim se 

posiciona: 
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Um Módulo desenvolve um serviço de patrulha do tipo urbano com base no policiamento a 
pé apoiado e complementado pelo policiamento motorizado. Um pelotão policial-militar 
convencional reforçado tem capacidade para acionar um Módulo de Policiamento Urbano, 
Os móduios podem reunir-se por integração e associação. 
Na ínte9rnção o módulo se vincula a um comando superior, sem alterar a estrutura de 
comando das guarnições do módulo. 
Na associação, os módulos têm alterado a estrutura de comando das guarnições, 
estendendo o trabaiho cooperativo ao uso de instalações e equipamentos comuns, 
derivando-se daí o maior controle e operacionalidade das guarnições. É feita a partir do 
quarto módulo. ( ... ) A característica principal do SMPU é a aplicação sistematizada no 
terreno da estrutura tipicamente miiitar da PMPR, sob critérios de trabalho racional e 
técnicas de administração moderna no relacionamento do homem com a or_ganização, com 
seu grupo de trabalho e com o público em geral. ( ... ) A guarnição modular operacional é 
formada por um grupo de comando e quatro grupos operacionais. A guarnição orgânica do 
Pelotão Modular é acrescida de um grupo para novo completamento. ( ... ) O totai do efetivo 
é de 34 {trinta e quatro) homens,.sendo um 2° tenente, um 2º sargento, cinco 3° sargentos, 
seis cabos e vinte e um soldados. 
A guarnição modular atua de forma ininterrupta, mediante o contínuo revezamento dos 
grupos operacionais no serviço, sempre no mesmo posto e na mesma área, possibilitando 
aos componentes o reconhecimento dos problemas mais comuns dos moradores, 
facilitando a identificação dos.agentes delituosos ... (MATIKE, 1995, p. 35) 

A respeito das falhas na implantação do SMPU, o mesmo autor ensina: 

Na prática, o Sistema Modular comprovou ser no início de fato, um sistema moderno, bem 
estruturado e eficaz, no policiamento ostensivo urbano. Teve a quase totalidade das suas 
vantagpos doutrinárias comprovadas, quer quanto a eficácia, _quer quanto. a aceitação 
pública. Apenas alguns aspectos, como falta de patrulhamento na área de cobertura dos 
módulos, a morosidade no atendimento, detectada peías pesquisas de opinião pública e 
analisadas no capítulo anterior; no aspecto gerenciamento, a falta de efetivo, material e 
equipamento do sistema, bem como a escassez de recursos financeiros. Estes problemas 
de gerenciamento foram causados principalmente pela ingerência política, pois na medida 
em que os postos eram ínau_gurados, outros não constantes do projeto original foram 
construídos aleatoriamente, principalmente durante períodos eleitorais, e muitas vezes com 
recursos da própria comunidade e auxiliados por empresários locais. 
Com a disseminação dos postos, a Corporação não acompanhou a demanda em razão das 
dificuldades de orçamento _para a manutenção física dos imóveis e disponibíl!dade de 
pessoal. 
Em conseqüência, os postos foram dotados de reduzido efetivo para um grande número de 
postos fixos, ocasionando imobilização considerável de policiais militares como .atendentes 
de populares circunvizinhos e na vigilância das instalações e equipamentos contra os furtos 
ou depredações a que ficaram sujeitos aquel.es imóveis. 
Apesar desses senões, o Sistema Modular mostrou trazer em seu bojo um melhor 
aproveHamento por área de atuação com relação ao Sistema de Policiamento tradicional, 
empregado anteriormente peia Polícia Militar do Paraná. (MATfKE, 1995, p. 118) 

O Projeto POVO, implantado em outubro de 1993, pode ser assim 

representado: 



111 

O Sistema é basicamente composto do trinômio Policial Treinado-Comunicações-Viaturas 
Especiais. É dotado de mobilidade relativa dentro de áreas especificadas pelo pré
planejamento. Obriga, _graças à relativa mobilidade, a alocação de policiais rnilitarE)s que 
residam próximos e sejam conhecidos na área onde irão atuar, este fator reduz, ao máximo, 
dispêndios com uma excessiva fiscaliza_ção de parte da Polícia Militar que passa, por isso 
mesmo, a ser, em muito, auxiliada pela população dos bairros onde o policiamento está 
atuandp_ 
A Estação de Policiamento Móvel - POVO - é composta de uma viatura tipo furgão (Kombi, 
Besta, Furglaine, entre outros), duas motocicletas, uma Guarnição de quatro Policiais 
Miiitares, telefone celular e rádio. Tal estação é designada para atendimento a um bairro 
onde, não necessariamente exista um móduJo. (DA CONCEIÇÃO, 1995, p. 46-47) 

Fazendo correlação com a "Polícia Comunitáría", outro estudioso, de modo 

bastante pertinente, assim compara o Projeto POVO: 

POVO - ... A adoção do Sistema Povo, substituiu, praiícamenie, o tradicional sistema de 
radiopatrulhamento (RP) e, parcialmeote, os Módulos Policiais (fixos). Adoiou a filosofia de 
'Polícia Comunitária' e mostrou trazer em seu bojo um melhor aproveitamento do trinômio: 
Policial - Viatura - Comunicação~ alocando~os de forma fiescentralizada, como meio de 
manter maior aproximação com a comunidade. Decorrido um ano e meio de sua 
implantação aventou-se, desde a reesiruturação aié sua desativação em função da 
apresentação de algumas deficiências e disfunções operacionais. (PAZ!NATO, 1995, p. iv) 

A respeüo.do Prtjeto POVO e SMPU, o Dr. ROLF KOERNEJ~,.JÚNJOR, .ex-

Secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, em relatório de final de 

gestão, no ano de 1994, citado por SOUZA, 1996, p. 48, assim pronunciou-se: 

É inquy.stionável que o P..rojeio Povo é uma Bxcelente alternativa para otimizar os recursos 
disponíveis na Administração Pública, que são limitados para atender a elevada demanda 
dos serviços operacionais. 
Hoje no Paraná, na Capital e no Interior (Londrina, Cascavel, Maringá, Foz do Iguaçu, Ponta 
Grossa, Guarapuava), fez-se realidade o Projeto Povo, ou seja, Policiamento Ostensivo 
Volante. 
O POVO abrange, além da viatura, motocicletas, rádios VHF/FM móveis e portáteis e 
telefone_celulaL Sua atuação é precedida da distribuição de folde.rs à comunidade onde os 
policiais atuarão, com o objetivo de fazê-la conhecer os agentes da Segurança Pública e 
buscar a necessária aproximação entre os _prestador.es de serviço de Segurança Pública e 
sua clientela. 
Sua vantagem principal relativamente ao sistema Modular Fixo é a dinâmica no 
cumprimento da iarefa policial, cobrindo, com uma só guarnição, vários pontos e não 
apenas um, logrando, por isso, grande aceitação pela comunidade. 
Mas, para os locais de grande adensamento populacional, em especial nos terminais 
urbanos de transporte coletivo de passageiros, os módulos fixos, pela presença constante e 
por servjr como ponto de referênci_a para a população, constituem, ainda hoje, alternativa 
que vêm ao encontro dos anseios da comunidade e continuam sendo postulados por ela 
com veemência e insistência. (SOUZA, 1996, p. 48) 
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Esses dois projetos, _que na _ _prática, atualmente, estão quase que totalmente 

abandonados, foram implantados sob o "discurso" de um programa sob a filosofia da 

Políci9 Comunitária, todavia sem atentar para fundamentos essenciais. Infelizmente, 

as causas do insucesso não se vinculam exclusiva e principalmente às mencionadas 

ingerênpias políticas, mas _excepcionalmente a escassez de recursos humanos e 

materiais. 

Não há remanescente, em Londrina, da estrutura do Projeto de Policiamento 

Ostensivo Volante - POVO. Em relação ao Sistema Modular de Policiamento 

Urbano, em Londrina foram implantados um total de 12 (doze) módulos policiais

militares. Atualmente existem nove, que estão na seguinte condição de conservação 

e utilização: 
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QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO . DA .SITUAÇÃO 

LONDRINA - SET 2003 
DOS .MÓDULOS POLICJAIS~fVlLLITARES EXISTENTES EM 

1. 

Denominação do 
Mpdulo/Loca! 
Central 

2. Jd. lotei:lagos 

3. Lonqrilar 

4. Vila p.asoni 

5. Vila Recreio 

6. Jd. Spn1a Rita 

1 Estado de conservação 

Regular 

Bom 

Bom 

Bom 

Bom 

Bom (rncém reformado pela 
Comunidade 

7. Jd. Bpndeirantes . Bom .(recém reformado pela 
Comunidade 

8. Jd. q.uebec Péssimas 

9. Jd. Shangri-lá Regular 

Fonte: 5° J3PM 

Modo de utilização/Observação 

Em razão da localização, conta com um plantonista 
. em caráter permanente, sendo um ponto .de 
referência para a realização de atividades 
operacionais (ponto de concentração/reunião), 
trocas de serviço e outras atividades correlatas 
Não possui plantonista e é utilizado soment!9 como 
um ponto de referência para troca de serviços das 
guarnições RPA da subárea e realizagão de pontos 
bases. 
Não possui .plantonista e .é utilizado somente como 
um ponto de referência para troca de serviços das 
guarnições RPA da subárea e realização de pontos 
bases. 
Não possui plantonista e é utilizado somente como 
um ponto de referência para troca de serviços das 
guarnições RPA da subárea e realização de pontos 
bases. 
Não possui plantonista e é utilizado somente como 
um ponto de referência para troca de serviços das 
guarnições RPA da subárea e realização de pontos 
bases. 
Não possui plantonista e é utilizado somente como 
um ponto de referência para troca de serviços das 
guarnições RPA da subárea e realização de pontos 
bases. 
Não possui plantonista e é utilizado somente como 
um ponto de referência para troca de serviços das 
guarnições RPA da subárea e realização de pontos 
bases. 
O módulo encontra~se . em estado de .ah.soluto 
abandono, decorrente de longo período sem 
utilização {mais de 8 anos), estando depredado 
pela ação de vândalos. Existem expedientes da 
OPM e d-e partes da comunidade local no sentido 
de ser o mesmo demolido, inclusive com proposta 
do executivo Municipal de revitalizar a Praça onde o 
mesmo· está instalado. O Comando está buscando 
uma aprovação cornun.itária .para demolição .do 
Móduld, considerando que o mesmo foi construído 
com esforços da comunidade local. 
Não possui plantonista e é utilizado somente como 
um ponto de referência para troca de serviços das 
guarnições RPA da subárea e realização de pontos 
bases. Está sendo intensificada a presença PM no 
módulo, todavia não em caráter permanente. 

