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Resumo da Monografia apresentada a Universidade Federal do Parana e a 
Academia Policial Militar do GuatupA, como parte dos requisites necessaries a 
obtenyio do titulo de Especialista em Estrategias em Seguranc;a Publica. 
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0 presente trabalho utilizou-se do metodo dedutivo, procurando, na pesquisa 
bibliografica e de campo, o embasamento te6rico concemente ao estudo da 
vioiAncia nos confrontos armados e nas suas formas de controle. Buscou-se analisar 
as diversas representa~es sociais da violencia e das influAncias que a sociedade, a 
midia e o Sistema de Seguranc;a Publica, como um todo, exercem para o efetivo 
exercicio do poder de poHcia. Teve como foco as relayt>es entre a cultura 
organizacional, as formas de gestao das atividades poticiais-militares e as pressOes 
diversas que sao exercidas sobre tais atividades. Observou-se que existem 
possibilidades concretes de, se nao erradicar, pelo ao menos minimizer o uso da 
for99 fisica nas soluyOes de conflitos, mantendo-se os profissionais da PoHcia Militar 
eqOidistantes, ja que nao participaram em suas causas. Constatou-se, igualmente, 
que o Sistema de Seguranc;a Publica, na estrutura e forma de atuayio atual, nao 
facilita e ate prejudice a imagem da Corporayio. De outro modo, a populayao, em 
geral mal esclarecida, atraves da mfdia sensacionalista, acaba por atribuir a 
responsabilidade pelo aumento da criminalidade e da vioiAncia, unica e 
exclusivamente para as Policias Estaduais e, dentre elas, em maior grau a PoHcia 
Militar. 
Palavras-chave: Violencia. Sociedade. Seguranc;a Publica. 



Summary of the Monograph presented to the Federal University of the Parana and 
to the Police Academy to Military of the Guatupe, as part of the necessary 
requirements to the attainment of the heading of Specialist in Strategy in Public 
Security. 
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The present work used the deductive method, searching for in the bibliographica1 
research and of field, a theoretical base of the study of the violence in the armed 
confrontations and its forms of control. It searched analyze the diverse social 
representations of the violence and the influence of the society, the ways as the 
system of public security as a whole, exerts for the effective exercise of the policy 
power. Having as focus, the relations between the organization culture, the diverse 
forms of management of the military police activities and pressures that are exerted 
on such activities. It was observed that, exist concrete possibilities, if not to eradicate, 
at least minimizing the use of the physical force in the conflicts solutions, remaining 
itself equidistant the professionals of the Military Police of those conflicts, of which 
they no had participated in its causes. It was proven that the System of Public 
Security equally, its structure and form of current actuation, does not facilitate and 
addition it harms the image of the Corporation. In another way, the population, in 
generality badly clarified, through the sensationalist media and so attributing the 
responsibility for the increase of the crime and the violence, only and exclusively, for 
State Polices, e among them, in bigger degree for the Military Police. 
Words-key: violence, society and public security 



UM TRIBUTO AOS POUCIAIS 

Quando erram, n6s nao os perdoamos. Somos, 

freqOentemente, imp/aCiivels com e/es. 

At~ que, num tim de semana trfJgico, vis/umbramos o 

que seria de n6s sem a pollcla. 

Aos mortos, e aos vivos, o FantfJstico faz um tributo. 

Eles sao a linha de frente da democracia. 

Para al~m de manter a ordem, sua fungao ~ garantir 

nossa liberdade. 

HfJ coisas que consideramos certas, como o ar que se 

respira, e que s6 valorizamos quando as perdemos: 

como a sat1de, a liberdade, a vida. 

E ffJcil crlticfJ-Ios, sao e/es que morrem por n6s. Num tim 

de semana, trinta e cinco se foram. 

Dia das maes, dia do enterro dos tilhos. 

Policiais Civis ... Militares ... um Bombeiro! 

0 nome oticial ~ agente do estado, mas, desde criangas, 

aprendemos a chamfJ-Io de "seu guarda". 

Guardam. Vivem, e morrem, para nos guardar. 

Quem sabe, esta tra~ia nao seja a oportunidade que 

nos faltava para refletir sobre esses homens e mulheres 

que, por tao pouco so/do, protegem a/go muito frfJgil, 

delicado: 

A CONSTRUCAO DO BRASIL. 

Homenagem do programa FantfJstico, por Pedro Bial 
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1 INTRODUCAO 

Avaliar os efeitos psicoffsicos do estresse policial, a necessidade de 

acompanhamento psicologico pos-confrontos armadas, e mesmo o estudo das 

causas, dos fatores e das repercussoes em determinados locais e perfodos de 

tempo ja foram obras de variadas teses tanto interna corporis, quanta no mundo 

acad~mico externo. Tambem avaliar os equipamentos de seguranya, tais como 

coldres, coletes balfsticos, dentre outros, para ver da sua eficacia tern sido outros 

tantos de igual importAncia e todos conduzindo para o aperfeiyoamento da qualidade 

de vida e da seguranya pessoal dos policiais-militares. 

No entanto, o presente trabalho pretende demonstrar que, mesmo em 

situayaes limites ou de alto risco, a violencia policial nao e condiyao sine qua non 

para a resoluyao de conflitos. 

De outra forma, buscara avaliar a questao da necessidade do uso da forya e 

das diversas pressoes sociais existentes, tanto externas quanta internas do pr6prio 

Sistema de Seguranya Publica. De outra parte, ap6s apontar os problemas se 

procurara apresentar, com base em estudos cientificos e da propria cultura 

organizacional, soluyaes que permitam minorar ou erradicar os seus efeitos. 

Apesar de ser natural que existam determinadas pressoes sociais para as 

soluc;oes dos conflitos humanos, notadamente quando a sociedade e a propria 

vftima, no caso da criminalidade esta se toma muito imperativa ou ate, em alguns 

cases, determinativas. 

0 que se deve entender e que alguns fatores desta responsabilidade de 

contenyao dos fatores criminais escapam da capacidade preventiva da Corporayao, 

restando entao, as ayaes reativas que, regra geral, implicariam no uso da forya 

legitimada do Estado, gerando desgastes. 

Portanto, sera realizada uma avaliayao junto ao grupo especializado, a 

ROTAM, em buses de indicatives sociais que permitam conhecer melhor os 

aspectos das condiyaes de trabalho, atraves da analise das metodologias de 

trabalho, da sua forma de emprego, bern como, das ayaes repressivas que estejam 

incumbidos de realizar e das atividades relacionadas com o Sistema de Seguranya 
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Publica. Tudo com a finalidade de avaliar o seu papal no contexte das atividades 

operacionais. 

Vislumbra-se, de pronto, que tratar de urn tema tAo palpitante como dos 

confrontos armadas, visando equacionar as melhores formas de controle da 

violencia, nAo seja tarefa facil e, por mais exaustiva que seja sua abordagem, por 

certo, nunca sera definitive ou terminative. 

No entanto, fugir do tema ou contorna-lo nAo seria a melhor soluyAo. 

Ressalte-se que o tema da sintomatologia da violencia, por certo, desde os mais 

antigos estudiosos da criminologia, vern sendo apontada como urn dos maiores 

males das Corporayaes policiais, ao lado da corrupyAo. 

Resta, portanto a aventura de navegar nestes mares sombrios do 

conhecimento, com os parcos recursos de orientayAo, e com muitas dificuldades 

pela frente, mas como urn timoneiro persistente que precisa atravessar uma 

tempestade, sam poder retornar ao seu ponto de origem. 

Alias, ja se saba que o aprendizado necessariamente nAo transforms os 

homens em melhores ou piores, mas sim, conforme se atribui a afirmayAo ao 

renomado cientista Albert Einstein, de que a mente que se abre a uma nova ideia 

jamais voltara ao seu tamanho normal, Portanto, a conseqOencia inevitavel sera o 

crescimento. 

Oeste modo, principiaremos a jornada enfocando que o serviyo de polfcia 

administrative da ordem publica nAo e tarefa comum, apesar de ser rotineira, e de 

regra demonstrar que nAo se exige qualidades especiais para tal. No entanto, por 

ser de vital importt.tncia social, tais como a agua e a alimentayAo, a saude e a 

educayAo, a seguranya, nos dias atuais, tam se tornado urn elemento dos mais 

indispensaveis, porque sustenta todos os outros beneficios ou direitos dos cidadAos. 

Pode-se, temporariamente, prescindir-se de alguns dos itens necessaries 

para a sobrevivencia humana, levando-se as pessoas a se acomodarem em 

patamares nAo desejados de subsistencia, mas ao contrario, nAo se consegue viver 

numa situayAo de violencia ou de inseguranya permanente, onde os indivlduos 

sejam tolhidos do seu bam mais precioso, ou seja, de sua liberdade ou autonomia, 

de fazer ou deixar de fazer, senAo em virtude da Lei. 

Sera atraves delas, das liberdades pluralizadas, para referenciar todos os 

seus aspectos formais e materiais, que se realizam todos os atos e ayOes humanas 
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necessaries para perpetrar ou inserir as personalidades no mundo. Este e o conceito 

mais singelo e a forma mais resumida de sa entender e exercer o que 

ideologicamente sa convencionou chamar de Democracia no Estado de Direito. 

Ostentada nas ConstituiyOes Pollticas de diversos parses, as diretrizes 

maiores de sua evoluc;So passam pelas garantias que o pr6prio Estado lhes da para 

nAo sa tomarem apenas palavras ou tetras mortas num comp6ndio legislative. 

Como premissas destas liberdades e em igualdade de valor sa encontram as 

responsabilidades. Genericamente expressadas, as responsabilidades sAo tambem 

atitudes ou gestos humanos que garantem a plenitude das liberdades, conquanto 

seus efeitos nAo sa tomem nocivos ou prejudiciais ao pr6prio indivlduo ou aos 

demais integrantes da sociedade. 

De urn gesto natural ou ainda emanado de uma imposiyAo legal, as 

responsabilidades variam de intensidade conforme a qualidade de seu detentor, qual 

seja, do simples ato de sua exist6ncia para garantir os direitos fundamentais a todos 

inerentes, ou ainda daqueles que ocupam cargos e funyOes que impliquem em 

poderes sabre os demais. 

Neste caso, sa incluem os servidores publicos que devem possuir a exata 

noc;So de seus deveres e responsabilidades, sob pena de no exerclcio arbitrario de 

suas "liberdades" ferirem ou lesionarem direitos, interesses ou garantias de pessoas 

ou grupos, com conseq06ncias irreparaveis. 

Esta vertente analltica sa faz necessaria para demonstrar que o respeito aos 

indivlduos comeya desde os pequenos gestos, e mais ainda, partindo-se do 

pressuposto de que a poHcia somente encontrara o devido respaldo de suas ay()es 

quando fundamentadas na confianya e no acatamento voluntario de suas 

ordenay()es. 
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CAP(TUL02 

E prefer/vel prevenir os delitos a precisar castiga-/os. 

Beccaria 

2 DA FUNDAMENTACAO ETICA E JURIDICA DO USO DA FORCA 

Com base no que ja foi exposto, verifica-se que o usa da forc;a fica evidente 

quando se observa que os conflitos humanos sempre existirio, na medida em que a 

posse e usa dos bans de toda especie, trazem em si o poder de dominic, isto e, de 

exercer o legitime direito de usar e dispor da forma como se achar conveniente. 

Contudo, tal usa e gozo dos bans nio poderio causar prejuizos ou danos a 

terceiros, existindo regras muito pr6prias, principiando-se pelas de cunho 

meramente marais, em seguida par aquelas previstas no ordenamento legal, quando 

de relevante interesse para o mundo juridico. 

Assim e que, nos tempos atuais, fruto de uma visio mais globalizada e 

holistica, portanto, menos cartesiana e tecnicista, o Direito tern evoluido para 

restringir as formas de usa das propriedades, quer materiais ou imateriais, em razio 

da sua funyio social, nio se permitindo mais os abuses, outrora muito comuns. 

Assim e que o papal das policias-militares tern aumentado e se alastrado 

dentro do territ6rio estadual, para fazer frente a estes novas conceitos de 

criminalidades, obrigando-se a uma necessaria especializayio de seus recursos 

humanos, com conhecimento tecnico e juridico, capaz de agir dentro dos limites 

impastos pela Lei. 

Para tanto, basta lembrar o artigo 37, da Constituiyio Federal, que trata dos 

Principios da Administra~o Publica, quais sejam: Legalidade, lmpessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e a Eficiencia. Desta forma, o controle rigoroso das 

atividades de policia passa a ser fundamental para a fiel observAncia das regras de 

conduta, quer no plano individual ou coletivo, partindo-se de premissas etico-legais 

que determinem padrOes a serem aceitos e reconhecidos pela sociedade, pela midia 

e palos dirigentes politicos. Dentre todas as ayOes policiais que estio a exigir 

variadas formas de controle pode-se citar os confrontos armadas, isto e, todas as 

ayOes em que se faz necessaria o usa 1egitimado da forc;a. 
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Juridicamente a questao do uso da forya e pouco abordada, resumindo-se 

ao disposto nos artigos 284 e 292, do C6digo de Processo Penal e o artigo 234, do 

C6digo de Processo Penal Militar, os quais permitem o uso da forya em caso de 

desobediencia, resistencia a prisao ou tentativa de fuga. Ainda o Artigo 234, 

paragrafo I, do CPPM, prolbe o uso de algemas nos cases de prisao especial. 

No entanto, a Pollcia Militar, por ser instituiyio do Estado, possui a 

competencia exclusiva do uso da forya flsica, real ou por ameac;a, podendo assim 

restringir o comportamento dos cidadaos. Assim, o policial-militar se distingue, nao 

palo uso real da forya, mas pela autorizayio que tern de usa-la, e apenas os 

policiais-militares estao equipados e autorizados a lidar com situac;Oes em que seja 

necessaria o uso da forc;a, pois ele e o agente executive coercitivo dentro da 

estrutura do Estado. 

0 uso arbitrario da forya palos policiais-militares constitui violayio do Direito 

Penal, e tambem, por extensao, aos Direitos Humanos, cometida justamente por 

aqueles que sao os responsaveis por manter e preservar asses mesmos direitos. 0 

abuse da forc;a pode ser visto como uma violayio da dignidade e da integridade 

humana, tanto dos policiais-militares envolvidos, como dos pr6prios suspeitos ou 

infratores alvos da sua intervenyio, que neste caso passam a assumir a condiyio de 

vltimas. 

No entanto, nao importa como as violac;Oes sejam vistas, alas 

inevitavelmente prejudicarao o senslvel relacionamento entre a organizayio policial 

e toda a comunidade a que estiver servindo, transformando-se em ferimentos 

profundos, que poderao levar muito tempo para cicatrizarem. 

Ao se utilizar da forc;a os policiais-militares necessitam observar, com a 

maxima cautela, os princlpios da Etica, da Necessidade, da Legalidade e da 

Proporcionalidade, para nao se exceder, abusando dessa autorizayio que lhe e 

concedida em forma de "poder'' para ser exercido por ele e apenas ele, dentro das 

inumeraveis possibilidades de promover o bern publico palos seus pr6prios atos. 

Por ser considerado o encarregado da aplicayio da Lei, os servidores 

publicos militares estaduais, constituem o brac;o armada do Estado, a longa manus 

estatal, com competencia para cercear alguns direitos e liberdades dos cidadaos, 

em determinadas situac;oes e, em face disto, esta classe de servidores recebeu uma 

atenc;Ao especial dos 6rgaos intemacionais de Direitos Humanos e Justiya Criminal. 
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Dentro deste panorama, a Assembleia Geral das Nac;oes Unidas, em sua 

resoluyAo 34/169, de 17 de dezembro de 1979, adotou o C6digo de Conduta para os 

Encarregados da Aplicac;Ao da Lei. 0 CCEAL, cujo termo "encarregado" esta 

definido de modo a incluir todos os agentes da Lei que, nomeados ou eleitos, 

exerc;am poderes policiais, especialmente os de prisao e detenyao. 

Ao mesmo tempo, ressaltando a importAncia das tarefas desempenhadas 

palos encarregados da aplicayao da Lei, a Assembleia-Geral destaca o potencial 

para o abuso que o cumprimento desses deveres acarreta. 