Em Londrina, assim como no restante do Estado, os dois projetos 

mencionados, que tinham . por fundamento a atuação proativa de prevenção e a 

aproximação da Polícia Militar com a comunidade, fracassaram por falta de efetivo, 

de estrutura e da necessária mudança de procedímentos: o ser humano, em 

contingente muito inferior ao numero mínimo necessário para atender os chamados 
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da população, em pouco tempo se encontrava esgotado e consciente de que não 

passava de mero "socorristas" das emergências da sociedade, sem condições, 

portanto. de efetuar um policiamento preventivo, 

As guarnições operacionais dos módulos, assim como do projeto POVO, 

eram empregadas como "mais uma radiopatrulha,;, exercendo, prioritariamente, o 

"tradicional modelo profissional de polícia", assim traduzido por Theodomiro DIAS 

NETO (2000): 

O amplo leque de responsabilidades atribuídas à polícia era tido como um obstáculo à 
eficiência operacional e ao controle de irregularidades. Os administradores comprometidos 
com as reformas defendiam urna redução dessas atribuições e uma redefinição do papel da 
polícia em termos mais precisos .. O que se propunha era a demarcação penal da função 
policial. Um problema seria de natureza policial somente quando envolvesse um delito. Com 
limites claros e rígidos a ação policial seria mais facilmente controlável. Os cidadãos teriam 
uma noção mais clara do que esperar da polícia. Os procedimentos de supervisão e de 
avaliação seriam baseados em crjtérios tangíveis e estruturados, dando aos policiais uma 
visão mas clara de suas responsabilidades. Finalmente, a conduta do policial seria 
meramente executória, não comportando discricionaríedade ou qualquer tipo de influência 
social; caberia ao policial interpretar e solucionar os fatos nos termos definidos pela lei ( ... ). 
ao exçluir o espaço para a discricionariedade, o modelo _profissional esperava .Propicjar 
uniformidade, previsibilidade e imparcialidade ao relacionamento entre a polícia e 
sociedade. ( ... ) Também muito se investiu na definição de critérios técnicos de avaliação de 
desempenho. Tais critérios supervalorizavam as dimensões criminais do trabalho da polícia: 
número de chamadas por .assistência, números . de detenções realizadas, tempo de 
resposta, estatísticas criminais, índices de crimes elucidados, etc. Esses mecanismos de 
avaliação propiciaram uma maior consistência ao trabalho de supervisão. Mais além, ao 
definir indicadores de medição de desempenho, a polícia definiu os termos de sua 
controlapilidade, ou _seja, os critérios a partir dos quais suas ações deveriam ser julgad2s 
pela sociedade. ( ... ) 

Descrevendo a influência do modelo tradicional de polícia, na relação desta 

organi1ação com a sociedade, a _partir dos padrões americanos, facilmente são 

encontrados pontos de ressonância em relação aos padrões brasileiros de polícia: 

o modelo profissional influenciou negativamente no relacionamento entre polícia e 
sociedade. A excessiva ênfase colocada na busca de eficiência operacional e administrativa 
acabop obstruindo canais de influência social sobre as decisões policiais. Obje1ivando 
padronizar os serviços policiais e conter ingerências indevidas, o modelo profissional 
acabou tornando a polícia inacessível às demandas políticas próprias do jogo democrático. 
Embora sejam inquestionáveis os progressos na formação de uma máquina policial 
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moderna, provida . de recursos tecnológicos, de uma burocracia eficiente e d.e um corpo 
profissional bem treinado, pouco se fez no sentido de se ampliar a capacidade policiai de 
identificar e lidar com os problemas dos cidadãos. {..,) O estilo impessoal e centralizado do 
policiamento do modelo profissional acabou obliterando a sensibilidade e a criatividade do 
policial, para . identificar e lidar com a diversidade de carências, interesses e valores 
coexistentes no espaço urbano. A despeito dos progressos em termos de uma 
racionalização dos sistemas de alocação dos recursos, _gr:u_pos rnar.ginalizados 
economicamente, minorias étnicas e raciais continuam a reciamar do descaso e da 
negligencia. policial no atendimento de seus _problemas. (..,) A perpetuação desta falsa 
imagem da função policial, vista somente em suas vertentes criminais, tem sido um 
obstáculo na busca de rneJhorias nos atendJmentos prestados pela _policia. O .POiicial não 
dispõe de aptidões, conhecimentos, competências legais e recursos para dar respostas 
adequa,d.as a uma significativa parcela de chamadas _por assistência da policia .. Em 
conseqüência, ele acaba valendo-se dos recursos e métodos penais para o tratamento de 
conflito da mais diversa natureza. ( ... ) O modelo profissional esteve profundamente 
alicerçado na idéia de que função policial não admite discricionariedade, limitando-se à 
execu9ão estrita dos mandamentos da leLpenaL (DIAS NETO, 2000, .p. 28-34) 

Traduzindo com detalhes o modelo tradicional da atuação policial, prossegue 

o mesmo autor: 

No modelo tradicional, o policial passa a maior parte de seu tempo em contato com outros 
policiajs. As breves oportunJdades de contato entre policiais e .cidadãos costumam ocorrer 
em situações de tensão e adversidade, fato que contribui para o desenvolvimento de 
desconf)anças _e estereótipos (.. .. ). A convivência diária com a violência e a sensação de 
impotência diante da gravidade dos conflitos sociais brutalizam o policial, tomando-o cético, 
hostil e insensivelaos _problemas vivenciados pela população. O cidadão comum, por s.ua 
vez, especialmente aquele proveniente das camadas mais pobres, costuma evitar o contato 
com a ,.Polícia, mesmo quando na condição de vitima. Em certas áreas, as pessoas evitam 
contato com policiais, temendo serem vistos como informantes ou suspeitos. Para muitos, a 
polícia está mais interessada em cumprir 'quotas' (número de detenções, multas, 
ocorrências) do que em auxiliar os cidadãos no enfrentamento de seus problemas 
cotidianos. A ausência de expectativa de cooperação cria um terreno fértil para conflitos e 
violência. (DIAS NETO, 2000, p. 56-57) 

O .Sistema Modular, doutrinariamente, possuía essa pretensão - a 

comunitarização, o comprometimento de toda a organização, a resolução de 

problemas, .a execução de policiamento personalizado e descentralizado através dos 

módulos, dentre outros fundamentos. Pela falta de recursos humanos, em todos os 

níveís e escalões, pode-se afirmar que o SMPU estava fadado ao insucesso, por 

mais recursos logísticos e financeiros que fossem empregados. 
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As mesmas colocações são aplicável ao projeto POVO. Não obstante ter 

sido implementado sob os auspícios da filosofia de Polícia Comunitária, inclusive 

com muito maior ênfase, através da distribuição nas comunidades (bairros) 

atendidas, de folders com a foto dos policiais-militares que iriam trabalhar na área, 

juntall)eníe com o número do telefone celular que _possibílitava o acionamento direto 

da guarnição, o maior problema enfrentado foi a falta de efetivo, pois na cidade de 

Londripa, como em outras . cidades, foram desativadas várias viaturas de 

radiopatrulha para formar uma única equipe desse projeto. 

Tanto no SMPU como no Projeto POVO, as guarnições continuaram a 

desenvolver suas atividades de radiopatrulhamento sem qualquer tipo de 

aproximação comunitária, com predominância da.atuação PM no "modelo tradicional 

de polícia". A implantação de projetos baseados na filosofia da polícia comunitária 

não devem dispensar os serviço de atendimento de ocorrência e prevenção da 

radiopatrulha. Portando, como um complemento do policiamento radiomotorizado, o 

SMPU e o. POVO. deveriam contar com recursos humanos e logísticos adicionajs, 

que complementassem as ações preventivas e de repressão imediata como um 

todo. 

Diminuir, paralisar ou retroceder o sistema de radiopatrulha para implantar 

outros sistemas de policiamento, sem dúvida foi o grande erro, considerando que já 

não havia efetivo adequado à demanda do sistema já existente. Nesses termos, é 

que a radiopatrulha consolidou-se e permanece, até os dias atuais, como o princ~oal 

sistema de policiamento ostensivo geral na cidade de Londrina, assim como em 

muitos outros grandes centros urbanos do Estado. 

A radiopatrulha, criada no seio da Polícia Militar do Paraná em 1968, atua, 

basicamente, através de guarni.çõe.s compostas de dois policiais-militares, em uma 
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viatura leve, dotada de equipamento de comunicação via rádio, ligada a uma central 

de operações, realizando o atendimento das chamadas de emergência geradas pelo 

fone 19p. 

O institucionaiizado telefone de emergência 190, conhecido até pelas 

crianças oriundas das mais baixas classes sociais, é um eficiente meio através do 

quai a Polícia Militar, em todo o Brasii (seguramente em todas as Capitais e 

principais cidades do país), aciona as guarnições de radiopatruJt1a para o 

atendimento de ocorrências poiiciais-miiitares. Em Londrina, a exemplo de outras 

grandes cidades, pode-se _afirmar, esse é um sistema insubsíituívei a curto e médio 

píazo. 

A radiopatrulha, contudo, diante da demanda de serviços e da falta de 

pessoal e conseqüentemente viaturas que integram a guarnição de serviço, 

caracteriza-se como um sistema essencialmente reativo aos ilícitos penais, às 

perturbações da ordem _pública de toda natureza, aos conflitos interpessoais, às 

infrações administrativas, aos acidentes naturais, etc. Verdadeiramente, ressalvados 

alguns casos _excepcionalíssimos, a guarnição de radiopatrulha não realiza 

atividades proativas, preventivas, de interação e integração comunitária. A atuação 

eminentemente reativa não previne o crime e muito menos transmite sensação de 

segurança: a polícia tem que combater o crime e o medo do crime. 

Infelizmente, os governantes ainda não se aperceberam que para minimizar 

os efeitos da atual onda de criminalidade é preciso ter recursos humanos e viaturas 

em números suficientes _para, então, começar a falar em segurança pública de 

qualquer localidade. Nesse diapasão está emergindo, com grande e irreversível 

força, sugestões de novos modelos de atuação policial, fundadas em políticas 

comunitárias: 
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As atuais reformas na área policial esião fundadas na premissa de que efic_áci.a de uma 
política de prevenção do crime e produção da segurança está diretamente relacionada à 
existência de uma relação sólida e positiva entre a polícia e sociedade. Fórmulas 
tradicionais como sofisticação tecnológica, agressividade nas ruas e rapidez no atendimento 
de chamadas se revelaram limitadas na inibição do crime, quando não contribuíram _para 
acirrar os níveis de tensão e descrença entre policiais e cidadãos. Mais além, a enorme 
desproporção entre os recursos humanos e materiais disponíveis e o volume de problemas, 
forçou a polícia a buscar fórmulas alternativas capazes de maximizar o seu potencial de 
intervenção. Isto signific.ava _o reconhecimento de que a . gestão da segurança não é 
responsabilidade exclusiva da polícia, mas da sociedade como um todo. ( ... ) 

Superando o modelo tradicional de polícia, o autor indica a necessidade de 

expressiva participação da comunidade na gestão da segurança pública, assim se 

posicionando: 

Constata-se a necessidade de uma compreensão mais abrangente e realista da função da 
polícia, através do reconhecimento da discricionariedade e das dimensões não-criminais do 
trabalho policial. ( ... ) Essas idéias se inserem nos conceitos de 'policiamento comunitário' e 
'policiqmento orientado ao riroblema'. O policiamento comunitário B:x:pressa uma filosofia 
operacional orientada à divisão de responsabilidades entre a polícia e cidadãos no 
planejamento e na implementação das políticas públicas de segurança. O conceito revela a 
consciência de que a construção de uma relação sólida e construtiva com a sociedade 
pressupõe um empenho da polícia em . adequar as suas estratégias . e prioridades às 
expectativas e necessidades locais ( ... ). O 'policiamento orientado ao problema' é um meio 
de se engajar a participação social. A polícia deixa de simplesmente reagir ao crime (crime 
fightng policing) e passa a mobilizar os seus recursos e esforços na busca de respostas 
prevenJ;ivas para os problemas Joc.ais íproblem-oriented polícing); ao invés de reagir contra 
incidentes, isto é, aos sintomas dos problemas, a polícia passa a trabalhar para a solução 
dos próprios problemas. A noção do que constitui um problema desde uma perspectiva 
policial expande-se consideravelmente para abranger o 'incrível leque de distúrbios que 
levam .o.cidadão a evocar a presença policial'. A expectativa é de que ao cootribuir para o 
encaminhamento de soluções aos problemas, a polícia atrairá a boa vontade e a 
cooperação dos cidadãos, além de contribuir para eliminar condições propiciadoras de 
sensação de insegurança, desordem e criminalidade. (DIAS NETO, 2000, p. 43-45) 

Particularmente, a experiência brasileira tem demonstrado que a ausência 

de recursos humanos e logísticos em quantitativos mínimos necessários 

compromete a implementação de qualquer sistema de policiamento ostensívo, seja 

no modelo tradicional de polícia, seja com base na filosofia da polícia comunitária, 

inclusive colocando em risco a própria vida dos policiais-militares, como têm ocorrido 

nos últimos meses. Para qualquer um deles é preciso ter viaturas que atenda os 
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fatos que não foram possíveis de serem _prevenidos~ e ao mesmo tempo continue 

realizando o patrulhamento preventivo na área, e ainda, executando o policiamento 

comunitário, _e assim em toda cidade, de forma proporcional, o que no momento não 

existe. 

Partindo dessa reflexão, tendo como fundamento a missão estratégica da 

Polícia Militar estabelecida no Art. 144, § 5°, da Constituição Federat é que se 

verifica o quanto é importante um policiamento adequado para exercer a Polícia 

Ostensiva, de maneira a atender a comunidade, ao mesmo tempo em que 

demonstram as conseqüências de sua falta, caracterizados nos objetivos geral e 

específico do presente trabalho. 

3.7.1. Critérios Utilizados Para Estabelecer o Atual Efetivo de Policiamento 

PrevE;mtjvo na Cidade de-Londr~na 

A polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, na cidade de 

Londrina, é incumbência da Polícia Militar do Paraná, por meio do 5° Batalhão de 

Polícia Militar (5° BPM), com sede na Rodovia Celso Garcia Cid - PR 445, km 374, 

Jardim Acapulco. O 5° BPM foi criado no ano de 1967, com data de instalação no dia 

em 1 O de setembro daquele ano. O efetivo atual do 5° BPM sofreu a sua última 

altera9ão no_ ano de 1985, fixando o denominado "quadro or.ganizacional" que 

estabelece um contingente total de 904 (novecentos e quatro) policiais-militares para 

todas as atividades da Unidade, nos quatro municípios que integram a sua área de 

responsabi 1 idade territorial. 

Na cidade de Londrina, o efetivo previsto para o cumprimento da missão 

estratégica estabelecida no Art. 144, _§ 5°, da Constituição Federal é o seguinte~ 
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TABELA 44 - DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO DO 5° BPM EM LONDRINA - SET 2003 
Atividade 1 Quantidade 

Comanpn _e Administração 67 
Atividade-Fim (auxiliar e de linha) 7 41 

T-otal .. .8-08 
Fonte: 5° BPM - Quadro Organizacional 

Apesar de não representar a realidade vigente, pois a distribuição do efetivo 

do 5° .BPM não se dá exatamente conforme aprevisão do Quadro Or.ganizacional, 

verifica-se, prima facie, pela distribuição formal prevista pelo QO que: 

e Há uma previsão de 8,3% de policiais destinados às atividades 

administrativas; 

• Não existe uma previsão de policiais para emprego em atividades de 

investigação; 

e Não há previsão de policiais-militares para o policiamento de guarda e 

escoltas, desenvolvido em função das duas grandes unidades .prisionais 

existente no Município - Casa de Custódia e Penitenciária Estadual; 

• Se for considerada a popuJação atual do Município de Londrina, de 

447. 065 habitantes, a relação PM/habitante fica estabelecida na faixa de 

01 PM por 553 habitantes; 

• Esses efetivos previstos são absolutos, sem maiores considerações a 

respeito de indisponibilidades, férias, dispensas médicas, licença 

especial, cursos, etc, que totalizam mais de 18% do efetivo total da 

Unidade, conforme já demonstrado acima 

A legislação policial-militar, quando trata da criação de uma Unidade Policial-

Militar e seus desdobramentos, não apresenta, com_ precisão, critérios para a 

delimitação de efetivos e outros recursos. A lei Estadual nº 677 4176, denominada 
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Lei de Organização Básica da Polícia Militar do Paraná {LOB/PMPR), prevê a 

seguinte situação para a dívísão de responsabilídade territorial e criação de unidades 

no seio-da -Polfoia Militar: 

TÍTULO Ili 
RESPONSABILIDADE DAS UNJDADES OPERACIONAIS 

CAPÍTULO ÚNICO 
ÁREAS DE R-ESPONSABl UDADE E-DESDOBRAMENTO 

Art. 49. O Estado será dividido em áreas, em função das necessidades decorrentes das 
missõe;:; normais. de Polícia Militar e . das características regionais; essas áreas serão 
atribuídas à responsabilidade total dos batalhões ou companhias independentes de Polícia 
Militar. 
§ 1°. Cada área de batalhão de Polícia Militar será dividida em subáreas atribuídas às 
companhias de Polícia .Militar subordinadas; as .subáreas, por sua vez, ser.ão divididas em 
setores de responsabilidade de pelotões de Polícia Militar. 
§ 2°. Na Capital .e nas_ grandes cidades do Interior, as áreas de responsabilidade dos 
bataihões de Polícia Militar poderão deixar de ser divididas. 
§ 3º. Os Comandos de Batalhões, em todo o Estado, e os comandos de companhia e 
pelotão de Polícia Militar, no interior, deverão ser sediados na área, subárea ou setor de sua 
responsabilidade. 
Art. 50. A organização e o efetivo de cada OPM operacional será em função das 
neces~irlad.es, das características fisiográficas, psicossociais, _políticas e eco_nômicas 
das áreas, subáreas ou setores de responsabilidade. 
§ 1°. Um batalhão (regimento) _de Polícia Miliiarterá de 2 (duas) a 6 (sejs) companhias 
(esquadrões) e elementos de comando e serviços; uma companhia terá de dois a seis 
pelotõe~ .e elementos de comando e serviç.os; um pelotão terá de dois a seis grupos; um 
grupo será constituído de um sargento e três soldados, no mínimo. 
§ 2°. ~uando .o número de companhias de Polícia Militar necessárjo à determinada área 
ultrapassar a seis subunidades, a mesma deverá dar origem a duas novas áreas de 
batalhão. 
Art. 51. A cada município que não seja sede de BPM, Cia PM ou Pel PM, corresponderá um 
Destacamento F'o!icial-Militar (Ost PM), constituído de, pelo menos, um Grupo d.e Polícia 
Mílítar. 
§ 1°. Os distritos municipais, cujas necessidades assim o exijam, terão um 
subdesj:.acamento policial-militar (S Ds1 PM)ou, até mesmo, um destacamento PM. 
§ 2°. O efetivo dos Dst PM e S Dst PM, respeitados os limites dispostos nesta Lei, serão 
fixados levando-se em conta as exigências de segurança do município. 
§ 3°. O subdestacamento PM terá o efetivo mínimo de dois soldados PM e será comandado 
por um cabo PM. 
Art. 52. Na Capital e no Interior do Estado, sempre que o estudo da situação indicar, 
poderão ser criados, a critério do Comandante-Geral, mediante aprova_ção do Estado-Maior 
do Exército, Comandos de Policiamento de Área (CPA), escalões intermediários, 
subordinados, respecfüramente, ao Comando do Policiamento da Capital e ao Comando do 
Policiamento do Interior. 
Parágrafo único. Os Comandos de Policiamento de Área em sua respectiva jurisdição, terão 
atribui~ões semelhantes aos comandos de policiamento, da Capital e do Interior. (Lei de 
Orgarnzação Básica da PMPR - 1976) [sem grifo no original] 

Conforme se jnfe..re, somente existe uma .menção de que a organização e 

efetivo da Unidade Operacional deverão atentar para critérios como características 
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fisiográficas, psicossociais, políticas e econômicas da região, sem _prescrever de que 

forma ou que parâmetros devem ser adotados. Outras f egísiações específicas ou 

peculiares das Polícias Militares, :vinculam o efetivo e organização às questões de 

Defesa rntegrada e à Segurança Nacional, desfocando o problema da segurança 

pública, que hoje constitui, estreme de dúvidas, a prioridade das Polícias Militares do 

Brasil. 

O 5° BPM é considerado uma das maiores Unidades da Polícia Militar do 

Paraná, po_ssuindo, em sua estrutura, 03 (três) companhias de policiamento de área, 

01 (uma) companhia de radiopatrulha, uma companhia de policiamento de trânsito e 

um peJotão de poifcia de choque que atua, quase que com exclusividade, na cidade 

de Londrina. Todavia, mesmo com as dificuldades encontradas em se definir os 

critéíios utilizados na delimitação dos efetivos do 5° BPM, algumas considerações 

são pertinentes: 

• O efetívo fixado para a cidade de Londrina foi determínado no ano de 

1985, quando a cidade . possuía características populacionajs, políticas, 

psícossocíais, econômicas, culturais e educacionais totafmente diversas; 

l!i Pelo Censo. de 1980, londrina contava com uma população pouco 

superior a 300.000 (trezentos mil) habitantes. Hoje está com mais de 447.000 

(quatrocentos_ e quarenta a sete mil); 

e Destacando-se como cidade póio de todo o Norte do Estado do Paraná, 

segundo definições de estudos elaborados pelo Instituto de Pesquisa e 

Pfanejamento Urbano do Município, Londrina possui uma influência direta sobre os 

Municípi.os que integram a . Região Metropolitana de Londrina, com população 

superior a 660.000 (seiscentos e sessenta mil) habitantes. 
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iil A sua expressão demo~ráfica, no centro de uma área metropolitana, 

posiciona Londrina como uma das áreas geo-econômícas mais importantes do 

interior do Brasil, tendo na sua área de influência direta cerca de 180 municí_pios com 

três mííhões de habitantes, num raio de aproximadamente 100 km; 

" Londrina é considerada a 15ª entre as too melhores cidades para 

negócios do País, devído ao "Ciclo da Indústria", assim afirmado pela Companhía de 

Desenv9Jvimento de Londrina.,- CODEL; 

li O municípío possui, atualmente, mais de 170.000 (cento e setenta mií) 

veícuio~ registrados, contra cerca de 80.000 (oitenta mil) veículos na década de 

1980; 

• A realidade populacional e social apresentada nos indicadores sociais da 

cidade de. Londrina. registra a existência de 52 (cinqüenta e duas) favelas, 

ocupações e assentamentos irregulares, com uma população aproximada de 30.000 

(trinta mjl) pessoas; 

lii Conforme pesquisa já mencionada acima, 1/3 (um terço) da população de 

Londrina víve em situação de risco social; 

m Os indicadores criminais apresentam-se em vertentes crescentes, que 

diferenciam, sobremaneira, a realidade da segurança pública ao longo dos anos. 

Apesar de não terem sido disponibilizados dados estatísticos da década de 1980, o 

crescimento da onda . de violência nos grandes centros urbanos é notório, 

plenamente perceptível pelo senso comum do cidadão de formação mediana. 