0 CCEAL consiste em oito artigos, e pertence a categoria dos instrumentos 

que proporcionam normas orientadoras aos govemos sobre questoes relacionadas 

com Direitos Humanos e Justiya Criminal. E importante notar que, como bern foi 

observado palos pr6prios elaboradores do referido C6digo, asses padroes de 

conduta deixam de ter valor pratico, a nao ser que seu conteudo e significado, por 

maio da educayAo, treinamento e acompanhamento, passem a fazer parte da crenya 

de cada indivlduo encarregado da aplicac;Ao da Lei. 

0 artigo 1 o estipula que os encarregados da aplicayAo da Lei devem sempre 

cumprir o dever que a Lei lhes impoe. 

0 artigo 2° requer que os encarregados da aplicayAo da Lei, no 

cumprimento do dever, respeitem e protejam a dignidade humana, mantenham e 

defendam os direitos humanos de todas as pessoas. 

0 artigo 3° limita o emprego de forya palos encarregados da aplicayAo da 

Lei a situac;Oes que sejam estritamente necessarias e na medida exigida para o 

cumprimento do seu dever. 

0 artigo 4 o estipula que os assuntos de natureza confidencial em poder dos 

encarregados da aplicac;Ao da Lei devem ser mantidos confidenciais, a nao ser que 

o cumprimento, o dever ou a necessidade de Justiya exijam estritamente o contrario. 

0 artigo 5° reitera a proibic;Ao da tortura ou outro tratamento ou pena cruel, 

desumana ou degradante. 

0 artigo so diz respeito ao dever de cuidar e proteger a saude das pessoas 

privadas de sua Liberdade. 

0 artigo 7° prolbe os encarregados da aplicac;Ao da Lei de cometer qualquer 

ato de corrupyAo, devendo tambem colocar-se a combater rigorosamente asses 

atos. 



17 

Finalmente, o artigo so trata da disposiyAo final, exortando os encarregados 

da aplicayAo da Lei, mais de uma vez, a respeitar a Lei e o pr6prio C6digo em 

questAo, e sAo incitados a prevenir e a se opor a quaisquer violat;c5es da Lei e do 

C6digo, devendo-se em caso de violat;Oes ou mesmo de tentativas violadoras, 

comunicar o fato a seus superiores hierarquicos, e caso necessaria, para outras 

autoridades apropriadas ou organismos com poderes de reparayAo ou revisAo do 

ato. 

2.1 PRINCiPIOS BASICOS DO USO DA FORCA E DE ARMAS DE FOGO 

0 Brasil como pais membra das Nat;Oes Unidas deve observar os principios 

basicos para uso de fort;a e de armas de fogo pelos encarregados de aplicayAo da 

Lei, como recursos extremos de defesa da vida. Tais princlpios foram instituldos no 

so Congresso das Na¢es Unidas, sabre a PrevenyAo do Crime e o Tratamento dos 

lnfratores, realizado em Havana, Cuba, em agosto e setembro de 1990, e deverao 

ser aplicados, na integra quando da utilizayAo da fort;a. 

De forma geral, os principios estipulam que os governos e os organismos de 

aplicat;Ao da Lei, no caso os organismos policiais, devem adotar e aplicar as regras 

sabre utilizat;Ao da fort;a e de armas de fogo contra as pessoas, por parte dos 

funcionarios responsaveis pela aplicayAo da Lei. DeverAo ainda, serem 

desenvolvidas pelos governos, armas neutralizadoras nAo letais, para uso nas 

situa¢es apropriadas, tendo em vista limitar de modo crescenta o recurso a meios 

que possam causar a morte ou lesOes corporais. 

Para o mesmo efeito, deveria tambem ser possfvel dotar os policiais

militares de equipamentos defensives, tais como escudos, viseiras, coletes a prova 

de projeteis e vefculos blindados, a fim de se reduzir a necessidade de utilizat;Ao de 

qualquer tipo de armas. 

DispOe ainda que, sempre quando necessaria o uso legftimo da fort;a ou de 

armas de fogo, seja indispensavel aos funcionarios responsaveis pela aplicat;Ao da 

lei, utiliza-las com moderac;ao e a sua at;Ao deve ser proporcional a gravidade da 

infrat;Ao e ao objetivo legftimo a alcant;ar. 
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Devem esforyar-se par reduzirem ao minima as danos e lesOes e 

respeitarem e preservarem a vida humana, alem de assegurarem a presta~o de 

assistAncia e socorros medicos as pessoas feridas au afetadas, tao rapidamente 

quanta possrvel. 

Com respeito especifico do usa da arma de fogo, quando passive!, devera 

haver uma identifica98o previa par parte do policial, atraves de uma advertAncia 

clara da sua inten98o de utilizar arma de fogo, deixando um prazo suficiente para 

que a aviso possa ser respeitado. 

2.2 0 EMPREGO DA FORCA 

Ap6s analisados as conhecimentos sabre as principios basicos do usa da 

forya, torna-se de suma importAncia refletir sabre a momenta exato da sua 

aplica~o, permanecendo num estado de alerta adequado e a emprego do raciocinio 

tatico. 

0 estado de alerta consiste em manter a vigilancia adequada ao momenta 

vivenciado e esta classificados atraves de um c6digo de cores que vai da condi~o 

branca ate a preta, variando do relaxamento ao panico. 0 raciocinio tatico e uma 

forma de analisar a situac;ao encontrada no local da crise, antecipando situac;Oes e 

problemas, avaliando perigos potenciais. 

Durante a execu~o do servic;o o policial-militar deve tamar decisOes 

corretas, avaliando qual o nivel de forya a ser utilizado para controlar uma pessoa ou 

grupos, fazendo-se cessar a resistencia e a agressao. Neste momenta, ap6s ter 

decidido pelo uso da forya, esta a~o deve ser reativa, isto e, o seu comportamento 

deve ser determinado pela ac;ao do suspeito. Esta forya razoavel empregada pelo 

policial-militar dependera sempre do comportamento, da resistAncia ou das ac;Oes 

demonstradas pelo oponente durante o tempo em que se mantiver o cantata. 

Deve-se sempre ter em mente que o uso da forya tern o objetivo de 

estabelecer o centrale do suspeito e da situa~o. Ao lidar com um suspeito que 

apresente uma ameaya para a comunidade, o objetivo primario do policial-militar e 

colocar esta pessoa sob controle, utilizando a quantidade adequada de forc;a. 
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Para tanto, se faz necessaria selecionar o nrvel de for~ adequada, pais 

caso seja abaixo do nfvel de resistencia oferecida pelo suspeito, podera colocar em 

risco a vida do pr6prio policial-militar ou de outra pessoa inocente. No entanto, 

utilizar-se de um nfvel de for~ alem do que seja razoavel podera ser uma violayAo 

dos direitos legais do suspeito, constituindo-se em abuso de poder. 

A correta seleyAo do nrvel de for~ a ser aplicada depende basicamente de 

tres tipos de comportamentos da pessoa suspeita ao ser abordada, que sao: 

suspeito cooperative, suspeito meio-termo e suspeito nao-cooperativo. 

0 sujeito cooperative caracteriza-se par ser cordata e obediente aos 

comandos do policial-militar e nao apresenta sinais visiveis de agressividade. Ao 

lidar com um suspeito cooperative deve-se, contudo manter uma atitude de alerta. 

Nao sera necessaria gritar, empunhar urn bastao ou arma de fogo, ou ainda 

qualquer outra atitude diferente do controle pela verbaliza~o. 

Deve-se, contudo, permanecer em estado de alerta porque e possfvel que 

um suspeito coopere enquanto aguarda uma oportunidade para fugir ou agredir. 0 

controle atraves dos comandos verbais, claros e precisos, devers ser feito de 

maneira que ele entenda perfeitamente qual seja o comportamento dirigido e 

esperado. Os comandos deverao, alem de serem claros, concisos e dados dentro de 

um padrao de voz normal e com firmeza, porem educada. 

0 suspeito meio-termo, como ja se afirma no pr6prio nome, trata-se de uma 

pessoa que nao resiste efetivamente, mas sim, que hesita em obedecer. Existe uma 

grande tendencia para se tornar urn suspeito cooperative, masse tratado de forma 

inadequada, podera se tornar nao-cooperativo. Par medida de seguranya e 
conveniente que urn suspeito meio-termo seja tratado com as mesmas cautelas que 

um suspeito nao-cooperativo. 

0 suspeito nao cooperative podera ser aquele que vai desde a resistencia 

passiva, relutando em nao obedecer ou, simplesmente, tentando fugir ou culminando 

ate mesmo em atacar o policial-militar. As atitudes variam desde o nao responsive 

as ordens, olhando para o policial-militar diretamente sem nada fazer, ou vira as 

costas saindo andando ou correndo. Ou ainda evasive nas respostas, demonstrado 

atraves de um comportamento verbal ou nao-verbal, recusando-se a responder as 

questOes ou tentar mudar de assunto. Ou ainda como se nao tivesse entendendo ou 

ouvindo. Ou ainda com resistencia verbal ou ffsica, podendo se tornar abusive ou 
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cruzando os bra90s para nao ser controlado. Ou por fim passando a resistir 

ativamente tentando puxar, ou lutar com o policial-militar. 

Numa situac;Ao de sujeito nao-cooperativo deve-se buscar o controle atraves 

da persuasao, demonstrando de modo firma a determinac;Ao de se utilizar a for~, 

caso isso seja necessaria. Esta persuasao atraves da verbalizac;Ao deve existir, 

obrigatoriamente, tentando tornar o suspeito cooperative, para se evitar ferimentos 

em ambos, e a sua probabilidade de sucesso diminuira a medida que a agressao 

oposta crescer. 

Neste preciso momento o policial-militar podera optar pelas inumeras 

tecnicas de defesa pessoal que consistem em tecnicas de imobilizac;Ao, for~mento 

de articulac;Ao, proje~oes e defesas variadas. 

Uma vez que tenha colocado o suspeito sob controle, deve-se seguir todos 

os procedimentos previstos para a cust6dia que incluem desde o uso de algema, 

busca pessoal, lavratura do auto de resistAncia e transporte para a lavratura do 

Termo Circunstanciado ou da Prisao em Flagrante Delito na Delegacia, conforme 

cada c+aso. 

2.2.1 0 Uso da For~ Letal 

Um numero razoavel de suspeitos resiste as abordagens, pelo menos 

verbalmente. Por essa razao, para manter o controle, os policiais-militares deverao 

ter um nivel de preparo profissional adequado, que eleva a sua confian~ nas 

diversas situa¢es. Espera-se um alto grau de profissionalismo, inteligAncia e 

percepc;Ao para poder realizar uma avaliac;Ao individual de cada ocorrencia, quanto a 

utilizac;Ao ou nao de for~, sendo importante lembrar que, somente se recorrera a 

esse meio quando todos os outros tenham falhado. 

Diante de uma intervenc;Ao podera ser exigido que trate as pessoas com 

cortesia, dignidade e respeito humano de forma indistinta, e paradoxalmente ter a 

perfeita precisso ao efetuar um disparo letal de arma de fogo contra um infrator, para 

proteger a vida pr6pria ou de um cidadao. 

De forma esquematica pode-se analisar cada situac;Ao por trAs prismas, 

representados palos trAs lados de um triAngulo equilatero, onde cada um dos lados 



21 

represents urn fator: habilidade, oportunidade e risco. Necessariamente, os tr~s 

deverAo estar presentes para justificar o uso da forya letal. 

A habilidade trata-se da capacidade ffsica do suspeito em causar urn dano 

ao policial-militar ou a outra pessoa, significando, em outras palavras, que o suspeito 

deve possuir uma arma capaz de provocar a morte ou a lesao grave de alguem. 

Tambem se pode incluir, neste caso, como habilidade do agressor o seu preparo 

fisico, atraves do emprego de arte marcia! ou de forc;a fisica evidenciada como 

superior a do policial-militar. 

A oportunidade diz respeito ao potencial do agressor em utilizar-se de sua 

habilidade para matar ou ferir gravemente. Urn suspeito desarmado, mas muito alto 

e forte, pode ter a habilidade de ferir seriamente ou matar outra pessoa de manor 

porte e menos condicionada. A oportunidade, entretanto, nao existira se o suspeito 

estiver a vinte metros de distAncia, por exemplo. De igual modo, urn suspeito 

armada com uma faca tern habilidade para matar ou ferir seriamente, mas pode 

faltar-lhe a oportunidade, se for aumentado a distAncia ou procurar-se urn abrigo. 

Por fim, o risco existira quando urn suspeito tamar vantagem de sua 

habilidade e oportunidade para colocar urn policial-militar ou outra pessoa qualquer 

em urn iminente perigo fisico. Uma situayAo onde urn suspeito de roubo recusa-se a 

soltar uma arma quando acuado ap6s uma perseguiyAo a pe, podera se constituir 

em urn risco. 

2.2.2 0 Emprego Progressive da Forc;a 

Contudo, cabe ainda explicitar que para todas estas ayaes nAo se poderia 

nagar a necessidade de serem realizadas com vigor e com determinantes vozes de 

comando, dentro de uma agressividade natural, isto e, que operem no destinatario 

urn determinado grau de respeito e que a obedi~ncia se fac;a de forma voluntaria ou 

espontAnea. 

Vale ainda analisar que, em muitos casas, parece existir uma propensao 

para que o desfecho de uma ocorr~ncia seja permeada pelas a¢es que excedam 

os limites necessaries ou recomendados da forc;a, e para tanto, cabe analisar porque 

isto acontece. Trata-se de uma tend~ncia pr6pria das relayoes humanas, quando 
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envolve uma carga natural de agressividade, que podem transformar-se em 

viol6ncia. 

Como nos mostra o dia-a-dia da atuaQAo policial, nem toda intervenyAo pode 

ser resolvida de modo passivo e com o uso da verbalizaQAo, da negociayAo, da 

mediaQAo e da persuasao. Dessa forma, os policiais-militares deverao estar bern 

treinados e capacitados para a excepcionalidade, ou seja, usar da forya a fim de 

exercer o controle do suspeito, nas circunstAncias em que se fizer necessaria. 

Para sua atividade operacional toma-se necessaria urn conjunto de 

respostas variadas para situac;C>es de enfrentamento, pois, ter apenas uma ou duas 

respostas podera nAo ser suficiente para solucionar uma agressAo. Por exemplo: 

nAo se podera atirar reflexivamente em uma pessoa somente porque se recusou a 

obedecer. 

Como existem resist6ncias e agressaes das mais variadas formas e graus 

de intensidade, sera preciso adequar cada reaQAo necessaria para cada atitude ate 

a submissAo do suspeito, estabelecendo-se formas de comandos e direcionamentos 

para o seu controle. 

A cada encontro entre o policial-militar e o cidadao suspeito deve fluir uma 

seqa6ncia 16gica e legal de causa e efeito, baseado na percepQAo do risco envolvido 

e na avaliayAo da atitude daquele que estiver sendo considerado suspeito. 

0 uso progressive da forya sera entAo a seteQAo adequada de opc;C>es de 

forya em resposta ao nlvel de submissAo do indivlduo suspeito ou infrator a ser 

controlado. Sempre que for chamado a fazer uma intervenQAo com o uso da forya, 

principalmente em seu uso extrema, que podera ser letal, deve-se ter uma prioridade 

em termos de seguranya: seguranya do publico ou expectadores, seguranya dos 

poticiais-militares e a seguranya do indivlduo suspeito ou infrator. 

Devem-se analisar os fatores do uso progressive da forya, partindo-se das 

atitudes posslveis do suspeito ao ser abordado, e por conseguinte, das ayaes do 

policial-militar perante cada situaQAo apresentada. Estas ac;C>es serAo mensuradas 

atraves do nrvel do uso da forya a ser empregada que vai desde a simples presenya 

policial em uma intervenQAo ate a utilizaQAo da arma de fogo, em seu extrema, ou 

seja, do uso letal. 

Basicamente os suspeitos se enquadram em uma das seguintes situa¢es: 
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De normalidade, que e a situacao rotineira de patrulhamento em que nao ha 

a necessidade de intervencao da forya policial. Para tanto, a simples presen~ 

policial fardado e equipado, bern postado e em atitude diligente, sera o bastante 

para fazer cessar a pratica de crime ou contravencao ou ainda, para prevenir um 

futuro crime, em algumas situac;Oes; 

Cooperative, quando o suspeito e positive e submisso as determinac;Oes e 

nao oferece resistencia e pode ser observado, revistado e algemado facilmente, 

caso seja necessaria. Neste caso, a verbalizayao e utilizada em conjunto com a 

presen~ policial e pode usualmente alcan~r os resultados desejados. Baseia-se na 

ampla variedade de habilidade de comunicacao por parte do policial-militar, 

capitalizando a aceitacao geral que a populayao tern da autoridade. A verbalizacao 

pode e deve ser utilizada em conjunto com qualquer outro nivel de for~. sempre 

que possivel. 0 treinamento e a experiencia melhoram a sua capacidade para 

verbalizar; 

0 resistente passive, quando em algumas situac;Oes, o individuo podera 

oferecer um nivel preliminar de insubmissao. A resistencia do suspeito e 

primordialmente passiva, isto e, nao oferece resistencia fisica aos procedimentos 

dos policiais-militares, contudo, nao acatando as suas determinayc5es, fica 

simplesmente inerte. Ele resiste, mas sem reagir, sem agredir. 0 policial-militar, 

neste caso, tern a oportunidade de utilizar de controles de contato, que se trata do 

emprego de talentos taticos em defesa pessoal para assegurar o controle e ganhar a 

cooperacao do suspeito. Em certas situayc5es, havera a necessidade de dominar o 

suspeito fisicamente. Neste nivel, os policiais-militares devem, primeiramente, 

utilizar-se de tecnicas de maos livres para a imobilizacao do individuo. 

Compreendem-se como tecnicas de conduyao e imobilizayc5es, inclusive com o uso 

de algemas, aprendidas na base curricular dos diversos cursos de formacao da 

Policia Militar; 

0 resistente ativo, isto e, nas situayc5es em que o nivel de resistencia do 

individuo tornou-se ativa, tanto em Ambito quanta em intensidade. A indiferen~ ao 

controle aumentou a um nivel forte de desafio fisico, como por exemplo, nos casas 

em que o suspeito tentar fugir, empurrando o policial-militar ou viti mas. Como reayao 

deve se utilizar do controle fisico, com a for~ necessaria para superar a sua 

resistencia, permanecendo-se vigilante em relayao aos sinais de um comportamento 
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mais agressivo. Neste nivel, podem ser utilizados cAes, tecnicas de foryamentos e 

agentes qufmicos mais laves; 

Agressao Nao Letal sao aqueles casos em que a tentativa do policial-militar 

em obter uma submissao a Lei chocou-se com a resistencia ativa e hostil, 

culminando-se com urn ataque fisico do suspeito ao policial-militar ou as pessoas 

envolvidas na intervenyAo, sendo entao necessaria o uso de taticas defensivas nao 

letais, que se tratam da utilizayao de todos os metodos nao letais, atraves de gases 

fortes, forc;amento de articulac;5es e uso de equipamentos de impacto, tais como o 

bastao ou a tonfa. Neste caso ainda se enquadram todas as situac;5es de utilizayAo 

das armas de fogo, desde que excluidos os casos de disparo com intenyAo letal, 

podendo-se sacar e apontar a arma com a finalidade de controle intimidat6rio do 

suspeito, dentro dos procedimentos de verbalizayao; 

Agressao Letal representa a de manor freqOencia dentro das atividades 

rotineiras dos policiais-militares, porem e a mais seria ameac;:a a vida do publico e 

dos policiais-militares, podendo-se razoavelmente concluir que uma vida esta em 

perigo ou que existe a probabilidade de grande dano fisico as pessoas envolvidas na 

intervenyao, como resultado da agressao. Como resposta, o nivel de forc;a letal se 

fara justificada, pois se alcanc;:ou o ultimo grau de perigo e podem-se utilizar taticas 

absolutas e imediatas para deter a ameac;a mortal e assegurar a submissao e o 

controle definitivos. 

No pr6ximo capitulo sera abordado o tema da violencia urbana e as pessoas 

que mais sao suscetrveis de serem vitimadas, numa analise critica da forma de 

como o Estado e a sociedade encaram a violencia em nosso pais, tendo como 

objetivo, a formulat;Ao de politicas publicas de seguranc;:a mais criteriosas e que 

fornec;am soluc;:Oes condizentes com as causas que diariamente se avolumam e tern 

representado ate urn perigo de dissoluyAo de urn pacto social precario e sem muita 

consistencia. 
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CAP(TUL03 

Uma vez que homem nenhum possui autoridade natural sobra o seu semelhante, 
e que a forya nlo produz nenhum direito, rastam pois as conven~l5es, 

como base de toda autoridade legltima entra os homens. 

Jean-Jacques Rosseau (Do Contrato Social) 

3 A VIOL~NCIA URBANA E SUAS V(TIMAS 

Como vista no capitulo anterior sabre o controle que se deve ter do uso da 

for~ e das armas de fogo, para se evitar a viol~ncia policial, deve-se evitar tamar o 

conceito de viol~ncia de forma demasiadamente generics, o que levaria a falar de 

variados tipos de viol~ncia. Por isso, no presente trabalho, restringir-se-a a uma 

forma especifica de viol~ncia: a viol~ncia fisica intencional, exercida por uma pessoa 

ou grupos de pessoas diretamente sabre outra pessoa ou grupos. 

Na materia de Direitos Humanos constata-se que os denominados direitos 

fundamentais, ou mais modernamente, numa inspirac;Ao da mais recente 

Constituic;Ao Federal, os direitos do cidadao, foram ampliados e sedimentados com 

uma roupagem bastante liberal. Basta verificar-se que muitos artigos estao voltados 

diretamente a defesa destes direitos, em contraposic;Ao explicita ao poder estatal do 

nao direito de vilipendia-los. 

Procurou-se assim vedar aquelas ayaes policialescas que comumente 

ocorriam no anterior regime, conhecido como a ditadura militar, em que os abusos 

eram cometidos nas mais diversas esferas dos poderes, em nome de uma fobia 

ideol6gica que se alastrou pelo mundo em razao da Guerra Fria ou da polarizac;Ao 

Leste e Oeste, nas tentativas de dominayaes dos regimes comunistas e capitalistas. 

Po is bem, basta se observar os diversos incisos, em profusao, do artigo so, 
da Carta Constitucional, para se ter uma ideia bastante clara das quantas andava as 

posturas das policias, com as chamadas prisOes arbitrarias ou ainda para simples 

averiguayaes ou mesmo ainda com as tecnicas de investigac;Ao baseadas, em 

grande parte, na confissao for~da ou sob tortura. 

0 cuidado para prevenir ou repelir tais abusos, colocando-se no texto 

constitucional malarias de Direito Penal com um nivel tal de detalhamentos, como 

aquelas em que os agentes do Estado se identifiquem no momenta da prisao, sendo 
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que esta somente podera ser em flagrante delito ou por mandado judicial, parecem 

em principia, tratar-se de exagero, mas indubitavelmente os legisladores sabiam das 

razOes de tais inseryOes constitucionais. 

Ainda exige-se que se d~ conhecimento dos motivos da prisAo, dentre outros 

direitos do preso e, obviamente, de nao sofrer qualquer tipo de viol~ncia fisica ou 

psicol6gica para os fins de confessar ou revelar a sua participayao em um crime, 

que hoje se constitui crime ainda mais grave, tipificados na Lei Especial 8072, de 25 

de julho de 1990, que define os crimes de Tortura. 

3.1 A VIOL~NCIA COMO OBJETO MUL TIDISCIPLINAR E DIFUSO 

Os fatores da viol~ncia exigem para sua analise uma transdisciplinariedade, 

tendo a vioiAncia como objeto complexo de investigayao. 

Em primeiro Iugar, e razoavel afirmar a pertinencia de uma abordagem 

transdisciplinar em pesquisa quando se tern a violencia como problema, podendo ela 

ser considerada como multifacetada, na medida em que sao varias as formas como 

se expressa o comportamento violento: a vioiAncia do Estado, da criminalidade, das 

discrimina90es raciais ou das violayOes dos direitos das crianyas e dos 

adolescentes, dentre outros. 

Tambem sao varias as suas modula90es, diferentes os seus atores e 

diversas as formas onde ela se manifests, seja em nivel interpessoal, familiar ou 

institucional, seja ainda nos pequenos grupos, nas grandes metr6poles ou entre 

na¢es. 

Alem disso, trata-se de uma vioiAncia difusa, a qual se expande diante das 

novas questOes mundiais, tais como o aumento do processo de exclusAo social, 

que determinam o crescimento das praticas de viol~ncia como norma ou estrategia 

de resoluyao de conflitos. 

Em tal contexto, as manifestayOes violentas no cenario urbano 

contemporAneo passaram a ser consumidas como produto mediato, contribuindo 

para as formulayOes de suas diversas representayOes sociais, alem de sua 

dramatizayao e espetacularizayao. Por outro lado, deve-se considerar a ideia 

consolidada de que nao se pode estudar a vioiAncia fora do contexto que a gera, 
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porque ela sera tolerada ou condenada, de acordo com a geografia, a epoca e 

circunstAncias especificas, conforme nos asseverou Mello em sua monografia que: 

[ ... ] a viol~ncia e urn fenOmeno extremamente difuso e complexo e, a sua 
defini~o nAo e uma ci~ncia exata, mas uma questAo e opiniAo. As noQOes 
do que e aceitavel em termos de comportamento e do que constitui ofensa 
sAo culturalmente influenciadas e, a media que valores e normas sociais 
evoluem, tambem essas no90es estAo em constante evolu~o. Por 
exemplo, na gera~o passada, a palmat6ria, uma vara de marmelo e os 
grAos de milho, eram tidos como corretivos socializados e faziam parte da 
tradi~o escolar, como forma de amadurecer o aprendizado. Hoje, no 
entanto, se urn profissional da educa~o usar qualquer desses metodos, 
sera punido exemplarmente pelas leis vigentes. (MELLO, C. J., 2004, p. 64) 

Desta forma, pode-se corroborar que, como esta decisao decorre de uma 

aprecia~o social, nao raramente conceitos cientificos e do senso comum se 

aproximam, sedimentando perspectivas parciais, em especial, porque esta tematica 

suscita posiyOes extremas de passionalidade ou horror. 

Seria reducionismo supor que o crime represents urn mero enfrentamento 

simb61ico entre o infrator e a lei, portanto, o delito somente interessaria a Policia, ao 

Judiciario e a administrayao penitenciaria. 

3.2 ANALISE DAS CAUSAS E DO CONTROLE DA CRIMINALIDADE 

Ao contrario, a criminalidade vern se constituindo em tema de maior 

interesse comunitario, ganha visibilidade na midia e no imaginario social, e produz 

diferentes modos de subjetiva~o. Com isto, uma possivel vantagem e de que o 

tema saia do Ambito meramente policial, que e o seu nicho tradicional, para ganhar o 

cenario publico. 

Assim e que a criminalidade trata-se de urn desses temas que escapam da 

trajet6ria da ciAncia modema, ou seja, da tendAncia a especializa~o, atraves do 

qual o recorte de urn objeto definido permitiria a emergAncia de uma disciplina 

especifica e autOnoma. 

Enquanto tema que nao possa ser abordado em termos de causae efeito, 

mas ao contrario, trata-se de sistema hipercomplexo que nao se circunscreve a urn 
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discurso definido, a viol6ncia vem gerando uma produc;Ao de conhecimentos com 

caracterfsticas fragmentadas, o que toma sua teorizac;Ao delicada e paradoxa!: 

identificar constantes que se exprimem, na maioria das vezes, na instabilidade e na 

multiplicidade dos desacordos. 

A resposta para este questionamento passa pela analise do centrale das 

causas motivadoras do aumento da criminalidade, a partir de uma visao sistemica. 

Cada organismo ou segmento responsavel constitui um subsistema no entender de 

Silva"[ ... ] o resultado finale dependente do desempenho apresentado por cada um 

deles". (SILVA, J., 1990, p. 17). 

Portanto, deve-se reconhecer que existem nfveis de responsabilidade no 

centrale da viol6ncia. Pela ordem de importancia sao: a sociedade organizada, os 

poderes publicos e o Sistema de Seguranya Publica, que nos Estados sera formado 

pela Justic;a Criminal, Ministerio Publico, Setor Prisional, Polfcia Judiciaria e a Pollcia 

Administrative da Ordem Publica. 

As reflexc3es do presente trabalho permitem apoiar-se nos posicionamentos 

do citado autor de que o sistema policial, e mais particularmente, o sistema policial

militar, tem a menor parcels de responsabilidade em um programs efetivo de 

centrale da criminalidade, pelas seguintes razc3es: primeiro, no amago das causas 

do aumento da violencia e criminalidade estao as questc3es ligadas a existencia de 

educac;Ao adequada e das condic;c3es mfnimas de sobrevivencia, como alimentac;Ao, 

vestuario, moradia e saude. 

Esta afirmativa encontra ressonancia no pensamento de diversos outros 

autores, observando-se que o aumento da criminalidade e reflexo da crise social e 

moral que o Brasil atravessa. A miseria tem side crescenta ate nos centres mais 

rices, aumentando o numero de desabrigados e crianyas perambulando pelas ruas, 

bastando para constatar tal fate ser uma pessoa observadora e atenta. 

0 segundo fator a ser colocado seria o reflexo advindo do exodo rural que 

aconteceu em nosso pars, expulsando o homem do campo atraves do emprego 

maciyo de tecnologias e da criac;Ao de latifundios, inviabilizando os pequenos 

produtores. 

Um terceiro fator seria a mentalidade do Iuera facil que tem avanyado sabre 

os valores eticos que, dia a dia, perdem espac;o para uma cultura da famosa "Lei de 
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Gerson", ou do famoso jeitinho brasileiro de se querer levar vantagem em tudo.1 

Fatalmente existem pessoas que sucumbem a essa tentac;Ao, quando na verdade, 

para alguem poder levar vantagem em tudo, nao teria condiyOes materiais de 

aproveitar das vantagens que tudo tern a oferecer, por ser humanamente impossrvel 

que todos "levem vantagens". 

Este ideal subjacente da chamada "Lei de Gerson", seria indiscutivelmente 

um dos valores mais arraigados a cultura brasileira. Embora nem sempre 

verbalizado, a valorizac;Ao e a mitifica~o desta "lei", do conceito de malandragem, 

do uso de pistoiOes, sao aqueles dos comportamentos socialmente condicionados 

que em grande parte levam o Brasil a manter-se tao imaturo cultural, poHtica e 

social mente. 

A forma como se da a polftica brasileira, tao mal falada, antes de ser a causa 

dos problemas brasileiros, e senao exclusivamente, ao menos simultaneamente 

consequencia de valores tao maleficos. 

No entanto, o problema maior que sempre afligiu a humanidade, parece 

estar nesta correla~o de recursos materiais e humanos, onde evidentemente existe 

uma eterna defasagem dos bens, que nao sao suficientes para atender a todos, ou 

palos menos a voracidade de alguns, como bern asseverou o Hder lndiano, quando 

afirmou que "no mundo ha dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, 

mas nao ha dinheiro suficiente para suprir a ganancia de poucos,.. (GANDHI, M. K. 

1984, p. 23). 

A prop6sito observa-se que de fato, toda a necessidade normativa do 

Direito Civil esta fundamentada na necessidade premente da partilha dos bens, 

visando sempre proteger o direito de propriedade, quer no sentido material ou 

imaterial, atraves da regulamentac;Ao que vai desde os contratos, descendo inclusive 

aos detalhamentos da exigencia das normas reguladoras dos registros publicos, 

objetivando a dar garantias e promover a seguranya jurfdica das relac;Oes humanas. 