Somente para exemplificar, tendo por base os homicídios de 1996 a 2003, segundo 

dados da Secretaria Municipal da Saúde e do 5° Batalhão de Polfcia Militar de 

Londrina, o crescimento é assim apresentado: 
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TABE1.-A45- HOMICÍDIOS DOLOSOS - CIDADE DE LONDRINA - 1996 A JUN 2002/ 1°. $EMESTRE2003 

Ano 

Total ,de 
Homicídios 

1 
1996 1997 

49 39 

1998 1999 2000 

64 60 72 

Fonte: S~r.etaria Municipal da Saúde/ SisCop-5° BPM - Londrina 

2001 2002 2003 

122 162 105 

Londrina desperta como uma das cidades tendentes a seguir os caminhos 

trágicos da víolêncía como as grandes metrópoles brasileiras, fato constado inclusive 

por profissionais da área médica, como definiu o relatório da Secretaria Municipal de 

Saúde de londrina, referente ao balanço de2002, constante da página da Prefeitura 

Municipal na internet, com o seguinte dizer: " ... Com este perfil, Londrina aproxima-

se de loc.ais c_om altos índices de criminalidade _como São Paulo, Rio de Janejrn e 

Foz do Iguaçu, em que há predomínio de mortes por agressões". Este é um dos 

motivos pelo qual a cidade de Londrina figura como base de nosso estudo. 

Diante de todas essas profundas transformações, o efetivo destinado ao 

policiamento preventivo na cidade de Londrina manteve-se inalterado e, a princípio, 

sem perspectivas de alteração em curto prazo. 

Com efeito, todas as questões acima apresentadas devem exercer influência 

sobre os estudos que se destinam a fixar efetivos que realizam as atividades de 

segurança pública em determinado município, considerando que, com maior ou 

menor intensidade, conforme também foi demonstrado na revisão de literatura 

apresentada no . presente trabalho técnico-científico, todas essas questões 

constituem fatores criminógenos. 

Faz-se pertinente ressaltar que, com a complexidade que o tema invoca, não 

há co,mo se_ estabelecer ou adotar um critério "enlatado'', _pronto e acabado _para se 

definir o efetivo adequado ou ideal para atender a cidade de Londrina. Entretanto, 
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sem ele, não há como fazer . frente à crescente onda de violência que assola a 

cidade. 

A partir do item seguinte, serão apresentados alguns parâmetros adotados, 

no plano nacional e internacional, para a definição de efetivos policiais para 

determinados municípios e região. Todavia, a principal reflexão trazida a lume neste 

trabalho versa sobre a imprescindível necessidade de que tem que haver um efetivo 

mínimo para a atuação policial. Porém, esse efetivo mínimo deve ser estabelecido a 

partir da realidade específica de cada município, levando-se em consideração a 

população e todos os fatores criminológicos apresentados pelo município. 

3.7.2. Critérios Básicos que Devem ser Observados Para Alocação de um 

Contingente Mínimo de Policiamento Preventivo 

A questão dos critérios que de:vem ser observados. para aiocação de um 

contingente mínimo de policiamento preventivo, especialmente no Brasil, 

caracteriza-se como em estudo bastante recente, sem grandes discussões 

doutrinárias e, portanto, em terreno não muito sedimentado. Em outros países mais 

desenvolvidos, a citar os Estados Unidos, Canadá e alguns países Europeus, essa 

questão já vem sendo tratada com maior especificidade e cientificidade, sendo que 

muitos dos parâmetros adotados no Brasil são "importados" de outros países. 

Muito se fala dos parâmetros ditados pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) no estabelecimento de uma relação. policial x habitantes, havendo, nesse 

mister, muitas especulações. Revolvendo estudos de toda ordem, inclusive em 

organismos oficjais, constatou-se que a ONU, periodicamente, emite relatórios e 

resultados de pesquisas sobre a realidade da violência e da criminaiidade em muitos 
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países, capitais e .cidades importantes, buscando traçar um perfil da atuação policiaJ 

em cidades mais populosas, onde o problema da segurança enseja estudos. 

A análise dos dados estatísticos e de referências bibliográficas indicam que 

a ONU nao estabelece uma relação ideal de policial x habitante, mas simplesmente 

apres;mia uma recomendação resultante da média dos indices encontrados nos 

países pesquisados. Importante frisar que grande parte dos referenciais 

apresentados são obtidos em países do denominado "primeiro mundo", onde, em 

tese, há uma maior evolução das relações sociais, assim como das organizações 

policiais, sendo que, mesmo com um nível cultural mais elevado, onde os conflitos 

sociais são menores, a preocupação com a segurança pública destaca-se dentre 

outras prioridades dos cidadãos. 

VV!lson Odirley Valia, Coronel da Reserva da Polícia Miíitar do Paraná, em 

sua oÇ>ra "D.outrinade_Emprego de Polícia Militar e Bombeiro Militar" (AVM- 1999), 

quando aborda a questão dos fundamentos e fatores da doutrina de emprego policial 

militar, apresenta uma.síntese dos principais indicadores e critérios que devem ser 

observados na aíocação de efetivos policiais: 

Não existe no Brasil critérios definidos e aceitos por todos os Estados-Membros para a 
fixação dos efetivos das Polícias Militares para as atividades de policiamento ostensivo. 
Se por um lado, o parâmetroproposto pela Organização das Nações Unidas (ONU) seja .de 
1,0 (um) policial para 250 habitantes, técnicos americanos chegaram à conclusão de que o 
efetivo necessário para o sistema policial local, varia de 1,5 (um e melo) a 2,5 (dois e meio) 
policiais para cada 1000 (um mil) habitantes, tanto na área urbana como na rural. 
Entreta.nto, na cidade de Nova York, hoje o efetivo de sua polícia metro_politana é de cerca 
de 46.000 (quarenta e seis mil) policiais para uma população de cerca de sete milhões e 
meio de habitantes, extrapolando estes índices para mais de 6,0 (seis) policiais por 1000 
(um mil) habitantes, com redução significativa dos índices de criminalidade daquela cidade. 
Retornando ao tema, verificacse, pelo estudo dos técnicos americanos, uma variação 
grande, ou seja, um intervalo igual a 1,0 (um), definido com base em critérios científicos. 
Para isso, foram definidos fatores criminológicos, os quais variam de local para local, que 
aumentam ou diminuem a criminalidade, aumentando ou diminuindo o efetivo policial. Estes 
fatores criminológicos estão identificados .POr localidade (portuária, fronteira, j-0gos e 
diversões favelas e conglomerados, população flutuante e de baixa renda per capita), 
além de outros. 
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Com base nestes fatores criminológicos, acsesce no sistema . policial, uma fração 
correspondente a 0,2 (zero vírgula dois) policial por 1000 (um míl) habitantes, quando a 
localidqde .apresenta um fator e, assim por diante, até completar mais 1..,0 (um) .poHcial .por 
1000 habitantes, o que corresponde ao máximo de cinco fatores criminológicos. Entretanto, 
a médja constatada varia de 1,2 (urn vírgula .dois) a 2 (dois) policiais por 1.000 (um mil) 
habitantes, obviamente, descontados aqueles tipos de policiamento em aplicação 
específicp, como por exemplo o policiamento de guarda. (V ALLA, 1999~ p. 57) [sem _grifo no 
original] 

Complementando as assertívas apresentadas pelo Ceí Valia, o Major Dauter 

Outra )3erleze, da Brigada Militar do Rio Grande Sul, menciona que, para o critério 

americano de definição de efetívos policiais, a doutrina indica que: 

Outra conclusão douírinária.do sistema americano, determina proporções de efetivo _policial 
para cada uma das divisões do departamento, na seguinte ordem: 
- Divisão Administrativa - 5% do efetivo; 
- Divisão de Patrulhas - 80% do efetivo; 
- Divisão de lnvestig.ação - 15% do efetivo. 
Se quisermos verificar qual a variação do efetivo somente para a divisão de patrulhas, 
calcula-se 80% (oitenta porcento) de 1,5 (um e meio) e 80% (oitenta _porcento) de 2,5 (dois 
e meio), ficando na variação de 1,2 (um vírgula dois) a 2 (dois) policiais de patrulhas por 
1000 (mil) habitantes. (BERLEZE, 1982) 

Merece destaque o fato de que os indicadores para a fixação dos efetivos 

policiais, tendo por base referências americanas, não considera como integrantes da 

relação polícia! x habitante, os efetivos destinados a pol!damento de guarda, banda 

de música, parcelas de atividades-meio (rancho, oficina, telefonlsta, .dentre outras), e 

outros tipos de policiamento específico, que não estão na atividade-fim, diretamente 

vinculacja ao atendimento comunitário de polícia ostensiva. 

Se para adotar o critério da ONU, basta uma transposição e uma regra de 

três sjmples e . direta, o critério indicado por técnicos amerícanos apresenta uma 

maior complexidade, considerando-se que os fatores criminológicos devem ser 

definidos pelo estudioso, de modo adequado e específico para a área sob análise. 

Voltando o estudo para a referência adotada neste trabalho, a cidade de 

Londrina, verlfica-se que: 



128 

!!! Londrina, com uma população urbana de 433.369 habitantes, conforme já 

apresentado, possui uma relação de um policial para cada grupo de 583 habitantes, 

tendo-se por base o total dos policiais-militares que realizam suas atividades 

profissionais na considerada cidade. O efetivo PM adotado nesta análise, engloba 

todos os policiais-militares que trabalham em Londrina, inclusive o pessoal de 

atividade-meio, Banda de Música, policiamento de guarda em unidades prisionais, 

servlçps de escolta e outras atividades administrativas que, em tese, não são 

consideradas na definição de indicadores para a fixação de efetivos; 

11 Pelos critérlos da ONU, o efetivo da Polícia em Londrina (Sede Urbana) 

deveria ser de 1. 734 (hum mil, setecentos e trinta e quatro) poíiciais, descontados os 

tipos de . policiamentos específicos, como guarda e escoltas. Admfündo um 

percentual de 15% voitado para a investigação criminal (260 políciais para a Polícia 

Civil), e 5% voltado para o comando e administração (87 políciajs), somente no 

policiamento preventivo (Polícia Militar) haveria, por esse critérío, um efetívo mínimo 

de 1.387 (bum míl, trezentos e oitenta e sete) policiais. 

11 Pelo critério dos técnicos americanos, verifica-se que Londrina preenche 

a totalidade dos fatores criminológicos, quais sejam: localidade de _população 

flutuante; localidade de baixa renda per capita; existência de toxicômanos, 

prostitutas, homossexuais, notívagos, boêmios, alcoólatras, agiotas e agitadores; 

existência de aglomerados subnormaís de residências (favelas, ocupações e 

asser;tamentos írregulares); elevados índices de desemprego; falta de infra-estrutura 

viária e de dinâmica urbana. Destarte, para a cidade de Londrina, contemplando o 

máximo admitido de fatores criminológicos, adota-se uma proporção de 2,5 (dois e 

meio) policiais para cada grupo de 1.000 (mil) habitantes, resultando em um efetivo 

de 1.D84 _ (hum mil e oitenta . e quatro) policiais. descontados os tipos de 
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policiamentos específicos, como guarda e escoltas. Admitindo um. percentual de 

15% voltado para a investigação críminal (Polícia Civil) e 5% para as atividades de 

administração, somente no. policiamento. preventivo haveria, _por esse critério, um 

efetivo mínimo de 867 (oitocentos e sessenta e sete) policiais. 