De outra forma, poderia ser citado, por pertinente, um dos homens na 

hist6ria da humanidade, considerado o mais rico de sua epoca, um Rei, que tambem 

era considerado um sabio, Salomao, que na Biblia Sagrada fez constar esta 

1 Segue a Lei de Gerson a pessoa que "gosta de levar vantagem em tudo", no sentido negativo de 
se aproveitar de todas as situaQOes em beneficia pr6prio, sem se importar com a etica. A expressAo 
origlnou-se em uma propaganda, de 1976, para os cigarros Vila Rica, na qual o meia armador Gerson 
da SeleQAo Brasileira de Futebol era o protagonists. 
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assertiva de que"[ ... ] quem gosta de dinheiro, nunca se sacia de dinheiro. Quem e 

apegado as riquezas, nunca se farta com a renda. lsso tambem e fugaz". 

(ECLESIASTES, Cap. 5, v. 9). 

Portanto, verifica-se que, desde a mais remota antiguidade existe uma 

propensAo dos seres humanos para produzir e coletar os bens oferecidos pela 

Natureza, atraves de uma competi~o ou disputa pelos mesmos. No entanto, ja 

desde aquela epoca se advertia de que deve haver modera~o no seu usufruto, 

onde tudo deve ser para o bem-estar humane, quer fisico ou espiritual, e nAo para o 

egoismo ou a acumula~o desenfreada. 

Quando os valores das pessoas mudam e ficam pr6ximos da irracionalidade, 

sendo a pr6pria sobrevivencia a unica questao a ser considerada, passa-se assim, 

que cada semelhante sera considerado urn inimigo em potencial que deve ser 

derrotado ou destruido, como na sociedade primitiva imaginaria de Hobbes, 

tornando-se literalmente o "homem no lobo do homem". (Hobbes T. 1997, p. 23). 

No Brasil, se reconhece que o numero de miseraveis vern aumentando 

enquanto que os afortunados representam uma minoria. lsso faz com que aqueles, 

os abandonados, entendam cada vez menos qual o principia de Justiya que esta no 

seio de uma sociedade, onde poucos tern muito, inclusive para ostentar 

extravagAncias desnecessarias para uma vida com dignidade, e outros nada tern. 

0 equacionamento satisfat6rio deste problema, com a promo~o de uma 

Justiya Social que de oportunidade para todos, somente podera acontecer par uma 

a~o da Sociedade Organizada e dos Poderes Publicos. Sem uma politics justa de 

distribui~o de renda havera sempre muitos oprimidos e, em consequencia, urn 

indice acentuado de criminalidade. Para erradicar ou minimizar estas causas, a 

Policia Militar, par si s6, nada podera fazer. 

Reconheya-se ainda que a criminalidade sempre existira, mesmo naquelas 

sociedades em que as questOes da Justiya Social e a Legisla~o estiverem 

adequadamente resolvidas, pais conflitos de convivencia sao da natureza dos seres 

humanos, em razao de sua eterna contradi~o de ser individual e ser social, ou seja, 

da necessidade de se viver em sociedade. Para tanto, exige-se uma adapta~o 

constante ou dinAmica. 

Reconheya-se tambem que as sociedades mais avanyadas possuam 

determinados indices de crtminalidade, mas o que as diferenciam de outras, sera a 
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intensidade da reincidlmcia ou da recorrencia, que e muito menor. A medida que se 

aumentam as injustic;as, aumentam-se as ocorrencias. 

Qualquer projeto que enseje uma situa~o ut6pica e idealists de uma 

sociedade sem violencia e inviavel, com base no ufanado principia de Direito: Ubi 

societas ibi ius, isto e, onde ha sociedade existe o Direito e, em decorrencia deste 

primado, pode-se construir outro paradigms, de que: Ubi societas ibi societas 

criminis, para representar de que onde ha sociedade, tambem existe sociedade 

criminosa, e por via de conseqOencia, todo urn aparato estatal para fazer frente ao 

combate destes crimes. 

A liberdade dos individuos sera entao limitada, e este limite sera criado pelo 

pr6prio Estado atraves de suas leis. Como diz Tourinho Filho, "[ ... ] sabe-se que a 

liberdade nao e o direito de alguem fazer o que bern quiser e entender, mas sim o de 

fazer o que a lei nao profbe". (TOURINHO FILHO, F. da C., 1998, p. 383). 

Como sabido, desde as li¢es de Sociologia, o Direito surgiu da necessidade 

de pacificar os conflitos sociais, haja vista que varios e diversos sao os anseios dos 

indivfduos que compoem a sociedade, e que em alguns mementos estes se 

mostram em contraposi~o ou conflitos. 

A partir desta constatayiio, o Estado num processo civilizat6rio e na razao de 

existir pr6pria do Estado, reservou para si a exclusividade da presta~o jurisdicional, 

a fim de evitar que seus integrantes necessitassem fazer justic;a com as pr6prias 

maos, vedayiio expressa do C6digo Penal Brasileiro, conforme prescriyao do 

preceito do Artigo 345, cuja defini~o e o exercfcio arbitrario das pr6prias razoes. 

No entanto, certo numero de atos anti-sociais sempre acontecera, motivo 

pelo qual o objetivo das a¢es policiais nao e zerar o numero de ocorrencias, mas 

sim de controlar a criminalidade, considerando-se sempre os limites impastos pela 

existencia das causas que sao responsaveis pelo seu aumento, e que reafirme-se: 

causas estas que estao fora do raio de alcance dos organismos policiais-militares. 

Qualquer plano que estimule a elimina~o dos delitos e da violencia sempre 

estara fadado ao fracasso, e por outro lado, a ocorrencia de crimes nao represents o 

fracasso da Polfcia Militar. 

Nesta conclusao, permite levantar a seguinte inferencia 16gica: a de que 

existe importAncia na existencia de urn organismo policial, militarizado, para fazer 

frente a esta necessidade de conten~o dos delitos, apesar de alguns grupos 
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politicos e de membros isolados da sociedade defender o contrario, isto e, bastaria 

um segmento uniformizado, com certa doutrina e treinamento para exercer as 

funye>es de policia ostensive, 

Os fatores de implica¢es e das razoes da nAo convergencia das ideias a 

respeito da "militarizayiio" das policies sera apreciado no pr6ximo item, numa 

abordagem necessaria para se demonstrar a necessidade de uma culture etica que 

fortifique as forc;as do grupo social encarregado das missoes de seguranc;a publica. 

3.3 DA NECESSIDADE DE UM ORGANISMO MILITAR SOB 0 CONTROLE 

EST A TAL 

Neste ponte, encontram-se aguerridos defensores que munidos de 

conhecimento tecnico e cientifico, com base no estudo comparado com outras 

organizayOes internacionais, como e o caso do renomado Desembargador Alvaro 

Lazzarini, que vern estudando o tema das Policies Militares ha mais de quarenta 

anos, quando afirma, textualmente, de que uma policia estavel, eficaz e organizada, 

ou a policia de ordem publica, em qualquer parte do mundo, deve ser sempre 

fardada e eminentemente preventive, com organizayAo militar, sob a egide do 

Governo. 

Ainda afirma mais: que"[ ... ] os interesses de grupos internes e ideol6gicos, 

que temem intervenye>es militares no poder politico pensam, portanto, ser-lhes util o 

enfraquecimento de tudo o que for militar, acrescendo-se ate na possibilidade de 

sindicalizar a polrcia para toma-la massa de manobras partidaria". (LAZZARINI, A., 

1998. p. 14). 

Portanto, nAo se pode discutir a indispensabilidade da existencia de um 

organismo policial como fator inibidor dos atos ilicitos, ou melhor, a sua simples 

existencia ja sera, por si s6, um fator de controle social. 

0 simples fato de a comunidade ter consciencia de que existe a policia, e 

que ela realize fiscalizac;c5es preventives e que possui condi¢es de intervir, por 

iniciativa pr6pria ou quando solicitada, sempre que alguem ameac;ar ou violar a 

ordem juridica, seria suficiente para inibir grande contingente da coletividade de 

cometer atos delituosos. 
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Generalizando-se as teorias existentes na psicologia, pode-se dizer que a 

maioria das pessoas somente fazem, ou deixam de fazer alguma coisa, em 

decorrttncia de motivayOes positivas ou expectativas de recompensas, ou ao 

contrario, evitando-se as motivayOes negativas, isto e, expectativas de sofrerem 

sanyOes. 

Neste ponto, sera exatamente onde a presenya ou a possibilidade de 

atuay!o da poUcia produzira acentuados efeitos nas motivayOes negativas das 

pessoas. Portanto, pode-se afirmar, sem medo de errar, que a criminalidade 

somente nao e maior, isto e, nao existem maiores casos de agressOes a pessoas e 

ao patrimOnio, porque a Policia Militar existe e, de certa forma, intervem quando 

necessaria. 

Conclui-se, com base nesta premissa, que a Polfcia e urn organismo 

absolutamente necessaria para a preservay!o da Ordem Publica, como elemento 

indispensavel da Ordem Juridica de uma Nay!o, servindo de sustentacula para os 

Poderes Constituidos, e como o acess6rio que segue o principal, sua existencia esta 

vinculada como garantidora daquela ordem. Portanto, a Ordem Juridica, enquanto 

em sua vigencia, somente podera ser mudada por vias constitucionais e legais, ou 

ainda por via revolucionaria, isto e, pela imposiy!o de forya de outra ordem 

vencedora. 
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A seguran~ s6 para alguns 6, de fato, 
inseguranc;a para todos. 

Nelson Mandala 

4 ANALISE DAS PRESSOES SOFRIDAS NAS ATIVIDADES POLICIAIS 

Conforme vista no capitulo anterior, que nao existe sociedade sem poHcia, 

esta abordagem torna-se necessaria visando entender, como se formou e move toda 

a estrutura da Corpora~o, que nao pode permanecer alheia ao corpo social. Pois, e 

dar que se nutre e presta os seus servic;os, uma vez que, com esta mesma 

sociedade, ela se amolda e se modifies, numa dinamica pr6pria de adequa~o. 

Contudo, a Corpora~o tenta nao perder as suas rarzes ou valores intemos 

que perpassam gera¢es e continuam a sedimentar as suas a¢es e reac;Oes nas 

relac;Oes com a comunidade. 

Tambem em rela~o aos dirigentes politicos maiores que interagem o tempo 

todo com a Corpora~o, numa tentativa de coadunar todos estes interesses, visam 

usufruir os melhores resultados, que ao final satisfac;am a todas as expectativas 

sociais. 

Neste conjunto de rela¢es de forc;as, sobressaira a necessidade de se 

buscar a melhor qualidade dos servic;os prestados, em srntese, aqueles que 

proporcionem o melhor bern e, por via de consequAncia, evitem o maior mal. Ainda, 

que seja capaz de motivar os elementos internes e, ao mesmo tempo, tenha o 

respaldo ou a aprova~o dos elementos externos, principalmente dos integrantes do 

Ministerio Publico, do Poder Judiciario e do Sistema Prisionat. 

4.1 AS ATIVIDADES POLICIAIS COMO FUNCAO INTERMEDIA DA APLICACAO 

DAJUSTICA 

Dentro deste contexte e que a Pollcia Militar, e por complementaridade, a 

PoHcia Civil, exercem as suas atividades exatamente na posic;Ao intermedia deste 

sistema ou processo, se assim puderem ser consideradas todas as fases 

necessarias e legalmente previstas para a realiza~o da persecu~o criminal. 
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Desde a sua genese, ou seja, desde a prevenyAo ate o seu desfecho na 

repressAo criminal com a perseguiyio do infrator, para depois de realizada a 

investigayao probat6ria do fato, o oferecimento da denuncia, a conseqOente 

condenayao do reu e o seu recolhimento ao ergastulo, quando previstos na 

legislayAo. 

Portanto, para a satisfayAo do desejo de Justi~ da sociedade, que se trata 

de urn imperative moral ou de urn bern comum, como se denomina chamar os 

maiores valores a serem buscados par todos. 

Oeste modo, reafirma-se que tais organismos policiais convivem neste 

campo intermediario, estando, de urn lado, a populayAo propriamente dita, e de 

outre, a classe polftica, estes na qualidade de detentores dos poderes delegados par 

esta mesma sociedade, e que deveriam ter o maier interesse nas causas da Justi~. 

Contudo, par vezes sao os pr6prios politicos os infratores das Leis e, nao menos 

raro, o envolvimento de outros servidores publicos, nAo se excluindo nem mesmo os 

policiais-militares e civis. 

De urn outre lado ainda pode-se citar os integrantes de outre Poder do 

Estado, o Poder Judiciario, como ente incumbido dos poderes de jurisdioAo, ou na 

traduyAo mais correta do termo Iatino <<iuris = direito e, di~o = dizer>> de poder, 

literalmente dizer o direito nas mais diversas situa¢es tutelados pelo poder publico, 

em favor da resoluyio dos conflitos, conforms os interesses maiores do Estado ou 

dos pr6prios cidadAos. 

Tal analise tambem se faz necessaria visando-se sopesar os efeitos marais 

ou psicol6gicos que recaem sabre os integrantes da CorporayAo e que passam a ser 

observados com interesse par todos os integrantes da sociedade, quer sejam eles 

os elementos politicos ou integrantes dos Poderes: Executive, Legislative e do 

Judiciario. 

Sendo que o Judiciario, par ser o destinatario final do resultado de todas as 

atividades judicialiformes da policia, isto e, referindo-se a todos aqueles 

procedimentos voltados para atender as formas e os interesses judiciais. Portanto, 

suas aoOes ou omissc5es passam a ser percebidas, analisadas e questionadas par 

todos estes segmentos sociais, e muitas vezes, de forma ideol6gica ou emocional, 

par assim dizer, quando movidas par paixc5es humanas nem sempre respaldadas, e 

ate par vezes, em oposiyAo da razAo tecnica ou cientifica. 
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Tais ayOes acabam por exigir comportamentos que, muitas vezes, nAo se 

coadunam com as capacidades humanas e logfsticas ou ate mesmo que firam os 

valores eticos e marais da maioria dos seus integrantes e da pr6pria sociedade. 

Explico: todos estes componentes ou grupos sociais distintos, mas com forte 

interesse nas resoluoOes dos conflitos, estao em maiores ou menores graus de 

influltncia a cobrar das autoridades policiais, o tempo todo, o seu empenho, a sua 

capacidade e a melhor qualidade dos servi~s de forma a garantir a realizayAo 

concreta desta pacificayAo elaborada e idealizada pelo Direito, prometida pelo 

Estado, fundamentada nas Leis e finalmente executada pelo Sistema de Seguranya 

Publica. 

Por certo que tudo isso e fruto do crescimento e do amadurecimento das 

relayOes sociais ao Iongo dos tempos, em que se substitufram as formas 

degradantes ou violentas de se compelir os indivfduos a se conformarem, dentro de 

padrOes mfnimos estipulados para a convivltncia em sociedade. 

Tambem se constata que a sociedade, na atualidade, se encontra 

constitufda de forma pluralists e complexa, multifacetada em relayOes de diversos 

nfveis sociais, tais como, as relayOes de consume, de familia, de trabalho, religiosas, 

polfticas, econOmicas, dentre outras. 

Se afinal, o interesse de todos realmente e a pacificayAo dos conflitos e a 

resoluyAo de problemas de forma democratica e, a luz do Direito, as a¢es e 

opera¢es policiais-militares deverao inexoravelmente estar em consonancia com 

tais diretrizes, nao se entendendo os desvirtuamentos ou motiva¢es estranhas que 

inevitavelmente ocorrem e que as desvirtuam deste caminho ou norte bussolar. 

4.2 MOTIVADORES DO COMPORTAMENTO HUMANO NUMA SOCIEDADE 

CAPITALIST A 

Entao se pergunta comumente por que ocorrem desvios ou irregularidades, 

e por que as ayf)es policiais sao permeadas de violltncia e de corrupyAo? 

A busca para esta resposta poderia estar na natureza humana, dotada dos 

predicados das virtudes, mas tambem, dos vfcios e defeitos inerentes, e que 

parecem existir na razao proporcional do ambiente em que se vive. 
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Muito se tern discutido neste aspecto, mas geralmente se aceita a tese de 

que os seres humanos estAo sujeitos a influ6ncias positivas ou negativas, que 

poderAo ser absorvidas ou nAo dependendo do carater individual e da maior ou 

manor predisposic;Ao destas personalidades, quase praticamente nAo se deixando 

espayo para o propalado livre-arbitrio tao defendido e valorizado pelas religiOes 

cristas. 

0 direito de escolha, indubitavelmente, estara restrito aos recursos 

disponiveis para a sua consecu9So, todavia, em tempos hodiernos, o mundo 

materializado ou artificializado, ja nos traz todas as coisas prontas e acabadas, nao 

se podendo, em regra, exercer nenhum poder modificador. 

Principalmente no que se refere as rela~Oes capitalistas, que para a dita 

comodidade do usuario, solapa o campo reservado para as decisaes e escolhas 

pessoais ou particularizadas, ficando estas cada vez menores, senao vejamos: o 
11COnsumidor'' moderno, sem lhe ser perguntado, e transportado, alimenta-se, se 

veste, exerce o seu oficio, estuda e reside nas condi¢es gerais que a sociedade lhe 

proporciona e dentro das condi¢es de sua capacidade financeira, sendo colocado a 

sua disposi~ao, de forma generica, tudo aquila que e comum ou que satisfaz ao 

gosto da maioria das pessoas. 

Pode-se acreditar piamente que se, alguma vez, existiu urn verdadeiro 

direito de escolha calcado no livre arbitrio, teria ocorrido na origem das civiliza~s. 

nas primeiras forma¢es dos grupos sociais, e mesmo assim, quando apenas existia 

urn homem e uma mulher, conforme nos conta a narra~o biblica do Paraiso, onde o 

mitico Adao possura a liberdade plena sobre a conduc;Ao de sua vida, em op~Oes 

inimaginaveis ao homem moderno. 

Mas o onipotente Deus impOs-lhe uma regra fundamental, a de que nao 

deveria se alimentar de urn determinado fruto, nao por acaso da arvore do 

conhecimento, o qual lhes permitiria descobrir os segredos do bern e do mal. 

Atraves de urn ardil a serpente levou a que o primeiro casal cometesse o ato 

proibido, sendo entao punidos com a expulsao do paraiso, para que nao tornassem 

a transgredir as leis divinas, uma vez que, naquele gesto, ja passaram a possuir 

antecedentes e, portanto, nao se tratavam mais de reus primaries. 

A partir dai teve origem a epopeia humana, transmudada ao Iongo de 

mi16nios de evoluc;Ao cultural e cientrfica, que permitiram a transfigurac;Ao de toda a 
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Natureza, tomando-a urn mero acess6rio de suas invenyOes ou criayOes, ao ponto 

de tomar o mundo indefinivel sob o ponto de vista natural. 

Realmente, observa-se que o mundo esta permeado de produtos e serviyos, 

ate nos rincOes mais deserticos ou no interior das mais densas florestas, podendo

se encontrar em qualquer Iugar, os artificios e engenhosidades humanas, que 

permitem ao homem transformer constantemente tudo ao seu redor, ate o ponto em 

que se encontre plenamente satisfeito. 

Os limites para estas conquistas parecem nAo ter fim. Por paradoxo, o 

pr6prio homem tern dificuldades em transformar-se a si mesmo. Verifica-se que em 

muitos aspectos o ser humano continua sendo urn misterio a ser desvendado, 

atraves da sua complexidade fisica e intelectual, dotado das ferramentas inatas que 

a Natureza lhe fomecera, com relativas qualidades e grandezas, sendo que ate hoje 

nAo se conseguiu produzir nada igual. 

No entanto, tais 6bices nAo o impedem, palo contrario, o instigam a querer 

sempre mais e mais, dominar e transformer o mundo natural, criando maquinas e 

artefatos, transformando os elementos quimicos e realizando experitmcias de todas 

as formas, nem sempre com resultados positives, ou mesmo algumas vezes ate 

catastr6ficos ou tremendamente destrutivos, como e o caso nAo muito distante da 

descoberta da bomba atOmica, por exemplo. 

Tais fatos levam a se repensar, no campo da Etica, sobre as novas 

conquistas e da utilizayio dos instrumentos da ciencia ou ate mesmo no campo da 

genetica, em que a evoluyio tern permitido ate a reproduyao de outros seres 

animais, atraves da manipulayio do DNA, o acido desoxirribonucleico, na criayio 

dos seres denominados "clonados". 

Essas inferencias 16gicas se fazem primordiais no presente trabalho para 

uma necessaria avaliayio e reflexAo das condic;Oes em que os seres humanos 

coexistem, e das quais formam suas teias de relayoes, num intrincado contexte 

social que lhes permita a sobrevivimcia, em primeiro plano, para em seguida, partir

sa rumo as demais conquistas pessoais. 

Alias, como bern posicionou Maslow, urn psic61ogo americana, na teoria que 

ficou conhecida como a hierarquia das necessidades, onde em srntese, na sua 

essencia, diz que "todas as pessoas nascem com urn conjunto de necessidades 

basicas ou de pre-constituiyio, comec;ando pelas fisiol6gicas passando para as de 
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seguran~. depois para as sociais e, finalmente, para as de auto-estima e realizac;Ao 

pessoal". (MASLOW, A H. 2003, p.18). 

A principal implicayAo desta teoria e o fato de que ap6s uma necessidade 

satisfeita, ela ja nAo mais motiva o ser humano. Uma pessoa com fome deixara de 

lado a necessidade de auto-estima para sobreviver, mas, assim que estiver 

alimentado e vestido, perseguira novos objetivos. Finalmente, Maslow identificou 

outra necessidade humana: a de realizac;Ao pessoal, aquela de se sentir satisfeito 

com o que se faz e de tomar-se tudo aquilo que se deseja, aproveitando todo o seu 

potencial. Neste ponto, e que a sociedade modema tern o seu papal de 

responsabilidade, ou seja, de criar o ambiente e as condiyOes necessaries para a 

realizac;Ao pessoal e profissional de todo o contingente humano. 

Nessa entendimento da dimensAo da realizayAo humana, passa-se a 

perquirir sobre as condiyOes de realizac;Ao profissional em que se encontram os 

policiais-militares, dentro da conjuntura atual de trabalho e das formas em que vAm 

sendo desenvolvidas, da forma como encaram e que reproduzem o Sistema de 

Seguran~ Publica, objetivo que se tentara perscrutar na presente pesquisa. 
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CAPITULO 5 

56 quem ama pode castigar. 

Tagore. 

5 ANALISE DA ESTRUTURAATUAL DA POL(CIA MILITAR 

Conforme se vislumbrou no capitulo anterior, em que existem diversas 

pressOes externas e internas do Sistema de Seguranc;a Publica, sabre as atividades 

policiais-militares e ainda que as motivaoOes, segundo a teoria de Maslow, 

conduzem o ser humano para satisfazer suas necessidades de auto-estima somente 

ap6s ter conseguido as de natureza primaria: de alimentayAo, vestuario e habitayAo, 

por exemplo. 

De outro lado, verifica-se que em qualquer Iugar do mundo as Policias 

existem para cumprir uma funyAo ou imperative social indelegavel e de 

responsabilidade exclusiva do Estado, qual seja, a de prevenir e reprimir as pessoas 

envolvidas em ilicitos penais, quer estas agindo individual ou coletivamente. 

Com a natural expansao da proteoao contra os fatos considerados como 

ilicitos penais em diversas atividades humanas, que anteriormente nao causavam 

preocupay()es, tais como, os crimes ambientais ou ecol6gicos, e modernamente, os 

da informatica, tambem, por 6bvio, ocorreu urn incremento de toda a legislayAo 

pertinente. Avanoou-se, igualmente para a salvaguarda de direitos das crianc;as e 

dos adolescentes, dos idosos, das relayOes domesticas, procurando-se aproximar 

cada vez mais a Justiya dos cidadaos, direta ou indiretamente envolvidos. 

Observa-se assim uma crescenta abrangencia do Direito, e mais 

especificamente do Direito Penal, procurando proteger, defender e promover a 

pacificayao das relayees humanas nas suas mais diversas formas de conflito e 

interesses, assim como os bens materiais da Natureza, consideradas indispensaveis 

para a sobrevivencia da pr6pria especie humana. 

Como extensao destes avanyos, as potrcias tambem receberam acrescimos 

de atribuiy()es, vendo-se por consequencia, obrigadas a se especializarem cada vez 

mais em areas ou departamentos, com pessoal qualificado, para as aoOes de 

prevenyAo e repressao nos crimes ambientais, de trAnsito, de sequestros, trafico de 
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drogas, juizados especiais, dentre outros. Exige-se ainda urn padrio tecnico e 

cientifico que oferec;a sempre a melhor qualidade e as menores chances de erros. 

Para tanto, foram sendo criados efetivos, no mais das vezes fracionados 

daqueles existentes, formando-se contingentes de servidores policiais-militares para 

fazer frente a esta crescenta demanda de policiamento. 

Contudo, nos locais onde eles nio existem, as pr6prias Unidades 

operacionais, os Batalhc5es de Pollcia Militar, passaram a separar parte de seus 

efetivos para receberem a devida qualificac;Ao, e assim poderem atender aos 

reclamos da sociedade, nestas novas modalidades de atividades a serem 

desempenhadas pela Corporac;Ao. 

5.1 DA NECESSIDADE DE ESPECIALIZACAO DA TROPA 

Observa-se que, em praticamente todas as OPM (OrganizayOes Policiais 

Militares), existem: o PETRAN - Pelotio de TrAnsito, PROERD - o Programa de 

ResistAncia as Drogas e da Violencia, a PEC - Patrulha Escolar Comunitaria, e 

particularmente a ROT AM- Rondas Ostensivas Tatico M6vel. 

As atividades das ROTAM foram inspiradas nas SWAT's, norte-americana, 

cujo acrOnimo original era Grupo de Ataque com Armas Especiais, sendo 

considerado muito hostil, entio foi modificado para Armas e Taticas Especiais. 

Trata-se, portanto, de uma unidade de elite da forc;a policial norte-americana 

a ser usada em situayc5es excepcionais, que exigem maior poder de fogo ou taticas 

especializadas, uma vez que os oficiais de uma unidade SWAT passam por 

treinamentos especiais, onde tern acesso a urn arsenal de armamentos, blindagem e 

aparelhos de vigiiAncia muito mais potentes do que os equipamentos de policiais 

comuns. 

Muitos desses equipamentos tern origem militar, sendo geralmente 

empregados em ayOes tais como, prisc5es de alto risco, casos com refens, pois 

contem atiradores de elite treinados para acertar urn agressor que estiver com urn 

refem, no caso de as negociayc5es nio funcionarem. Ainda, numa situayio de risco 

quando, por exemplo, criminosos se escondem dentro de lugares, provavelmente 

com armas para atirar nos policiais ou nos cidadAos, funcionando como protetores 

ou salvaguarda da pr6pria tropa empregada ostensivamente. 
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Urn grupo SWAT pode invadir urn local e resolver uma situac;Ao, numa 

situac;Ao de risco de vida, quando alguem precise ser transportado ou exista uma 

grande chance de sofrer uma tentativa de assassinate, quando entao urn verculo 

blindado de urn grupo SWAT podera protege-to. Ou ainda, num ataque terrorists ou 

num motim. 

Acredita-se, que o Departamento de Pollcia de Los Angeles tenha 

desenvolvido o conceito da SWAT nos anos 1960, decada de eclosao de diversos 

tumultos sociais nos Estados Unidos, fazendo com que a poHcia percebesse que 

nao tinha equipamentos para lidar com certas situayaes violentas. 

Os motins em Watts, em 1965, e o tiroteio em 1966, na Universidade do 

Texas, em Austin, refor99ram o fato de que eles precisavam de equipamentos e 

procedimentos especiais. No inlcio, a unidade SWAT era vista com grande ceticismo 

palos policiais, politicos e ate por outros funcionarios. 

No entanto, dois incidentes fizeram que a unidade SWAT se juntasse a for9a 

policial moderna: uma situac;Bo de risco com membros do militante radical Black 

Panther Party em 1969 e uma situac;Ao parecida em 197 4 com o Exercito Simbiones 

de Libertac;Ao. 

No ano seguinte, uma serie de TV chamada "SWAT'' ajudou a colocar a 

ideia da cria9ao de urn grupo SWAT na cabe99 dos cidadaos. Assim e que, 

unidades policiais que usavam taticas militares rapidamente se espalharam pelo 

pars, primeiro nas grandes cidades, que tern muitas quadrilhas violentas, e depois 

nas pequenas cidades. 

Hoje em dia 90% de todas as for99s policiais das cidades dos Estados 

Unidos, com uma populac;Ao de 50 mil pessoas ou mais, tern algum tipo de unidade 

SWAT, ao passo que 70% das municipalidades menores tern alguma dessas 

unidades. lsso eo equivalente a 1.200 grupos SWAT nos Estados Unidos. 

5.2 DA CRIACAO DA ROT AM E DE SUA FORMA DE ATUACAO 

De igual forma, no Brasil, a doutrina da criac;Ao de grupos especializados foi 

se alastrando e, particularmente no Parana, inicialmente foram criados os COE's, 

Corpo de Opera90es Especiais, pelo Decreto Governamental de numero 16.316 de 
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27 de outubro de 1964, com efetivos da 58 Cia do Batalhso de Guardas. Em 04 de 

Julho de 1965 passou a subordinar-se diretamente ao Comando Geral e palo 

Decreta Executive no 4.437 de 14 Mar 66 passou a ter estrutura pr6pria. Ainda palo 

Boletim Geral de 07 Jul 67 passou a Corpo de Operayaes Especiais, constituido por 

tr6s Companhias e pel a Lei 6. 77 4 de 08 Jan 76 passou a Unidade de Policia de 

Cheque onde permanece ate hoje. Contudo nas Unidades Operacionais foram 

inicialmente criados os GOE's, denominados Grupos de Operac;Oes Especiais, que 

posteriormente foram substituidos pelas RONE's, viaturas destinadas as Rondas 

Ostensivas de Natureza Especial, e que finalmente transformaram-se em ROT AM's, 

Rondas Ostensivas Tatico M6veis. 

As ROTAM's foram criadas pela Diretriz 006/2004 do Comando-Geral da 

Policia Militar do Parana, para serem empregadas doutrinariamente em 

reconhecimento de areas urbanas e rurais, localiza<;ao e prisAo de quadrilhas do 

crime organizado, seguranya de areas conflagradas, tanto rurais quanta urbanas. 

Tambem sao empregados quando de roubos a bancos, exist6ncia de refens, 

latrocinios e homicidios, furtos e roubos de veiculos, entre muitas outras 

altercayaes, que possam exigir a pronta a<;ao de equipes altamente adestradas. 

Sempre com o objetivo de apoiar as foryas policiais nas atividades em que 

estas necessitem de reforc;os ou, em outros termos, quando alas precisem 

literal mente, de "socorro", assim entendido, por encontrarem-se exauridas perante 

um fato adverso de grandes proporc;Oes ou que superem a sua capacidade 

operacional. 

Observa-se ainda que para todas estas atividades que se tornaram 

especializadas, as frayOes de policiais-militares das OPM, possuem comandos 

diretos, com uma estrutura minima que possa atender a toda a sua circunscriyAo. 
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CAPITULO& 

Eu prefiro ser esta metamorfose ambu/ante, 
do que tar aquela velha opini§o formada sabre tudo. 

Raul Seixas e Paulo Coelho (compositores). 

6 POLICIAIS MILITARES: HEROIS, VILOES OU V(TIMAS? 

Ap6s a analise do capitulo anterior, das necessidades de especializayOes 

que ocorreram dentro das atividades dos policiais-militares, visa-se adentrar numa 

analise sob o prisma da atuayao dos policiais-militares no seu dia-a-dia, isto e, se 

estAo mais sujeitos a serem considerados verdadeiros her6is, viiOes ou ate mesmo 

vitimas das fatalidades que o pr6prio serviyo lhes acarreta. 

Nos ultimos anos, a atuayao da PoUcia Militar vem sendo frequentemente 

veiculada pela midia, ultrapassando as fronteiras dos peri6dicos e tabl6ides 

sensacionalistas da imprensa escrita e invadindo os programas de televisAo, nAo 

menos sensacionalistas. 

Nunca a instituiyao ocupou tanto espayo na midia em programas como o 

Aqui e Agora, na Rota do Crime e outros de igual filosofia, os quais se consagraram 

mostrando diversas ayOes policiais e colocando-os no Iugar de verdadeiros her6is. 