Além desses dois indicadores, o Cel Valia apresenta os critérios 

estabelecidos pelo Cel PM Carlos Otávio Valente Aymoré, em trabalho técnico-

científico elaborado corno requisito de conclusão do Curso Superior de Polícia 

Militar, realizado na Polícia Militar de São Paulo, em 1978, denominado "A Doutrina 

de Emprego da Polícia Militar e os Aspectos Conjunturais". Nesse trabalho, são 

fixados por indicadores básicos os seguintes: 

QUADR04 - TIPOS DE POLICIAMENTO E INDICADORES DE. EFETIVOS MÍNIMOS 

Tipos de indicadores Frações ou Variáveis 
Policiamento Guarnições 

Geral 1 PM para 400 hab. - Criminalidade; material disponível; qualidade dos 
recursos; efetivo e gualifica_ção da polícia 
judiciária; renda per capita; população flutuante; 
etc ... 

Radiopatrulha 1 Vtr para cada 10 PM (*)por Vtr - Idem acima 
15.000 hab. 

Trânsito Urbano 1 PM para 500 - Estado das vias urbanas; nível relativo de 
veículos licenciado obediência à legislação; qualidade fiscalização; 

Fonte: - \/alia, 1999 

nas localidades eficácia da repressão policial e administrativa de 
trânsito; volume de infrações e acidentes de 
trânsito; material disponível para o controle de 
trânsito; qualidade de recursos humanos; etc ... 

(*) Nestes indicadores estão considerados, além de um sargento, as férias, as indisponibilidades e outros 
imprevistos. 

Com base nesses indicadores, a área urbana de Londrina possuiria os 

seguintes recursos instalados, excluídos policiamentos de guarda, escoltas, 

investigações, estrutura administrativa e outros: 

"' 1.084 (hum mil e oitenta e quatro) policiais-militares aplicados no 

policiamento ostensivo geral; 

"' 29 (vinte e nove) viaturas de radio.patrulhamento; 
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= 340 (trezentos e quarenta) policiais-militares aplicados no policiamento 

ostensivo de trânsito urbano. 

Pertinente frisar que a bibliografia consultada não esclarece como são 

compostos,. para uma mesma cidade, os indicadores de radiopatrulha e de 

policiamento ostensivo geral e de policiamento de trânsito, de modo que, 

comparativamente a outros sistemas, emergem dúvidas quanto a sua aplicação. 

Outro critério encontrado na literatura específica de polícia-militar foi 

demonstrado pelo Ten-Cel PM Marlon Jorge Teza, da Polícia Militar de Santa 

Catarina, autor da monografia "Efetivos PM nos Municípios", realizada durante o 

Curso. de Aperfeiçoamento de .Oficiais daquele Estado, o qual concluiu, em seu 

trabalho, que o critério mais isento e eficaz de distribuição de efetivos PM é a 

importância do município. Basta haver um critério para medir tal grau de importância 

e a partir dele definir-se o efetivo ideal para cada localidade. nos seguintes termos: 

Chegou-se à conclusão que o critério mais técnico, mais convenJe.nte e convincente é dividir 
os municípios a serem "policiados" em itens (aspectos) de análises que para que após, 
através de uma equação, se chegasse ao efetivo adequado para a finalidade.pretendida. 
Os aspectos geralmente observados são os seguintes: 
- disponibilidade de efetivo na Corporação; 
- população do município; 
- pressão das autoridades municipais; 
- existências de prédio próprio da corporação ou cedido pelo poder público municipal; 
- índjce de ocorrências policiais registradas. 
Consideramos que muitos outros aspectos deverão ser considerados, a fim de se evitar que 
se priorize ou contemple erroneamente determinado município em detrimento de outro com 
maior carência de segurança. 
Dentre eJes destacamos~ 
- importância político-administrativo, onde leva-se em conta aspectos relacionados a 

representatividade do município no contexto regional; 
- importância sócio-econômica e cultura! , onde pode ser medido o que o município possui 

de organismos oficiais (governo) .e não oficiais em seu espaço físico; 
- importância na segurança publica onde considera-se aspectos que afetam diretamente a 

segurança publica do município e até mesmo da região. 

Para estabelecer o efetivo necessário em um município, o Autor subdivide os 

aspectos a serem avaliados em sub itens, aos .quais atribuiu"'.'se. uma quantidade dB 
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pontos1 cujo. somatório seria utilizado numa equa_ção, exernplifícaUvamente assim 

representada: 

Diante do exposto e para exemplificar mais consistentemente a tese defendida, 
apresentamos a seguir, alíJuns quadros para serem aplicados na pesquisa nos municípios, 
cujos resultados devem ser utilizados posteriormente na equação que permitirá definir o 
efetivo necessário de policiais militares para garantir a segurança do município, 
Para cada 300 pontos computados será destinado 1 (um) policial militar. (TEZA, 1996, P.95-
98) 

· 11 Nº DE PPMM = TOTAL DE PONTOS 
. . 30D 

Adotando-:se o. critério estabelecido pelo Ten Cel PM Marlon, a cidade de 

Londrina apresentaria a seguinte tabela: 

TABELA 46 - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO .DOS CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE EFETIYOS POLICIAlS

MILITARES PARA MUNICÍPIOS 

IMPORTÂNCIA POLÍTJCO-ADMll\HSTRATIVA 
Itens a considerar lnº. de pontos! Por !Londrinalf otal Pontos 

Sede demicrorregião 10.00D 
Sede de comarca 1.500 

Sede de Ciretran 1.5DO 

Sede de Delegacia da Policia Federal 1.000 

Sede de Delegacia da Policia Civil 1 000 

Nº. de tjistritos municipais localidade 1.00D 

Área territorial em Km 

Rodovia Federal Município 

Rodovia Estadual município 

Rodovia, munici.pal 

Vias de perímetro urbano 10 

Total 

sede 

sede 

sede 

Delegacia 

sede 

distritos 

Km 

Km 

Km 

Km 

Km 

10:fJOG 

1 i.500 

8 
1724,4 

30 

70 

30 

1.700 

1.500 

1.000 
1.000 

8-00D 
1.724 

30 

70 

3D 

17000 

41.854 

IMPORT ÂNC!A SÓClO..ECONÓMK:A E .CULTURAL 

Itens a considerar 

Arrecadação do ICMS no ultimo trimestre 
l\Jº. de estabeleci comerciais grande porte 
Nº. de estabelec/ industriais de grande porte 
Nº. de ~.erminais telefônicos 
Nº. de exemplares por jornal do município 
Nº. de a,flencias bancarias 
Nº. de leitos em hotel 
Nº. de leitos em hospital 

nº. de 
pontos 

10 
50 
50 

5 
1 

100 
1 

.1 

Por 

rnil reais 
estabeleci 
estabelec/ 
~O terminais 

50 exemplares 
A.9encia 

Leito 
leiío 

Londrina [ 

68.414.820 
1.437 

348 
159.196 

62.000 
71 

2.700 
1.444 

Total 
Pontos 

684.148 
71.850 
'17.400 
79.598 

1.240 
7.100 
2.700 
1.444 
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População urbana 5 100 hab. 433.369 21.668 
população rural 1 100 hab. 13.696 137 
Nº. Matriculas ensjno superior 1 1D alunos 21.092 2J09 
Nº. Matriculas em Ensino de 2º. Grau 1 20 alunos 25.335 1.267 
Nº. Matriculas em Ensino de 1°. Grau 50 alunos 73.634 1.473 
Clube de futebol profissional 1.000 Clube 2 2.000 

Total .8-94134 

TABELA 1f6 - DEMONSTRATIVO DE APLlCAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO D.E EFETIVOS POLJCIAIS-

MILITARES PARA MUNICÍPIOS (continuação ... ) 
IMPORTÂNC.iA NA S.EGURANÇA PÚBLICA 

Itens a considerar 

Eventos Públicos de grande porte 
Event0S Públicos de médio porte 
Veículos automotores existentes 
Presidio mgional 
Cadeia Pública 
Nº. Ocorrências policiais no ultimo semestre 
Nº. Ocçmências trânsito no ultimo semestre 
Nº. Ocoffências de auxilio no ultimo semestre 

Total 
Fonte: Teza, 1994 
Elaboraç~_: Sérgio Dalbem 

nº. de 
pontos 

1.200 

Por 

evento 
-600 -evento 

1 O 50 veículos 
· 5.DOO estabeleci 
3.000 estabeleci 

5 ocorrência 
. 3 ocorrência 

1 ocorrência 

Londrina Total Pontos 

12 14.400 
?.A ;;_-.- 14:400 

164.637 32.927 
A s:ooo 1 

3 9.000 
21.600 108.000 

3.000 _9.DOO 
9.000 9.000 

201.727 

Com base no quadro acima, aplicando-se a equação de 01 (um) policial-

militar_para cada grupo de 300 (trezentos) pontos, obtém-:se um efetivo finalprevisto 

de 3.792 (três mil, setecentos e noventa e dois) policiais-militares. Com esse efetivo 

previsto, a relação PM!Habitante seria de 1 policial para cada 114 habitantes, o que 

extrapola qualquer outro referenciai adotado mundialmente. 

Não obstante a inexistência de critérios bem definidos a orientar a relação 

policial/habitante no Brasil, a médía global encontra-se na faixa de um policial para 

cada ~rupo de trezentos e cinqüenta e oito habitantes, conforme demonstrndo no 

quadro abaixo: 
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T ABE~.l\. 4] - . TAS.ELA DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE EFETIYOS P_OUCIAIS-MlllTARES 

PARA MUNICÍPIOS 
" 

. 

-PoHcia~-civU ~ · Policiill Mimar ... 1-utal 

UF's 
Nºs J Taxa . Taxa por J N'"' 1 Taxa.por 1 Hab. 

por 100 
Hab. por Nes 

100mil J 
Hab. por 

· 1 1 100mil 1 por 
_ JAbso!utosl mil Hab. Policia! Absolutos 

Hab. 
Policial Absolu.os J Hab. JPolicial 

Brasil 111.977 66,05 1514 361.060 212,96 470 473.037 279,00 358 

Região Norte 8062 62,40 1603 30.691 237,55 421 38.753 299,95 333 

Acre .932 167,22 .598 . 2.042 . 366;39 273 2.974 .533,61 -187 

Amapá 1070 224,86 445 2.385 501 ,22 200 3.455 726,08 138 

Amazonas 958 33,72 2965 6. 146 216,34 462 7.104 250,06 4l-'O 

Pará 2519 40,70 2457 12.487 201,77 496 15.006 242,47 412 

-1201 B7,17 1147 3.476 252,29 . .396 4.677 . 339,46 .295 

Roraima 2 731 225,51 443 1100 339,35 295 1 .831 564,86 177 

Tocantins 2 651 56,35 1775 3.055 264,44 378 3.706 320,80 312 

Região Nordeste 20027 42,00 2381 93.739 196,60 509 113.766 2311,61 419 

Alagoas 1237 43,90 2278 7.552. 268,00 373 8. 789 31 :1,90 321 

Bahia 2 5482 41,95 Z.384 26.337 201,56 496 31.819 243,51 411 

Ceará 2370 31,95 3130 11.038 148,81 672 13.408 180,76 553 

Maranhão 1644 29,16 3430 6.298 111 '70 895 7.942 140,86 710 

Paraíba 2 1440 41,90 2387 7J05 206,74 . 484 .8.545 248,64 402 

Pernambuco 4792 60,57 1651 17.264 218,23 458 22.056 278,80 359 

Piauí • 1308 46,04 2172 5.93.3 208,84 479 7.241 254,88 392 

Rio Grande do Norte2 1086 39,20 2551 7.105 256,43 390 8.191 295,63 338 

Sergipe 668 . 37,5.4 . 2664 .5J 07 286,99 348 5 . .775 324,53 308 

Região Centro-Oeste 12484 99,34 1007 36.880 317,62 315 49.364 425,13 235 

Distrito Federal 5389 263,76 379 14.951 731 '76 137 20.340 995,51 100 

Goiás 3660 61,62 1623 12.799 256,24 390 16.459 329,52 303 

Mato GrofiSO 1840 64,01 . 1562 4529 1B1.,29 . 552 6.369 . 254,95 392 

Mato Grosso do Sul 15..,05 70,79 1413 4.601 221,71 451 6.196 298,56 335 

Região Sudeste 58108 62,17 1609 151.389 209,50 477 209.497 239,91 345 

Espírito Santo 1980 55,19 1812 7.854 253,91 394 9.834 317,93 315 

Minas Gerais .9016 50,35 j 986 36.580 205,1D 488 .45.596 255,65 391 
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TABE,LA 47 - TABELA DE APLICAÇÃO DOS _CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE EFETIVOS POLICIAl.S-MILITARES 

PARA MUNICÍPIOS (continuação ... ) 
----"""'" -u 

• -'->mm•• ,. 
----'"''""''"·"~''\ 

Policia! Civil' 7uticial ilifüfurr =r--urai 

UF's Nºs 1 Taxa Taxa.por J- Ial!a.por Hab. Hab. por Nes Hab. por 1 .,os . 