De outro lado, viram-se jomais notumos como o Jamal Nacional, Jamal da 

Band e Jamal da Manchete, hoje extinta, mostrando epis6dios como os da Favela 

Naval e Cidade de Deus, mostrando os policiais na condiyao de viiOes, ou ainda 

mais recentemente, mencionando-se as pessimas condiyOes de trabalho e o 

estresse advindo das suas atividades, erigindo-os na condiyio de vitimas. 

NAo cabe julgar se sAo verdadeiros her6is, viiOes ou vitimas. Mas considers

los como servidores do Estado, situados numa organizayao de trabalho que produz 

relayOes particulares, relayOes estas que engendram varias maneiras de estar neste 

cotidiano !aboral, ocupando varios lugares e papeis, e sabre estes e que os olhares 

devem convergir. 

A instituiyao policial-militar, tal como se apresenta na contemporaneidade, 

remonta-se ao Estado Modemo Frances do final do seculo XVII. A formayio do 

Estado Modemo ocorreu mediante uma nova forma de poder que combinava 
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diversas tecnologias e praticas de poder totalizantes e globalizantes. Surgiram assi m 

varios modelos de instituic;Ao policial, dentre estes se destacaram o modelo franc6s 

e o ingl6s, que serviram de referencial para as polfcias de todo o mundo. 

No modelo frances a pol icia surge como instituic;Ao centralizada, agente 

legitimo da violencia fisica do Estado e que possui, dentre outras, a func;Ao de 

manter a ordem social interns. 0 modelo ingles e outra importante influencia na 

formac;Ao da policia brasileira e na forma em que hoje ela se apresenta. Este modelo 

era baseado na relac;Ao entre os policiais e a sociedade, como uma especie de 

poHcia comunitaria, que buscava legitimar a sua ac;Ao social. 

Tavares dos Santos afirma que ate hoje se pode dizer que a "organizac;Ao 

social da poHcia depende da combinac;Ao desses dois modelos, o sistema franc6s 

estatal e centralizado e o sistema ingles comunitario, aliando o exercicio da coerc;Ao 

fisica legal com a busca da legitimac;Ao social. (TAVARES DOS SANTOS, J. V., 

1997, p. 160). 

Essas influencias se misturaram no processo de redemocratizac;Ao do nosso 

Pais, remontando-se a uma realidade institucional que comports, em suas 

caracteristicas e contradic;Oes, as disparidades desses dois modelos. 0 processo 

democratico exige a institucionalizac;Ao da viol6ncia, ainda que em tese este recurso 

deva ser usado apenas em ultimo caso, a fim de que se afirme a ordem e o 

consenso da maioria. 

Assim, o Estado retem em suas instituiyoes de controle social o monop61io 

do uso legitimo dos meios de violencia, Por outro lado, devers, em tese, assegurar 

uma determinada compreensao de cidadania afirmada na garantia do respeito as 

Leis comuns e no respeito aos direitos e liberdades civis, paradoxalmente 

ameayadas pelas pr6prias organizayaes estatais. 

Torna-se necessario explicitar a inserc;Ao da Policia Militar como um desses 

instrumentos de controle social, especialmente num pais como o Brasil, ainda em 

afirmac;Ao e construc;Ao de seu processo democratico, cuja hist6ria recente remete a 

um Iongo regime militar, caracterizado e recordado pela violencia das instituiyaes 

policiais ligadas a esse regime. 

Assim, o problema social da policia na ordem social democratica seria duplo: 

garantir o consenso moral fazendo o crime nao compensar pela detenyao rapida e 

certeira do criminoso ou ainda comunicando para as periferias sociais as regras 
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publicas de comportamento da sociedade democratica. E por outre lado, existe 

ainda o aspecto da pollcia como objeto a ser contido, dado o seu potencial de 

ameac;a ao plena exercicio pelos cidadaos de suas liberdades publicas, 

representado pelo uso arbitrario de poder pelos agentes do estado no combate ao 

crime. 

No entanto, apesar de aparentar ser bem delimitada a funy!o social da 

Pollcia Militar, muitas vezes torna-se bastante contradit6ria em seu exercicio 

concreto. Ao evidenciarem uma justic;a a qualquer pre~. independente dos canais 

legais de resoluy!o dos conflitos, verifica-se freqOentemente a aprovay!o de a90es 

arbitrarias e mesmo violentas da pollcia por parte da opiniao publica. 

Oeste modo, o trabalho policial defronta-se usualmente com uma clara 

contradiy!o: se por um lado pode-se verificar o crescimento da fiscalizay!o da sua 

atuay!o pelas institui¢es democraticas, por outre, temos demandas por parte da 

sociedade civil de uma atuay!o arbitraria e ate muitas vezes violenta para que se 

fa9a "justic;a". 

Essa peculiaridade pode tornar-se um pouco mais compreensivel quando 

retoma-se o referido processo hist6rico supracitado, onde a transi9Ao de um regime 

para outre ocorreu de forma brands, prolongada e nao com uma revoluy!o. Nesse 

meio tempo, houve espa9o para que ocorressem mudanc;as em nossa sociedade 

que a reestruturaram e possibilitaram uma nova forma de governo democratico. 

No entanto, a imagem social da pollcia nao atravessou o mesmo caminho, 

agravado pela situay!o econOmics e politics, onde a violencia e a arbitrariedade 

continuaram a existir. lmportante observar-se que em relay!o a classe media e alta, 

a policia conseguiu construir outra relay!o que nao a de pollcia opressora, mas com 

as classes mais baixas essa mudanc;a efetivamente ainda nao ocorreu. 

Torna-se tambem relevante observar que a maioria dos policiais-militares 

provem dessas classes, onde ainda se perpetua o pensamento social de uma policia 

para oprimir e matar, reportando-se para dais fatores importantes: primeiro, torna-se 

presente a policia que oprime e mata e, segundo, que a atuay!o repressiva da 

policia se da sobremaneira nas classes menos favorecidas da sociedade. 

Essa ambigOidade da atuay!o da policia militar results da forma como a 

mudanc;a do regime politico foi sentida pelos componentes da corporay!o, do que 

permite fazer uma seguinte analogia: um dia esses soldados formados num contexte 
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de inquestionabilidade das ayOes govemamentais foram para casa ap6s uma 

jornada normal de trabalho como os homens "hobbesianos" 2 que sempre foram. No 

dia seguinte, tiveram que retornar aos quarteis como perfeitos iluministas pregando 

e respeitando as liberdades dos cidadaos. Liberdade esta que, ate o dia anterior, 

houvera sido o dever de nao sa opor ao governo. 

Esta analise nos aponta que a lnstituioAo Policial Militar possui urn Iugar 

social ainda em construyao, e especialmente por isso, o trabalho a ala vinculado 

conforma-se mediante uma serie de singularidades que o diferenciam de forma 

enfatica das demais categorias profissionais. 

Como exemplo significative, pode-se citar a forma de organizaoAo do 

trabalho, que sa caracteriza a partir do militarismo, ou seja, esta fundada em uma 

rigida disciplina e uma marcante hierarquia, as quais remontam no Brasil, ao perlodo 

Imperial, e sao condicionadas por rituais de fardamento, continencias, marchas, 

dentre outros. Aplicam-se diversas punic;Oes, chegando ate as prisOes, que em nada 

sa assemelham aos modernos modos de produyao capitalista. 

Ao mesmo tempo, hoje a Policia Militar encontra-se num esforc;o 

administrative, por maio do qual sa pretende reformular sua inseroAo social, 

tornando-a nao mais urn mero 6rgao estatal repressor, mas sim uma "empresa" 

publica de prestaoAo de servic;os essenciais. 

No Estado do Parana, esse processo vern ocorrendo a partir da implantayao 

de diversas transformayOes, dentre as quais, no campo operacional, a Pollcia 

Comunitaria, o Programa de Resistencia as Drogas e da Violencia - PROERD, a 

Patrulha Escolar Comunitaria- PEC, as AyOes lntegradas de Fiscalizayao Urbana

AIFU. 

No campo da formacAo e aperfeic;oamento atraves da inseryao da materia 

de Direitos Humanos e Cidadania, Deontologia, das Tecnicas Policiais Militares, 

Controle de Disturbios Civis, Gerenciamento de Crises, dentre outros, que apregoam 

e defendem uma linha de conduta pautada na primazia da preservac;ao da vida e 

2 Thomas Hobbes defendia a ideia segundo a qual os homens s6 podem viver em paz se 
concorctarem em submeter-se a urn poder absolute e centralizado. Tal sociedade necessita de uma 
autoridade a qual todos os membros dessa sociedade devem render o suficiente da sua liberdade 
natural, por forma a que a autoridade possa assegurar a paz interns e a defesa comum. Este 
soberano, qual seja, urn monarca ou uma assembleia (que pode ate mesmo ser composts de todos, 
caso em que seria uma democracia), deveria ser o Leviata, uma autoridade inquestionavel. 
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somente depois a aplicaoAo da Lei, prioridades que se encontravam invertidas nas 

antigas doutrinas de treinamento essencialmente militarizadas. 

Tambem atualmente da-se enfase no papel de policia em superioridade ao 

de militar de combate, uma vez que o infrator da Lei, o criminoso, nAo se trata de um 

inimigo no sentido belico-militarista, que precisa ser eliminado a todo custo, mas sim 

um oponente da sociedade que precisa ser contido e controlado pelo Estado. 

A superioridade de for~ da policia deve ter o condAo intimidat6rio e que 

desfa~ qualquer tentativa de rea¢es agressivas por parte daqueles infratores, mas 

nunca para ser usado como elemento de exterminio ou de destruioAo de pessoas, 

cujos fatos deverAo ser analisados pelo aparelho repressive-penal do Estado, a fim 

de receber as devidas e justas reprimendas. 

Nisto se justifies a pr6pria existencia do Estado, no seu poder de agir contra 

os malfeitores e impedindo que o ofendido ou que a pr6pria sociedade o fays, 

conforme ja se vislumbrou da existencia da proibioAo legal de se agir arbitrariamente 

pelas pr6prias razoes. 

Portanto, corroborado com as pesquisas de campo, denota-se que as 

condi¢es adversas de trabalho, como a ma remuneraoAo, a excessiva carga de 

trabalho, os equipamentos em condic;Oes precarias e a hierarquia abusiva, sAo 

apresentados pelos policiais-militares como empecilhos maiores da realizaoAo de 

um trabalho de qualidade para a populac;Bo, fatores que praticamente os tornam 

vitimas de um crrculo vicioso de falta de prevenoAo e, cada vez mais, da 

necessidade de repressAo dos delitos. 

DO CONCEITO DE HEROISMO NA POLfCIA MILITAR DO PARANA 

Sabre este enfoque deve-se observar que para as atividades finalisticas da 

CorporaoAo, sera considerado um her6i o Policial-militar que, na definioAo precisa da 

legislaoAo peculiar, a Lei Estadual no 5.940/69, alterada pela Lei Estadual no 

7.821/83, que dispOe em seu artigo 48, que a bravura, 

como princfpio adotado na Polfcia Militar para promooAo, caracteriza se por: 
I - pratica de ato incomum de coragem; II - audacia no cumprimento do dever ou 
al~m deste, exteriorizada em feitos Cateis ~s promooOes policiais-militares e, 
Ill- pelos resultados conseguidos e exemplo dado no cumprimento do dever. 



49 

Assim, na traduc;Ao literal da Lei, a mera execuc;Ao de urn ato, idAntica a que 

faria qualquer outro policial-militar, nas mesmas circunstllncias, nAo daria o condAo 

de ser considerado como urn ato de bravura, porque esta exige uma 

excepcionalidade de coragem ou audacia em feitos uteis ou em resultados obtidos 

de forma exemplar no cumprimento do dever. 

Observa-se que alguns requisites expostos neste artigo, parecem ser 

intrfnsecos ou inerentes das atividades as quais diuturnamente sAo realizadas pelos 

policias militares, uma vez que o perigo e uma constante desde o momenta em que 

se coloca uma farda com seus distintivos caracterfsticos, dotando-se de armamento, 

equipamento e viaturas ostensivas. 

Em muitas vezes, a presenya de varies policiais-militares, por si s6, esta a 

ensejar no infrator uma das duas opc;oes possfveis: de submissAo ou de fuga, e 

nesta ultima possibilidade, com os meios e recursos de que puder dispor e estiver ao 

seu alcance, com reac;Oes imprevisfveis, principalmente se dispuser de arma de 

fogo. 

6.2 UM TIPO ESPECIAL DE V(TIMA 

Quando se fala em vitimas da vioiAncia, abre-se urn leque de variados tipos 

que vAo desde as vitimas de roubos, homicidios, estupros e tambem vitimas da 

miseria, da injustiya social, da impunidade, dentre outras. Mas, neste caso, visou-se 

restringir para as vitimas de vioiAncia fisica, a qual e de interesse demonstrar no 

presente trabalho. 

Numa sociedade democratica, quando o Estado e a sociedade preferem 

enfrentar a vioiAncia com a 16gica da vioiAncia legitima, o que acontece, 

invariavelmente, e a escalada da vioiAncia. Pode-se compreender que a populac;Ao 

exija a policia com toda a sua forya possrvel: armas pesadas, viaturas e ate 

blindados, em suma, tudo o que for necessaria para, a seu ver, dar uma resposta a 

altura contra a vioiAncia dos bandidos. E Ia vai a PoHcia Militar, como urn Dom 

Quixote lutando contra os moinhos de vento. 

Surpresa. A vioiAncia ilegitima continua, e Ia vai a policia de novo e de novo. 

E a vioiAncia continua. De quem seria a culpa se a vioiAncia nAo diminui e, ao 

contrario, aumenta. Pode-se dizer que se a policia e ligada ao Poder Executive 
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Estadual, entao serao apontados dois culpados: o Governo do Estado, porque nao 

estaria dando todos os recursos necessaries, tais como armas, muniyaes, 

metralhadoras, salaries, liberdade para trabalhar, dentre outros. Ou a pr6pria Pollcia 

Militar, que seria incompetente, corrupts, despreparada, dentre outros predicados 

que todos ja ouviram muito falar. 

Mas, o Governo nao seria vitima, como tambem nao o seria a Pollcia Militar, 

pois ambos sao antes insuscetfveis de vitimizaQAo. As vitimas, na verdade, nao 

serao outros senao aqueles policiais-militares que imbuidos do espirito de "her6is" 

olimpicos ou salvadores da sociedade, em nome de uma luta ou bandeira contra os 

violentos, elegem a violencia como simbolo, transformando-se em verdugos. Por 

outro lado, serao chamados de "frouxos" e incompetentes sa nao "invadirem as 

favelas" ou sa nao entenderem o primado social de que "bandido born e o bandido 

morto". 

Por certo que as mesmas pessoas que insistem nestas mensagens 

subliminares de preconceitos e de incentive a eliminaQAo dos delinquentes, serao as 

mesmas que, contritamente virao em publico para dizer, em caso de envolvimento 

de policiais-militares em violencia, dizendo que sa tratam de verdadeiras "bestas

feras". Ainda, que nao respeitam os pobres das favelas e s6 matam os 

trabalhadores. 

Mas nao e s6 esse tipo de vitimizaQAo que atinge aos policiais-militares, pois 

alem da condiyao abjeta de verdugos e de "justiceiros" da sociedade, a que muitos 

sao levados, a exacerbaQAo da violencia em geral fara com que sejam alvos tambem 

da pr6pria violencia a qual combatem. E improvavel que, em algum Iugar do mundo, 

morram tanto policiais assassinados como em algumas cidades brasileiras, 

mormente no Rio de Janeiro e Sao Paulo. 

Em nenhuma outra "empress" sa contam com tantos servidores 

paraplegicos, presos, e em seguida excluidos a bam da disciplina e da moralidade 

publicas. lmprovavel tambem que haja tantos filhos 6rfaos, nem tantas viuvas ou 

maes sam filhos, o que pode ate parecer surpresa para muitos de que esta classe 

de servidores tambem possua "maes". 