Absolutos! ~~r ~~- 100mil '" 100mil Policia! Absolutos Policial j Absolutos 
por 

Hab. j Hab. Policial 

Rio de Janeiro 10518 73,21 1366 33.301 231,78 431 43.819 304,99 328 

São Paulo' 36594 64,16 1559 73.654 199,25 502 110.248 298,24 335 

Região S)!I 1-329.6 .40,76 .2453 4B.36.1 192J!9 518 6Hi.57 245~3 407 

Paraná• 4192 15,07 6638 15.501 162,18 617 19.693 206,03 485 

Rio Grande do Sul 2 5859 57,56 1737 21.610 212,28 471 27.469 269,84 371 

Santa Catarina 2 3245 54,75 1826 11.250 210,94 474 14.495 271,78 368 

Fonte: Secretarias Estaduais de Segurança Pública 
MJ/SENASP/DECASP/Coordenação de Estatísticas e Acompanhamento das Polícias 
IBGE - Estimativas da População 2001 
1. Incluído o total de servidores dos Institutos de Criminalística, de Identificação e Médico Legal. 

2. Estadps nos quais o Corpo de Bombeiros faz parte do efe±ivo da Polícia Militar.. Entretarito, nesta ±abeJa os 
numeras relativos ao Corpo de Bombeiros foram exCluídos, constando de tabela à parte. 

A tabela acima, se analisada de forma não contextualizada, poderia ser 

interpretada no sentido de apresentar efetivos policiais adequados ou condizentes 

para a realidade brasileira. Todavia, são notórios os graus de insegurança e a 

deficiência dos efetivos policiais, especialmente os responsáveis pela prevenção do 

crime, nos grandes centros urbanos. Essa situação de déficit justifica-se pelas 

seguintes condicionantes: 

11 Os efetivos absolutos constantes da tabela acima englobam todos os 

policiais que estão na atividade-fim, atlvldade-melo, assim como todos 

aqueles que estão em situação de desvio funcional, de indisponibilidade, 

e ain~a aqueles que estão na execução de tipos e . modalidades de 

policiamento que não Integram os indicadores adotados nacional e 

intern,acionalmente como válidos para a definição de efetivos policiais. 

Nos efetivos apresentados na tabela, somam-se os contingentes 
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empregados em pai iciamento de ~uarda de unidades prisionais, escoltas, 

custódia, segurança de dignitários e autoridades, banda de música, e 

outras situações correlatas~ 

• Não existe uma proporção equalizada entre os contingentes de policiais 

civis, responsáveis _pela a_puração de infrações penais _ _(investigação 

criminai) e poiiciais-miiitares, responsáveis peia preservação da ordem 

púbJíca(prevenção), o que gesa consideráveiB distorções; 

• A realidade de cada Estado é muito diversa em um país de dimensões 

continentais como o Brasil. Há Estados em que a relação PM/habitaote é 

de 1 /137 (Distrito Federal), que poderia indicar um "Estado Muito 

Policiado;;, ao ensejo em que é encontrada uma relação de 11895 

(Maranhão), a indicar um "Estado Pouco Policiado". Contudo, essa não é 

uma r~alidade absoluta, que somente _pode ser indicada a_pós .análise 

detalhada dos fatores criminógenos de cada Estado - mas a distorção é 

evidente; 

• O Estado do Paraná apresenta-se, em termos de efetivos da Polícia 

Militar,., como a terceira _pior relação pm/habitante do Brasil, ficando atrás, 

somente, dos Estados do Maranhão e do Ceará; 

!!! O Dipirito Federal apresenta a melhor relação PM/Habitante do cenário 

nacional; 



4. CONpJDERAÇÕES FINAIS 

O povo brasileiro clama por melhor segurança em todas as regiões do país, 

tão assustadora é a violência que assola a nação, 

Exemplo dessa situação foi o lançamento, no mês de Setembro de 2002, do 

filme "Cidade de Deus", com grande sucesso em todo o Brasil, tendo por tema o 

retrato fiel da violência nos bairros pobres da cidade do Rio de Janeiro, na década 

de 70. Se não fosse pela trilha sonora, com certeza, haveria multidões afirmando 

que, na verdade, o filme retrata a realidade atual da Nação brasileira. 

Diante dessa triste constatação, os meios de comunicação, juntamente com 

a sociedade, cobram ações rápidas, enérgicas e eficazes dos governos, com o 

objetivo de colocar um basta nessa situação. 

É nessa linha de pensamento que a Polícia Militar do Paraná, a modelo de 

outras do País, especificamente na cidade de Londrina, através do 5° Batalhão de 

Polícia Militar, desenvolve um constante e incessante esforço no sentido de 

estabelecer a melhor maneira de aplicação do policiamento ostensivo, com vistas a 

dimim;ir a criminalidade e a violência,. proporcionando a sensação de segurança, 

reprimindo o crime e o medo do crime. Várias foram às tentativas realizadas e por 

mais criativas que pudess_em ser e parecer, diante da crescente onda de violência e 

da constante demanda por segurança pública, aliado a vários fatores de ordem 

social, cultural, econômica e política, mostraram-se insuficientes no seu mister. 

A falta de visão sistêrnica da estrutura organizacional e do complexo 

problema da criminalidade, a descontinuidade dos comandos, programas e projetos, 

as interferências políticas, a falta de urna contínua aplicação do recurso humano 

empregado, comprometeram os sistemas de policiamento e geraram . grande 



137 

descrédito da_população com o Sistema Modular de Policiamento Urbano (SMPU), 

assim como causou a extinção do Policiamento Ostensivo Volante (POVO), os dois 

mais importantes, expressivos e consistentes projetos já implantados _peJa Polícia 

Militar do Paraná, em especial em Londrina. 

Da mesma forma que proporcionou o agravamento da vioJência, fazendo 

com que os marginais não vislumbrassem formas de serem contidos pelo poder 

público~ chegando ao . absurdo de dirigirem suas ações contra a própria 

Administração Pública, assim como, contra os agentes que deveriam combater a 

criminalidade, proporcionando a população a sensação de pavor ao verem seus 

defensores serem vítimas fáceis diante do poder criminoso. 

Através dos levantamentos e das análises dos casos de emboscadas contra 

policiais-militares, autoridades judiciárias e os atentados contra as instalações 

públicas ocorridas nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, verificou-se 

que em todos eles, os marginais levaram vantagens, alcançando seus objetivos, 

causc:;1ndo danos materiais, _mortes de autoridades4 e um dano _psicológico 

incalculável, tanto para as instituições públicas corno para toda a sociedade. Essa 

realid9de ev_idencia a vantagem que os marginais levam em relação às pessoas 

emboscadas, principalmente pelo planejamento e surpresa que são empregados, 

dificultando_a reação e defesa dasvíiimas no momento do ataque. 

Na Polícia Militar do Paraná, no momento, não existe uma disciplina 

especifica que prepare os policiais-militares, de soldados a oficiais, tanto quanto íla 

prevenção ou reação em situações de atentados e emboscadas contra as próprias 

guarnições. A disciplina que mais se aproxima do tema e que é empregada tanto 

para o Curso de Formação de Oficiais e para as praças é a de Policiamento de 

Guardas e Escoltas, na unidade ''Serviço de Proteção e Segurança de Digniíários", 
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sendo que. nos objetivos especJficos destacam a identificação de procedimentos 

táticos para resposta a ataques contra os dignitários. 

Diante das circunstâncias que apresenta a realidade nacionat é necessário 

e premente que se desenvolva uma disciplina específica, com técnicas e táticas 

voltadps para orientar e treinar os policiais-militares, dando-lhes um mínimo de 

condições de sobrevivência, nos casos de emboscadas. 

Da mesma forma, foram analisadas as técnicas e táticas publicadas na 

Revista Bimestral Magnum, Ago/Set 2002, da Editora Magnum Uda, com o título 

"Reação imediata contra "Franco-Atiradores" elaborada pelo Coronel da reserva da 

Polícia Militar do Paraná, IRANiL DOS SANTOS, que devem ser passadas a todos 

os policiais-militares. 

Como ficou comprovado, todavia, a emboscada e o atentado, pelas suas 

caract~rísticas de. planejamento e execução, tornam muito difíceis qualquer tipo de 

reação por parte da vítima, por melhor que seja a técnica ou tática de defesa 

utilizada, não podendo assim, esperar que o policial consiga escapar ileso desta 

modalidade criminosa. 

Diante do exposto, é necessário e urgente que se adotem medidas eficazes 

para dissuadir a pretensão dos delinqüentes de agirem contra a força pública 

estadual, que tem a incumbência institucional de proteger a sociedade, 

proporcionando-lhes paz, tranqüilidade e bem-estar sociaL 

Assim, demonstrou-se, neste trabalho, a necessidade de adoção, pela 

Polícia Militar do Paraná, em todo o Estado, tendo por referência a cidade de 

Londrina, como base de estudo, de um projeto para estipular um efetivo mínimo 

necessário de policiais, que seja sustentado, não só pelo número de habitantes, mas 

também por critérios técnicos baseados nos fatores criminológicos apresentados, 
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para gue a Polícia Militar possa atuar proativamente, agindo na prevenção_,, dentro 

de uma realidade social e criminal indicada pela ciência da Criminologia Moderna, o 

que possfümtará uma maior eficácia e efetividade na consecução da missão 

constitucional de preservação da ordem pública, em sua mais abrangente 

conce;Jção. E principalmente dar estrutura aos patrulheiros que percorrem 

diuturnamente as ruas de nossas cidades, não esperando que consigam escapar 

das "~arras" dos marginais pelo tirocínio _policial e agilidade individual de cada um, 

mas tirando a oportunidade e a surpresa do marginai de agir e continuar impune. 

Deste modo, tendo Londrina como base de estudo, verificou-se falhas no 

estabelecimento do efetivo policial-militar que ao longo dos anos vem contribuindo 

para o 9rescimento da criminalidade, conforme segue~ 

• O órgão responsável pelo cumprimento da missão estabelecida no Art. 