E tambem, por paradoxa, serao vitimas todos aqueles policiais-militares, 

imensa maioria dos quais trabalha honestamente, respeitando a Lei e sam 
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trucul6ncia, mas igualmente se tornam alvos das grosseiras generalizac;Oes em 

torno dos fatos envolvendo a violencia ou a corrupc;Ao policial. 

E todos os policiais-militares serao tratados como bandidos, ate prova em 

contrario, num fator 6timo para os delinqOentes, mas pessimo para a populac;Ao. 

Serao vitimas, os familiares dos policiais-militares: filhos, esposas, pais, irmaos. 

Neste sentido, a materia jornalistica da Revista Veja, em reportagem 

especial sobre o crime, faz uma analise da policia do Rio de Janeiro e de Sao Paulo, 

nos fatores da corrupyao e da honestidade, onde afirma-se que "[ ... ] os que se 

salvam tern receio de vestir a farda" e que "a rotina de urn PM no Brasil parece tar 

sido feita sob medida para produzir uma legiao de corruptos". (VEJA ed. 1990, 2007, 

p. 68-69). 

Prossegue o editorial afirmando que se estima ainda que 90% dales 

realizem "bicos" para poder engordar os parcos salarios, aproveitando-se das folgas 

das escalas de servic;o, mas com isso sobrecarregando-se numa carga horaria 

semanal inimaginavel. Relata ainda que o nivel de estresse profissional esta em 

primeiro Iugar seguido dos controladores de vOo e dos medicos e enfermeiros, 

conforme os estudos realizados pela Psic61oga Ana Maria Rossi, presidente da filial 

brasileira da International Stress Management Association. Afirma ainda que 

"mesmo quem trabalha sob alta pressao e em cargos de alta responsabilidade, 

como os executives, podem relaxar depois do expediente, enquanto que os policiais 

nao". Continua ainda a reportagem, relatando que: 

[ ... ] esta situaQAo encontrava-se agravada em tempos de "tiro ao pato", como ficou 
conhecida a pratica de atirar em policiais ou seguran~as, disseminadas por 
membros do Primeiro Comando da Capital, PCC, durante os ataques de maio de 
2006, em que foram vitjmados 41 agentes da seguran~a pCiblica de SAo Paulo e 
feridos outros 38, na sua maioria Policiais-militares. Al6m dos assassinates, 
registrou-se ainda que, 56 casas de policiais-militares foram atacadas a tires pelos 
bandidos, sendo que alguns deles preocupados ensinaram at6 a pr6pria esposa a 
fazer uso de arma de fogo, dando-lhes instruQOes de tiro. (grifo nosso ). Ibidem. 

Destaque-se que o grifo assinalado acima foi proposital no sentido de 

destacar o que ja se referenciou, ou seja, que nao se aceita que o Governo ou a 

Policia sejam considerados "vitima" porque, em tese, ales teriam como garantir-se 

ou recuperar a sua autodefesa palos pr6prios mecanismos que o Estado deveria 

lhes oferecer. 
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Seria dificil entender que aqueles que tt\m o papal de "defensores" da 

sociedade, pudessem alegar estar sendo vitimas de um sistema que teria se tornado 

tao forte e brutal, ao ponto de comprometer as pr6prias foryas do Estado. Contudo, 

toma-se forooso admitir, que no ciclo da violt\ncia que nunca termina porque movida 

por fatores extemos, por certo, as vitimas serao difusas e, em primeiro plano serao 

os Policiais-militares, mas em seqOt\ncia sera, com certeza, toda a sociedade 

indiscriminadamente. 

Alias, como ja vern acontecendo nos casas em que ocorreram inct\ndios de 

Onibus lotados de passageiros, causando a morte e ferimentos de varias pessoas, 

verdadeiros "atos de terrorismo", mais crueis do que aqueles que se acostumou ver 

pela TV nos confrontos de palestinos e israelenses. 

Neste sentido, entende-se que quanta maior for a violencia entre grupos e 

individuos no seio da sociedade, e neste caso, trata-se da violencia da 

criminalidade, tanto mais o Estado tenders a usar da violencia legitimada. Em suma, 

esta seria a 16gica da violencia legitimada, visando canter a violencia ilegitima, que 

faz com que se peya a presenya das Foroas Armadas nas ruas para combater os 

traficantes das favelas. 

Tambem nesta 16gica e que foi criada, pelo Decreta 5.289, de 29 de 

novembro de 2004, a Forys Nacional de Seguranya Publica, FNSP, sob a 

determinayao do Ministro de Estado da Justiya para o seu emprego que deveria ser 

"epis6dico e planejado". 

Ate o presente momenta, tern se verificado que o seu emprego vern 

ocorrendo sempre por solicitayao dos Govemos Estaduais daquelas cidades onde a 

criminalidade e a violencia tam sido registradas com os maiores indices. Tambem 

igualmente tern recebido inumeras criticas, tanto de leigos como de especialistas, 

como por exemplo, de Jose Vicente da Silva Filho, 3 questionando a aplicabilidade 

da FNSP, apontando alguns equivocos de sua aplicayao que ao inves de "resolver'' 

a criminalidade, podera colocar ainda mais lenha numa fogueira ardente. 

Cita-se, por exemplo, que a FNSP nao esta preparada e nem foi criada para 

o combate do crime "organizado" que depende de sistemas organizados e 

3 Coronel da reserva da PMSP, mestre em Psicologia Social pela USP, foi Secretario Nacional de 
SeguranQS Publica (2002), consultor do Banco Mundial, pesquisador associado do lnstituto Femand 
Braude!, atualmente e consultor de SeguranQS Publica. 
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continuados de inteligencia e nao mera forc;a bruta. Tambem que nao deve o seu 

emprego objetivar a "melhoria da sensac;So de seguranc;a da populac;So", pois se 

trata de intervenc;Oes "emergenciais e temporaries". 

E finalmente, se o Estado for incapaz ou nao quiser promover a igualdade 

dos direitos sociais, em geral, eo direito dos grupos marginalizados, em particular, 

tera que usar cada vez mais da violencia legitima e assim gerando cada vez mais 

vitimas, os pr6prios policiais-militares, que nao poderao ser reconhecidos como tais 

e assim perpetuando-se o circulo vicioso. 

6.3 NEM HER61S NEM V(TIMAS: A REALI DADE DOS HOMENS DA LEI 

Com urn contingents numericamente estagnado ha algumas decadas, a 

Policia Militar do Estado do Parana tern conseguido estar presente em todo o 

territ6rio do Estado. Desempenha inumeras atividades dentre as quais se podem 

destacar como rna is significativas, o Policiamento Preventive Ostensive F ardado, 

visando sua atividade primeira, a preservayao da ordem publica, tais como: o 

Policiamento de Transite, Policiamento Florestal e de Mananciais, forte agente de 

preservayao do Meio Ambiente, Policiamento Montado, alem de controle de 

disturbios civis atraves das tropas de choque, dentre outros. 

Para o controle discipliner e administrative de tantos homens e mulheres, a 

PMPR encontra-se estrategicamente dividida, de tal sorte que cada grupo de trinta 

ou quarenta policiais-militares estejam sob comando de urn Oficial. Este, por sua 

vez, com outros oficiais, normalmente Tenentes, sob comando de urn Capitao, e 

assim sucessivamente ate o nivel de Tenente-Coronel. 

Os oficiais sao formados atualmente pela Academia de Policia Militar do 

Guatupe, em urn curso de tres anos em periodo integral, onde recebem forte carga 

de formayao juridica, bern como uma ampla gama de informac;Oes s6cio-culturais 

voltadas ao desempenho das func;Oes de comando, no trato com civis, superiores e 

subordinados. Poderiamos destacar materias como Sociologia, Deontologia, 

Comunicac;ao Social e, mais recentemente, a cadeira de Direitos Humanos e Policia 

Comunitaria, dentre outras. 

Realmente, ser policial nao e algo simples. 0 policial-militar e urn homem 

publico que estara nas mais variadas situac;Oes em contato com todos os 
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estamentos sociais e que num mesmo dia tratara o homem da honestidade mais 

ilibada e o assassino ou traficante de drogas. Devera ter para com aquele um modus 

operandi e um linguajar completamente distinto do que tera com este. Estara 

exposto, numa frac;Ao de segundos, a situayOes que poderao custar-lhe a vida, como 

explicitado no Capitulo 2, item 2.2.1. 

Em razao de seu trabalho profissional, o policial-militar estara sempre a vista 

de todos, sejam cidadaos de bem ou malfeitores. Uns o verao como um defensor, 

outros o verao como inimigo. Estes ultimos, entretanto agem sempre as escondidas, 

e nao sao identificaveis por uniformes ou dlsticos como os homens e mulheres da 

PoHcia Militar. 

Nao tardara que ocorram circunstAncias em que o policial-militar, um 

trabalhador como qualquer outre profissional, que geralmente possui familia, e trata

se de pessoa de honestidade inquestionavel, podera ver-se no limite do legal, na 

estreita linha divis6ria que o separa do mundo do crime. Podera ocorrer tambem que 

alguns se corrompam, porque talvez nao tenha motivac;Ao suficiente para 

permanecer irrepreensrvel ou ainda porque talvez lhe falte a formac;Ao humana e 

profissional suficiente para reconhecer a ilegalidade do seu ato. 

Podera ainda pensar no seu baixo salario, nas necessidades de sua familia 

e talvez aquele filho que deseja cursar uma faculdade, ou aquela viagem de fim de 

ano prometida ha anos. Ou ainda, o que e mais grave, o local onde mora que podera 

ser uma favela. Entao se poderia pensar que, para estes, talvez merecessem ganhar 

mais palo que fazem. 

Entretanto, muitos nao reagem assim. Na maioria nao cederao, nao 

compactuarao com o crime e entao ficarao marcados. Os marginais nao costumam 

distinguir o homem de sua profissao, nem o policial de sua familia. Muitas vezes, 

ameayado de morte, e ap6s recorrer a muitos meios sem sucesso, aquele homem 

honesto podera sever tentado a fazer justic;a com as pr6prias maos, e entao, fria e 

descaradamente, ira integrar as estatrsticas do Relat6rio da Comissao 

lnteramericana de Direitos Humanos. 

Reafirma-se, que realmente nao e simples ser policial. Os Direitos Humanos 

parecem nao valer para eles, mas apenas para os pobres, os negros, os rices, os 

brancos, os Indios, enfim, valem para os marginais, os indiciados, os condenados, 

os criminosos que, nada mais justa, pais sao todos iguais, todos os homens e 
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mulheres sujeitos de direitos, que sempre serAo as vltimas: o viiAo, enfim, parece 

ser, na maioria das vezes, o policial-militar. 

Para ele, parece que s6 restam as obrigayaes e os deveres. Onde estAo as 

abordagens das condi¢es em que o Governo Estadual obriga seus policiais

militares a trabalharem? Fornecem-se viaturas, fardas novas, mas o homem, que se 

trata do elemento mais fundamental das atividades policiais encontra-se sucateado. 

Seu salario torna-se incompatrvel com a sua formac;Ao, nAo par culpa da Pollcia 

Militar, que nAo busca votes em eleiyaes. Seus equipamentos tornam-se obsoletes 

ou defeituosos e a legislac;Ao nAo o resguarda. Ele e sempre o vilao e a presunc;Ao 

de veracidade dos atos administrativos, para ele sera questionada. 

A opiniAo publica, par sua vez, grac;as aquela propaganda fortemente 

ideol6gica e parcial, estara, quase sempre, contra ele. Quando age correta e ate 

heroicamente, disso nem sequer se fazem men¢es, pensando-se apenas que 

cumpriu com sua obrigac;Ao, pais para isto esta sendo pago. Pais assim e o conceito 

de herorsmo na PoHcia Militar. 

Com tAo irris6rios salaries, tenderAo a s6 buscarem a profissao aqueles que 

nAo possuem muita qualificac;Ao e consequentemente a selec;Ao e insatisfat6ria para 

os anseios da sociedade. Ap6s o ingresso, grande maioria dos policiais, conforme ja 

se afirmou acima, onde cerca de 90% deles, se verao obrigados a buscarem uma 

atividade extra-corporac;Ao, que se convencionou chamar de "bico". 

Com uma rna selec;Ao, nao se poderia exigir que compreendessem conceitos 

muitos elevados de cidadania nem que ajam com completa isenc;Ao diante de fates 

criminosos que abalam e revoltam ate os mais esctarecidos. 

Ja a atividade extra-corporac;Ao, par outre lado, lhes acarretara serias 

consequencias, tanto profissionais como em termos pessoais. Profissionalmente o 

chamado "bico", sendo exercido nas horas de folga, levara o policial ao estresse 

flsico e mental em pouco tempo. Muitas vezes trabalhando durante toda a noite na 

Pollcia Militar, deixa o necessaria repouso para trabalhar fora durante o dia. Como 

consequencia podera ocorrer que venha a dormir durante seu servioo, seja num ou 

noutro local. Os que trabalham de manhA vivem no mesmo regime, apenas 

invertendo-se os horarios. Neste dia-a-dia, muitos sao vitimados nas a¢es par 

estarem flsica e mentalmente indispostos. Ainda no campo profissional, ocorre que 

par vezes o "bico" pagara mais que o Governo, o que leva o policial a ser mais 
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pontual e melhor cumpridor do seu dever fora da corporayao, passando-se, em 

pouco tempo, a desprezar sua profissao principal. Com este sentimento acaba por 

ser urn profissional tendente ao relaxo, ao pouco caso, a auslmcia de empenho. 

0 "bico" se tornara voraz e implacavel, pois nao conceders folgas, nao dara 

garantias e podera fazer do PM urn mercenario. Logo o policial podera passar a ver 

a "PM" como "bico", eo "bico" como profissao. Sera no "bico" que muitos morrerao, 

ja que esta atividade, em regra, constitui-se em seguranc;a patrimonial ou pessoal. E 

por fim, tambem podera ser no "bico" que surgirao as corrup90es, as inversOes de 

papeis, sendo frequente que o superior hierarquico seja "comandado" por seus 

subordinados. 

A vida pessoal do policial-militar tambem ai encontrara a sua ruina. Com 

pouco tempo para a familia, ja que nas horas de folga estara trabalhando, 

massacrado por urn estresse desumano. Assim, estara exposto a vicios de bebidas 

e drogas. 0 numero de div6rcios na Policia Militar, indiscutivelmente e muito grande, 

mesmo assustador e os suicidios tambem ocorrerao. Conforme demonstrado na 

pesquisa, a causa atribuida por muitos, nao parece ser o "regime militar'', mas os 

baixos salarios que levam os policiais-militares a buscarem seu sustento fora da 

Corporayao. 

V~-se que, como sempre, atacam-se a Polfcia Militar, por fatos dos quais ela 

e somente a primeira vitima. 0 Estado, este sera sim, o primeiro responsavel pela 

pessima distribui9ao de renda, pela insuportavel concentrayao humana nos grandes 

centros, e ainda pelas conseqO~ncias claras destas omissOes. 

Destas omissOes e que nascem as favelas, as crianc;as de rua, os inumeros 

vicios, os crimes. A Polfcia Militar sofre implacavelmente todos asses efeitos, pois 

como ja se referiu neste trabalho, ela estara visceralmente ligada a ales. lgualmente, 

e o pr6prio Estado quem coloca os Policiais-militares no interior de uma favela para 

perseguir traficantes armados ate os dentes, com inferioridade de recursos e 

equipamentos, munidos muitas vezes com apenas uma pistols em suas maos. 

Nestas circunstancias, as violayOes de direitos humanos serao iminentes, ja 

que ales, os policiais-militares, terao que cumprir com os seus deveres e, ao mesmo 

tempo, defenderem as suas vidas. 
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CAPITULO? 

As palavras me antecedem e ultrapassam. Elas me tentam e me modificam, 
e se nio tomo cuidado, ser6 tarde demais: as coisas serio ditas sem eu as ter dito. 

Clarice Lispector. 

7 ANALISE ESTAT(STICA E INTERPRETACAO DOS QUESTIONARIOS 

Conforme trac;ado no objetivo da presente pesquisa, para se conhecer a 

opiniAo do publico interne, e mais especificadamente, dos integrantes do grupo 

ROTAM, escolhidos por representarem uma fatia do efetivo policial-militar que 

diuturnamente enfrentam as mazelas da criminalidade, na razAo direta de que sabre 

os seus ombros recaem as responsabilidades maiores do combate da criminalidade 

no seu campo mais repressive. 