144, ~5°, da Constituição Federal, é o Quinto Batalhão de Polícia Militar_, que possui, 

atualmente, um efetivo total de 906 policiais-militares, fixado no ano de 1985; 

• Esse efetivo_ atende, ainda, os município de Cambé, lbiporã e Tamarana 

(sedes urbanas e zonas rurais), em todas as missões afetas à polícia preventiva, 

desde o policiamento ostensivo geral, até o policiamento de guarda de unidades 

prisionais; 

• Não existem bases sólidas e fundamentadas, nas referências 

documentais consultadas, que indiquem quais foram os critérios adotados, no ano 

de 1985, para se estabelecer o efetivo de policiais-militares aplicados na polícia 

ostensiva e na preservação da ordem pública. Ressalte-se que a reaiidade daquela 

época era totalmente diversa da atual, sem que exista registro de estudos 

prospectivos que atendessem a médio e a iongo _prazos, a evolução e o crescimento 

experimentados pela cidade de Londrina; 



140 

• O 5º Batalhão de Polícia MiUtar, com os recursos humanos hoje 

existentes, não consegue atender aos anseios mínimos da comunidade, assim como 

não consegue acompanhar a dJnâmica criminaJ e a ação de mar_ginais, fato 

facilmente constatado por meio das análises dos indicadores criminais apresentados 

no bojp deste. trabalho, que demonstram estar a cidade de Londrina entre as mais 

violentas do País, superando muitas Capitais na taxa de homicídios e de outros 

crimes; 

• Os critérios de fixação de efetivos para a polícia, a partir de parâmetros 

internacionais ou desenvolvidos por políciólogos nacionais, efe1ívamente não são 

observados pelos governos, quando da destinação de recursos humanos para os 

seus órgaos policiais. Agrava-se a questão, quando se verlfica que a maiorla dos 

critérios prioriza somente a população de determinada cidade ou região, 

desprezanào outros fatores de ordem social, econômica, política e criminoló.9ica; 

• Ã realidade apresentada para a cidade de Londrina projeta-se com 

validape quase que em todas as grandes cidades brasileiras, que sofrem com a 

crescente onda da violência e da criminalidade, e agora voltadas contra as próprias 

organizp.ções policiais militares~ 

• A adoção de um critério exclusivo para fixação dos contingentes poiiciais, 

por inpdequação, insuficiência doutrinária ou falha metodológica, não contempla a 

totalidade das circunstâncias que interagem nesse processo, indicando efetivos 

diminutos ou excessivos - dois aspectos que inviabíJizam a adoção de polítjcas 

sérias de segurança púbiica; 

• Há precariedade de informações estatísticas que apresentem, de modo 

holístico, a realidade .social, educacional, econômica, habitacional, sanitárja e de 
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segurança pública de uma cidade, tendo _por referência, conforme já e_pigrafado" a 

cidade de Londrina; 

• As ocorrências policiais, das mais variadas naturezas, "pipocam" 

praticamente por quase todos os bairros da cidade, de forma que a Polícia Militar, 

sem um efetivo adequado, se limita a executar somente a repressão imediata aos 

delitos" não tendo condições de se dedicar, também, à atuação preventiva, de modo 

a inibir a ocorrência do crime e de outras práticas perturbadoras da ordem e da 

tranqüiUdade pública; 

• Diante da afirmação anterior, não é somente o crime violento que perturba 

a cidade, mas também os crimes de menor potencia! ofensivo, popularmente 

conhecidos como os crimes de "ladrões de galinha", visto que a incidência, 

abran~ência e constância em que eles ocorrem é expressiva, sem que a polícia 

possua condições de preveni-los, principalmente por que muitos ocorrem nas 

proximidades das residências dos meliantes, com completa ausência da equipe de 

radiopatrufha; 

• A implementação de novos projetos de policiamento que não atendam a 

critérios de policiamento mínimo da cidade, com simples remanejamento dos já 

escassos recursos humanos e materiais, sempre estará fadada ao ínsucesso, a 

exemplo do Sistema Modular e. do. Projeto POVO, conforme demonstrado neste 

trabalho; 

Pelos critérios existentes no Brasil e no mundo para fixação de efetivos 

policiais, confrontando-se com a realidade da Polícia Militar em Londrina, cidade que 

possui uma população urbana de 433.369 habitantes, verifica-se que: 

TABELA 48 - RELAÇÃO POLICIAL X HABITANTE COM BASE NOS DIVERSOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE 

EFETIVOS - LONDRINA - 2003 
Critério Relação 



Efetivo Existente 5° BPM/Londrina 
ONU 
Critério Americano/Gel Valente 
Ten Cel Teza 
Média PM - Brasil 
Média pM - Paraná 

Policiais 
744 

1.734 
1.084 
3.792 

Média Policial I Comun. Européia - Estados muito policiados 
Média Policial I Comun. Euro_péia ,... Estados medianamente poUciados 
Média Policial I Comun. Européia - Estados pouco policiados 

Elaboração: Sérgio Dalbem 

PoJicia!/Habitante 
1/583 hab. 
t/250.l"lab. 
1/400 hab. 
1/114 hab. 
i/470 hab. 
i/617 hab. 
1/230 hab. 
11303 hab, 
í/353 hab. 
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A mensuração dos efetivos poíiciais, conforme demonstrado, merece 

aíguma~ observações que, . nestas conclusões, obrigatoriamente devem ser 

repetidas: 

• A maioria dos critérios indica um efetivo poiiciai que prevê a organização 

estruturada com divisão de administração (5% do efetivo), divisão de 

investigação (i 5% do efetivo) e divisão de patrulhas, que envoíve o 

policiamento ostensivo geral e de trânsito (80% do efetivo); 

• Os critérios apresentados não contemplam efetivos de outros tipos de 

policiamento, a citar o poiiciamento de guarda em unidades prisionais; 

• Apesar de não haver menção, a fixação de contingente policial envolve, 

no total do efetivo, as frações de férias e licenças, adotando-se uma 

referência máxima de 10% de indisponíveis; 

.. Somente o critério estabelecido pelo Cel Valente contempla a 

exclusividade do policiamento ostensivo; 

e O critério do T en Cel T eza é o mais abrangente, contempJando um 

universo grande de variáveis populacionais, econômicas e políticas, na 

fixação de efetivos policiais-militares. 

A partir desses fundamentos e do quadro acima, pode-se afirmar que: 
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• A cidfide de londrina caracteriza-se como um grande centro urbano, com 

a complexidade e a dinâmica das megametrópoles brasileiras, a exigir 

estruh..iras policiais bem dimensionadas e adequadamente articuladas, de 

modo a proporcionar a tão almejada segurança, mantendo os níveis 

criminais _em graus de suportabilidade social; 

• A realidade do efetivo policial-militar atual é preocupante, considerando 

que o contingente de 7 44 (setecentos e quarenta e quatro) PM engloba 

todas as atividades: patrulha, administração, policiamento velado, banda 

de música, férias e outras indisponibilidades; 

• A relação de 01 PM para cada grupo de 583 habitantes, com base na 

população urbana de Londrina, é inferior à média nacional, pouco superior 

a média paranaense e muito inferior aos estados "pouco policiados" da 

Uni~o Européia; 

e A fixação de efetivos deve sempre considerar que: a) Londrina possui 

duas wandes unidades_prisionais, onde a PM realiza a guarda externa; b) 

em função dos presídios, há demanda de recursos em serviços de escolta 

e custódia de presos; e) a aplicação do_s efetivos se dá por meio de 

turnos, considerando que a ativídade de segurança é essencial e 

ininterrupta, sendo que atualmente os efetivos de policiamento ostensivo 

geral são divididos em 5 (cinco) equipes, revezando-se em três turnos; 

• De modo bastante prático, com uso da matemática, a partir do quadro 

acima, a resultante em termos de efetivo aplicado em um turno de serviço 

na Se.de Urbana da cidade de Londrina é assim representada: 
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QUADRQ 5 - RELAÇÃO POLJCIAL X .HABITANTE CDM BASE NOS .DIVERSOS CRJT.ÉRIO.S DE FIXAÇÃO DE 
EFETIVOS - LONDRINA - 2002 

Nºde Relação 
Critério 

Policiais Pol!Hab. 

Efetivo Pf\/,I Atual 744 1158.3 

ONU 1.734 1/250 

Crit. Americano 1.084 1/400 

Cel Valentf . 1.084 .1/400 

Ten Cel Teza 3.792 1/114 

Elaboração: Sérgio Dalbem 

Distribuição 

.. 
Totalidade das at1v1dades 
administrativas e 
operacionais da Unidade, 
incluído o policiamento de 
guarda e escoltas. 
Não inclui os efetivos de 
investigação - Polícia Civil. 
18% de indisponíveis. 

80% do efetivo, 1.387 
homens, voltado para 
atividades operacionais 
ostensivas, excluído 
policiamento de guardas e 
escoltas. 

· Considerar a 
indisponibilidade de 10%, 
resultan~ em um .efetivo cl€ 
1.248 policiais para aplicação 
operacional ostensiva 
Com as mesmas 
observações aplicáveis ao 
critério da ONU, resultando 

. em um .efetivo .de 78.D 
policiais para aplicação 
operacional ostensiva. 
O critério indica a relação 
PM/habitante somente para o 
policiamento ostensivo geral. 
Considerar a 

· indisponibilidade de l0%, 
resultando em um efetivo de 
976 po)-ioiais paraap+icação 
operadonal ostensiva 
O critério-indica a relação de 
policial/habitante para a 
fixação de efetivos policiais-
militares. 
Considerar a 
indisponibilidade de 10%, 
resultando em um efetivo de 
3.413 policiais para aplicação 
operacional ostensiva 

Efetivo Médio 
Aplicado 
por Turno 

86.PM 

250 PM 

156 PM 

195 PM 

682 PM 

Observação 

.. 
HüJe a at1v1dade de 
policiamento 
desenvolvida pelo 5º 
BPM restringe-se ao 
atendimento de 
emergência, 
comprometendo em 
muito as atividades 
preventivas. 
Com esse efetivo a 
Pólícíà Militar não 
consegue realizar uma 
malha de r~r.imento 
detodos~espaços 
vulneráveis à atuação 
policial, deixando áreas 
descoberta;> aonde .o 
margina ericontra 
íacilidades para suas 
ações delituosas 
A adoção desse critério 
deve considerar ainda 
demandas específicas 
para policiamento de 
.guar.da, .escolías .e 
custódia de presos, 
dentre outras atividades 
especificas. 

Mesmas observações 
aplicáveis ao critério da 
ONU 

A adoção desse critério 
deve considerar ainda 
demandas específicas 
para policiamento de 
.guarda, escoltas .e 
custódia de presos, 
dentre outras atividades 
específicas; inclusive 
trânsito . 
.Esse .cr.iiério engloba a 
totalidade das 
atividades, tipos e 
rnodandades de 
policiamento ostensivo 

. e velado, a cargo .da 
Polícia Militar no 
considerado municiplo. 
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Considerada a complexidade da atividade de segurança pública, as nuanças 

do gerenciamento de recursos humanos e as muítlfacetárías formas e metodologias 

de apJicação do _policiamento preventivo, ostensivo1 fardado, . por certo a 

demonstração matemática acima irá se revestir de peculiaridades, articulações, 

ajustes às realidades e às_ necessidades_ Todavia, os números servem como um 

importante referencial para dimensionar a defasagem vigente, a necessidade 

emer9ente _e a validade da proposta deste trabalho técnjco:-científico, no sentido de 

que critérios fundamentados devem orientar a fixação dos efetivos mínimos para a 

Polícip Militar cumprir com _a sua missão constitucional de reaüzar a polícia ostensiva 

e presentar a ordem pública 

Naturalmente que somente esforços de polícia ostensiva, conforme indica a 

Criminologia Moderna, não resolverão os problemas da violência e da criminalidade. 

Contudo, uma atuação policial eficiente, eficaz e efetiva, que retire do criminoso a 

componente da oportunidade, associada à certeza da prisão pela pronta resposta 

policial, caracteriza-se como o pleno cumprimento do preceito constitucional por 

parte da Polícia Militar .. Independente da forma, da metodologia, das políticas 

públicas, das ideologias e convicções, um policiamento mínimo deve ser mantido 

sob pena de serem comprometidos, ainda mais, os níveis de segurança 

experimentados pelas grandes cidades do Paraná e do Brasil. 

Especmcamente para o caso de Londrina, com base em todos os 

fundamentos doutrinários e na vasta revisão de literatura realizada, tendo por 

referência a realidade hoje vivenciada pela Polícia Milltar, o critério que indica, de 

modo ajustado e coerente o efetivo a ser aplicado na polícia ostensiva e na 

preservação da ordem pública, é o definido por técnicos americanos e que foi 

detalhado às páginas 126 e 127 deste trabalho. Assim, partindo da população da 



146 

sede ,Urbana da cidade de londrina, _para a fixação dos efetivos devem ser 

considerados os fatores criminológicos que, particularmente, podem ser definidos 

como pqsiíivos e negativos. 

Os fatores crímino!ógicos positivos caracterizam-se pera pujança da cidade, 

pelo seu desenvolvimento social, econômico, cultural, esportivo, político, comercia!, 

industria[ e financeiro que, em última análise, acabam por atrair riquezas ao 

municí_pio, ao ensejo em que atraem também pessoas ambiciosas e de má índole 

que procuram, no ganho fácil, locupletar-se com a prosperidade local. Associam-se a 

esses~ as pessoas _que _buscam uma oportunidade de emprego e de melhor 

qualidade de vida, mas que, sem preparo para a vida da "cidade grande", acabam 

por se ver em situação de miséria, formando as famosas favelas e aglomerados 

subnormais de domicílios - bolsões de pobreza e de sofrimento humano. 

Os fatores criminológicos negativos são aqueles que hoje constituem a base 

de estudos de sociólogos, po!lciólogos, criminologistas e outros cientistas sociais, a 

citar: o crescimento populacional acelerado, a má distribuição demográfica, a 

distribuição de renda inadequada, a falta de planejamento familiar, o problema do 

adolescente, o analfabetismo e a carência de educação, o desemprego, a fome, a 

miséria, a falta de moradia, a dívida social, as drogas, o tráfico de influência, a 

facilidpde do cidadão em se armar, dentre .outros. Associam'.'"se a esses fatores 

criminológicos negativos, as próprias ocorrências policiais que, rotineiramente, são 

registradas.em determinadas regiões da cidade, como é o caso de pequenos roubos 

a caminhões de entrega de bebidas e a ônibus de transporte urbano de passageiros, 

vitimados por crianças e adolescentes que, pela faciJidade de ação e proximidade de 

suas residências ou locais de homizio, sentem-se estimulados às prátfcas criminais e 

protegjdos pelo manto da impunidade. 
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Pertinente ressaltar que o efetivo indicado hoje, para a cidade de Londrina, 

com um contingente de 780 (setecentos e oitenta) políciaís-milítares aplicados na 

atividade de polícia ostensiva, com uma média de 156 (cento e cinqüenta e seis) 

poíicíais-militares por turno de serviço, caracteríza-se como o efetivo mínimo 

neces~ário, _ excJuídos o. policiamento de guarda, escolias, custódia de presos, 

policiamentos fixos em próprios do Poder Público, dentre outras atividades cujos 

contingentes viriam a se somar ao _efetivo acima estipulado. Outrossim, também se 

faz importante esclarecer, que o esforço mínimo de poílciamento não prescinde de 

outras atividades, metodologias, modalLdades, filosofias que venham a incrementar a 

operacionalidade da Polícia Militar, a citar: a policia comunitária, operações 

especiais de_ blitz, . saturação de área, força . tarefa e outros que, por sua 

especíalídade e especificidade, desenvolvem-se com focos pontuais, refluindo ou 

permfinecendo quando necessário, sem prejudicar a tranqüilidade da po_pulação, 

país o seu policiamento básico permanece inalterado. 

Há ainda que se enfatizar que a melhor inter_pretação do critério estabelecido 

pefos técnicos americanos indica para a possibifídade de uma flexibilização dos 

parâmeíros, consoante a realidade vigente no considerado município, sem que isso 

signifique um resultado superestimado para o efetivo, dissonante das necessidades 

e dos mais basilares fundamentos da administração públic.a e da doutrina de 

emprego de polícia. Nesses termos, havendo um acúmufo de fatores criminológicos, 

por certo _a análise técníca:-profissional. poderá indicar. uma proporção mais elevada 

na relação policial X habitante. 

Outra conclusão deste trabalho versa sobre a abrangência do estudo 

realiz,ado e . a sua aplicação para realidades distintas da cidade de Londrina, 

partindo-se dos mesmos fundamentos e pressupostos. O critério dos técnicos 



americanos, com os devidos ajustes e criteriosas análises dos fatores criminológicos 

do considerado município, propicia a fixação de efetivos de polícia ostensiva para 

qualquer iocalidade, cidade ou região, salientado que não há um rigor matemático a 

exemplo do estabelecido pela recomendação "engessada" da ONU, de um policiai 

para cada duzentos e cinqüenta . habitantes, sem outras inferências ou 

diferenciações. 

Não obstante os objetivos apresentados neste trabalho, inúmeros 

prolongamentos dele são possíveis. Dentre eles, cabe destacar: 

• estudos sobre a fixação de efetivos mínimos para a realização de típos e 

modalidades de policiamentos específicos; 

• estudos sobre a fixação de recursos logísticos, especialmente frota de 

viaturas,. determinando-se quantidades, tipos e modelos, finalidades e 

outras condicionantes específicas. 

O presente trabalho indica um caminho de profunda reflexão sobre a forma 

de se fixar os contingentes mínimos de polícia ostensiva e de preservação da ordem 

pública, para a Polícia Militar no cumprimento de sua missão constitucional, prevista 

no Art. 144, § 5°, da Constituição da República Federativa do Brasil. Somente com 

base na prevenção séria, . fundamentada em critérios técnicos, com recursos 

humanos e logísticos mínimos adequados, poderão ser garantidos níveis toleráveis 

de criminalidade, retirando-se do delinqüente a oportunidade para a prática 

delituosa, impingindo-lhe a certeza da prisão, defenestrando definitivamente a 

impunidade e resgatando, em relação às Instituições.Policiais, especialmente quanto 

à Polícia Militar, o respeito suficiente a desestimular ações desenfreadas de 

emboscadas e atentados contra os integrantes dessa valorosa Corporação. 
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PROJETO DE PESQUISA - Mcirici Elisabete de Oliveira UFPR 

"N ornei Sergio Dalbem 

Objeto de estudo:, Eµiboscadas Contra Policiais 

Co:qtexto : Polícia Militar do pstado do Paraná 

Situação prob~ematiz~dQra: Até pouco tempo atrás atentado contra polici:i.is e 
autoridades eram apenas temas qe filmes e fatos em países distantes. A impre:ílsà tem 
11otici!ldo atentados contra policiais e contra instal::ições policiais diariamente. Os 
inarginais levqm vatltagem nas ações pela surpresa e oportunidade da atuação. Quando os 
_policiais se apercebem do problema a ação já ocorreu, sendo que tla maioria das vezes não 
existe nem a possibilidade de reação çm confronto com os marginàis. O que o policial deve 
fazer _para se defender? Isso é 11m fato ou tim mito? Qual o impacto na atividade diária do 
PM? Essas atitudes são compatíveis com a polícia comunitária? 

Problemfl qe pesquisa: Situações de emboscadq constituem exceções nas ações e operações policiais, podendo ser minimizadas por meio de uma atuação preventiva eficiente. 

Ponto de vist~ a defender: Demonstn\r que com a prevalê11cia da atuação da Polícia Militar preveptiva, baseada em um efetivo mínimo necessário, associado a 1,m adequado 
diagnostico do risco pohciàl, seria possível definir soluções parq prevenir e evitar que policiais 1nilitares sejam emboscados. · 

Objetivo geral: Fornecer critérios mínimos parq a fixação de efetivo na atuação preventiva e repressiva da políci<i- militar, como condicionante Pílra prevenir e/ou evitar a 
ocorrência de emboscadas contra policiais militares. · · 

Qbjetjvos específicos: 
Ações pata execução do 
trabalho, prever confronto 
de fontes de informação 
para enriquecer reflexão. 

• Retratar a atividade da 
policia militar existente . 
• Levantar dados sobre os 
casos ocorridos, 
caracterizando a realidade. 

Metodologia: 
operacionalização das ações, 
método, té~nica, Critérios, 
Indicapo:res, · Instrumentos 
para coleta. e avaliação dos 
dados. Cronograma de 
trabalho. 

- Estudos de Prqjetos 
. Sistema de 
Radiopatrnlhamento; 
. Sistema modular; 
.POVO; 

- Estatísticas. 

Revisão de Literatura: P9siçãQ 
OfiJ.'.ial a · respeito da questão 
estildada. Busca em livros clássicos, 
perióqicos · e bitse de 
cfaqos.(Pressupostos, teorias, leis, 
comentários, análises, pareceres, 
propostas, em~amin}lm;nentos, testes, 
pesqu(sas, etc.). 
- Pesquisa bibliográfica sopre as 
atividqdes policiais atuais; 
- Pesquisa bibliográfica sobre os 
acontecimentos registrados nos 
per~ódicos de maior circufação; 
- Pesquisa bibliográfica sobre as 
possíveis causas do problema. 

Desenvolvjmento: (Resultado: 
Relatar its informações tiradas da 
realidade estudada e sm\S 
validações);(Discussão:Confronta 
r as font~s de informações). 

Obtenção das informações escritas, 
pesquisas em sites , pesquisas em 
jorflais e revistas, poderá haver 
dados estatísticos e posterior 
confrontação dos dados obtidos 
com as hipóteses. 
- O;nno atuar preventivamente. 

Consider~ções finais: Analisar 
o impacto da sua contdbuição 
para solução do problema e situar 
o significado para a tese e os 
objetivos pretendido~. Proposta?, 
Recomendações?. · 

• Caracterizar as causas dos 
acontecimentos 
• Apresentar as técnicas 
policiais militares especiais 
de contra emboscada; 

- Desenvolvimento 
Socioeconômico. 

- Estudar os casos acontecidos 
confrdntando-os com as TécnicqS 
empregadas pela corporação; 

- Quais as· formas de reação nos 1 . N 1 

casos não prevenidos. Avahaçao: 

• Discriminar os critérios de 
fixação de efetivos policiais 
com ênfase nos fundamentos 
da atuação preveQtiva da 
polícia militar. 

- Fatores Crimínológicos: 
. Conceitos; · 
. Fatores Criminológicos; 
. Prevenção. · · 

- O que está ocorrendo? 
- Existe orientação para os policiais 
nos casos de emboscadas? 
- O que deu certo e o que pode ser 
melhorados?-
- Existem estratégias a serem 
desenvolvidas? 

f-. 