Tanto na analise dos fatos que fogem ou extrapolam da normalidade, quanta 

do "socorro, que lhes cabe dar para a tropa da qual se costumou chamar de normal, 

por ser rotineiramente empregada, em oposiyio daquela tropa especial ou de elite, 

preparada para os casas excepcionais e de apoio. 

Para tal desiderata foi elaborado um questionario, conforme Anexo I do 

presente trabalho, com o objetivo de coletar o pensamento de cada um dos Policiais

militares do grupo focado, atraves de quatorze perguntas relacionadas aos fatos de 

interesse da pesquisa e que ensejassem respostas visando equacionar o uso da 

forc;a fisica e da sua aceitabilidade social, bern como, analisar o Sistema lnstitucional 

de Seguranc;a Publica, nos seus pontos mais fortes e fracas, da visAo deste seleto 

grupo de Policiais-militares. 
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Pergunta 1 : VocA acredita que a vioiAncia flsica e uma necessidade dentro 

das atividades Policiais-militares? 

GrMico 1 

Fonte: Grupo ROT AM 90 BM 

Obteve-se como resposta, que uma maioria expressiva de 79% acredita que 

"nAo" para afirmar que a vioiAncia nao seria uma atividade necessaria dentro das 

atividades policiais-militares. De igual importAncia neste quesito foram as 

justificativas dos porquAs? Para os que afirmaram "NAo", as mais importantes 

justificativas seriam a de que: "hoje esta diferente a maneira de agir" ; "nAo se deve 

considerar vioiAncia o uso madera do da forya para com bater o oponente". Ainda que 

"s6 se justifica quando necessaria para a legitima defesa"; ou de "que seria uma 

ultima ratio dentro do escalonamento do emprego da forya" e por fim que "seria 

melhor trabalhar com qualidade e inteligAncia" e ainda que "deve ser sempre dentro 

dos limites legais". 

Para os que responderam "sim", cerca de% dos integrantes, evidenciou-se 

como justificativas mais importantes: a de que "a vioiAncia e necessaria para center 

as resistAncias ou agressores contra os Policiais-militares"; "porque as vezes as 

pessoas precisam de uma ac;Ao mais forte"; e que "em determinadas ocorrAncias o 

uso da forya e uma obrigatoriedade" e que "o tratamento com a populac;Ao deve ser 

reci proco". 

Portanto, urn significative grupo dos Policiais-militares admite a necessidade 

do uso da "vioiAncia" dentro das atividades policiais-militares. 
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Pergunta 2: Com base na resposta anterior, vo~ acredita que a popula9Ao 

concorda com o emprego da vioiAncia fisica? 
GrMico 2 
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Fonte: Grupo ROT AM go BM 

Obteve-se o mesmo percentual da pergunta anterior, ou seja, que em 

id6nticas proporc;Oes acredita-se que a populayAo desaprova o usc da forya nas 

a¢es policiais-militares. 

Quante aos motives apontados pela maioria, o que ganha relevAncia e a 

percepyAo de que a comunidade somente "aprova" o usc da forya, quando vitimada 

per crimes graves com usc da vioiAncia. E ainda, desde que nao esteja presente 

testemunhando os fates, o que poderia criar uma "comoyAo" sentimental em favor do 

delinquente. 

Contudo, observaram-se ainda as seguintes afirma¢es: de que "a 

sociedade geralmente toma conhecimento des fates criminosos somente atraves da 

midis, principalmente des jomais e da televisAo" e isto a tornaria distante ou 

ignorante des fates. Neste ponte, toma-se relevante e indispensavel o papel da 

m fdia que sera avaliado na pergunta seguinte. 

Afirmou-se ainda que "ser humane racional nao aceita a vioiAncia" e que a 

sociedade "confia de que os policiais-militares, regra geral, estao preparados para o 

usc da forya sem viol6ncia"; "a populayAo s6 aceita o uso da forya fisica para cases 

extremes de resistAncia ou de agressAo" e que "ela nunca concorda". 
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Para os que responderam "sim" justificaram porque a "populaoAo tern forte 

sensaoAo de inseguranya e, por isso ela concords com a viollmcia contra os 

marginais violentos" e tambem "nos crimes rna is graves". 

Por fim, uma resposta que parece resumir o pensamento mediano dos 

integrantes: "ela - a sociedade - concords quando sofre a viol6ncia e discords 

quando v6 que nAo havia necessidade para tal ato". 

0 problema maior esta nesta avalia~Ao subjetiva do "quando ve?". Uma vez 

afirmado que a "maioria da populaoAo" somente toma conhecimento pela mfdia dos 

fatos envolvendo a viol6ncia policial entAo, quem sao os olhos e ouvidos da 

comunidade? Este papel parece pertencer a midia, isto e, para a imprensa de urn 

modo geral, que intuitivamente parece saber disso e que com certa maestria 

trabalha em cima dos fatos envolvendo ocorrencias policiais de forma a "criar'' ou 

emitir opinioes subjacentes que induzem a populaoAo a formar a opiniao publica, 

favoravel ou desfavoravel, da conduta dos policiais-militares. 

Portanto, a pr6xima pergunta nos remetera para esta questAo crucial do 

ponto de vista da imagem dos Policiais-militares perante o publico externo. 



61 

Pergunta 3: A midia (imprensa escrita, radio e TV), no seu entender, sob a 

forma que enfoca a criminalidade, colabora com a criac;Ao de uma imagem positiva 

da Pol icia Militar? 

GrMico3 

Fonte: Grupo ROT AM go BM 
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Obteve-se, preliminarmente que a esmagadora maioria dos Policiais

militares entende que "nAo", isto e, que a midia nao colabora com a imagem positiva 

da Policia Militar. Esta forma de ver, com declarado antagonismo, as atividades da 

imprensa parecem estar subjacentes no pensamento que forma a cultura interna e 

sua base parece ser a de que as noticias veiculadas tandem a se transformer em 

fatores negatives para a auto-imagem corporative. Atraves das justificativas podera 

se procurar entender o porquA de tal visao e ainda, se existem equivocos nesta 

forma de pensar ou se realmente existe urn direcionamento proposital em denegrir 

ou desmoralizar as atividades policiais, notadamente da Policia Militar. 

As respostas de maior importAncia foram de que a "imprensa e 

sensacionalista e visando apenas o luao passa por cima das lnstitui¢>es"; de que 

"s6 os fatos negatives vendem noticia"; "passam uma imagem de eterna inseguranya 

e nunca do que o Pol icia faz" ; "foca, geralmente, mostrando os policiais corruptos e 

os locais pouco policiados ... ". Ainda "porque mostra o lade violento da policia, 

generalizando os fates e nao dos seus motives e ainda coloca os criminosos como 

'vencedores'; "somente enfoca ac;Oes negativas e nunca as boas ac;Oes"; "as vezes 

auxilia mas na maior parte atrapalha divulgando fatos isolados"; "fala que a PM nao 

esta preparada e nao divulga o que esta sen do feito para melhorar ... ". 
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De outro lado, os que responderam "sim" afirmam que "a mldia faz a sua 

parte deixando o publico ciente do serviyo policial e com isso colaborando na sua 

transpar6ncia"; "quem faz a imagem positiva ou negativa e o pr6prio PM com as 

suas ayOes". 

Na interpretayao da pergunta 3, sabre o papal da mldia na formayao da 

imagem da Corporayao a avaliayao foi negativa, isto e, de que ha a percepyAo clara 

de que a mldia acaba distorcendo ou nAo revelando todos os fatos que envolvem 

uma ocorr6ncia policial. Das ideias coletadas sabre o papal da imprensa pode-se 

inferir que, em parte, existem razOes nas duas formas de pensar, ou seja, tanto dos 

pr6s quanta dos contra, contudo, torna-se preocupante a "maioria" ver a imprensa 

como perturbadora ou ate como fator do desgaste da imagem da Policia Militar. 

Se essa 16gica pudesse prevalecer, tambem os demais poderes do Estado, 

principalmente o Legislative e o Judiciario, poderiam afirmar semelhante coisa, uma 

vez que nenhum outro tenha sido alvo de tAo acirrada vigilancia e de verdadeiros 

ataques de crlticas. 

0 que se torna imperative avaliar e que, numa democracia de direito, o 

trabalho virtuoso ou nAo da mldia torna-se de primeira necessidade para dar 

conhecimento para a maioria da populayao dos fatos sociais que, de outro modo nAo 

disporia de tempo e de oportunidade para acompanharem. E que nesta atividade, 

por certo, se evidenciara de grande importancia a qualidade dos verculos de 

informayAo e dos seus agentes. 

Deve-se primeiro observar que existem ideologias dentro de todas as 

organizayOes, e que estas muitas vezes sAo formadas antes mesmo do seu pr6prio 

desenvolvimento, e que a lmprensa nAo esta imune de possuir alguma ou algumas 

destas ideologias dominantes. 

Os seres humanos nAo sAo inertes ou impassiveis frente aos fatos, e nem 

mesmo os julzes que tern o dever de imparcialidade no julgamento de uma lide, a 

todo instants revelam suas posiyOes demonstrando que a neutralidade nAo faz parte 

do comportamento dos seres humanos. Mesmo para julgar ele tenders a acatar uma 

ideia para demonstrar a sua posiyAo ante o litrgio, isto e, o fato controverso, e 

portanto, adotara aquela que ele "julgar'' a mais justa dentre as hip6teses legais 

admissiveis para a soluyao. 
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No entanto, regra geral e em especial determinadas classes de servidores 

precisam agir sempre de acordo com a lei, mesmo quando esta vai de encontro 

com as suas convicyOes pessoais ou ideol6gicas, porque e necessaria respeitar o 

espfrito daqueles que a compuseram para a pacificayio social, nAo lhes cabendo, 

portanto, recusar ou ignorar a sua aplicayio. 

Mesmo ainda quando se necessite insurgir contra uma lei, deve-se seguir 

as formas legais dos seus tramites e recursos, conforme previsAo constitucional. 

Somente assim poderao sobreviver os regimes polfticos democraticos: com base na 

supremacia "absoluta" da lei. 

Por fim, reconhecido que as pessoas e as organizayOes tern ideologias 

dominantes, por outro lado, necessita-se conhecer quais sao e se estas sao 

favoraveis ou desfavoraveis para as atividades policiais-militares e procurar trabalhar 

para reverter o quadro, uma vez que todas estas ideologias deverAo convergir para 

uma finalidade comum: o cumprimento da lei e o interesse publico. 

NAo se pode admitir que ideologias contrarias passem a sabotar ou 

desvirtuar os principios hegemOnicos de uma Corporayio que centenariamente vern 

prestando os seus servic;os em prol destes dois interesses maiores e muito 

preciosos para a sociedade. 

lsto demandaria um trabalho de toda a Corporac;Bo da Polfcia Militar em 

tratar do relacionamento com a lmprensa e da forma de exposiyio dos fatos que 

envolvam ocorrencias que atentem contra a sua imagem, visando fomecer 

elementos para complementarem as informar;Oes, que explicitem os motivos e os 

fatores da violencia policial, como reclamam a maioria dos policiais-militares 

pesquisados, quando dos casos da inevitabilidade da necessidade do uso da forc;a 

fisica. 
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Pergunta 4: Com base no prepare profissional individual e do grupo, e dos 

recursos materiais disponiveis, voce acredita que esta em condiyaes de garantir a 

seguranc;a da tropa (em situa«;ao de apoio) ou mesmo da sociedade quando atacada 

por criminosos violentos? 

GrMico 4 

Fonte: Grupo ROT AM go BM 
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Obteve-se que a maioria dos Policiais-militares da ROTAM, julgam-se 

capazes de oferecer seguranc;a aos demais policiais-militares, em serviyo, e da 

popula«;ao. Os motives de confianc;a nesta capacidade referem-se ao prepare 

tecnico e psicol6gico individual e do grupo sempre em constante aperfeiyoamento. E 

dos que responderam "nAo", por unanimidade apontaram como causas a falta de 

armamento, equipamento e viaturas adequadas e modernas para fazer frente a uma 

"criminalidade cada vez mais bern preparada e armada". 

Na interpreta«;ao da pergunta 4, com base no prepare profissional individual 

e do grupo e dos recursos materiais disponiveis, se estariam em condioOes de 

garantir a seguranc;a da tropa, em situa«;ao de apoio, bern como da sociedade em 

geral verificou-se que o melhor ou pier desempenho do grupo, ao lade do prepare 

profissional, esta diretamente relacionado com os recursos materiais disponiveis. E 

o reconhecimento expHcito de que nao sao em quantidade e qualidades desejaveis, 

com isto reduzindo ou impedindo o desenvolvimento de a¢es e operayaes policiais

militares em niveis satisfat6rios, muitas vezes chegando ate a colocar em risco o 

cumprimento das missOes de salvaguarda da tropa regular ou comum e da pr6pria 

sociedade. 



Pergunta 5: Voce acredita que a criminalidade esta aumentando? 
GrMico 5 
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Fonte: Grupo ROT AM go BM 
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Obteve-se a ocorrencia de uma unanimidade absoluta no entender que "sim" 

para a resposta de que a criminalidade se encontra em expansao. Esta visAo parece 

coincidir com todos os segmentos sociais que na sua vasta maioria afirmam que a 

criminalidade esta avanc;ando e ganhando terrene dentro das comunidades. 

As causas, que motivaram esta visibilidade dos policiais-militares, estao 

apontadas na pr6xima pergunta. 

Na interpreta~o da pergunta 5, a opiniAo generalizada da sensa~o comum 

de que a criminalidade esta aumentando, demonstrando algumas nuances pr6prias 

de quem vivencia os fates criminais vinte e quatro horas por dia, e da qual tambem 

nao parece ser muito dissonante da opiniao publica formada pela sociedade em 

geral, e tambem nao muito distantes dos especialistas e tecnicos em seguranc;a 

publica. Todos parecem insistir no mesmo diapasao de que os niveis da 

criminalidade estao em ascensao e para tanto, apontam-se os mais variados 

motives. 
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Pergunta 6: Com base na resposta anterior, justifique sua resposta, 

procurando elencar quais as causas que estariam contribuindo para o aumento ou 

diminuic;Ao da criminalidade? 
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GrMico6 

Desemprego Au men to do lmpunidade Falta de Ma Legisla~ao Falta de Estado nao Desordenado 
consumoe (crime investimento distribui<;ao muito branda Politica Social acompanha aumento 
trafico de compensa) na Educa~ao de rendas (CPB e ECA) evolu~ao populacional 

drogas (baixos criminal (favelas) 
sa Iarios) 

Fonte: Grupo ROT AM go BM 

Obteve-se, conforme indica o grafico acima, que as causas mais relevantes 

para o aumento da criminalidade estAo relacionadas a fatores sociais, tais como: o 

desemprego, aumento do consume e trafico de drogas, falta de investimento na 

educa~o, a rna distribui~o de renda aliadas a uma falta de politics social eficaz e o 

desordenado aumento populacional, com o consequente fenOmeno da favelizac;Ao. 

Em seguida, os fatores juridico-penais foram apontados, tais como, a 

impunidade pela legisla~o muito branda referindo especificamente ao C6digo Penal 

Brasileiro ultrapassado e ao mais recente Estatuto da Crianya e dos Adolescentes 

que parece ainda nao ter surtido os efeitos beneficos que se previu. 

E, por fim OS fatores relacionados a pr6pria maquina estatal onde foi 

apontado que o "Estado nao tern acompanhado a evolu~o da criminalidade, e, por 

fim a rna distribui~o de renda que perpassa toda a sociedade e o Estado, 

representado nos baixos salaries, inclusive dos pr6prios policiais-militares. 

Da interpretac;Ao das causas apontadas na pergunta 6, percebe-se uma 

nitida compreensao palos Policiais-militares dos fatores sociais como elementares 

ou basicos na problematica da Seguranya Publica. Por certo que tais causas por si 

s6 nAo seriam capazes de fomentar urn crescimento exponencial da criminalidade, 
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mas aliadas aos demais fatores, em conjunto, sAo capazes de criar a ambi6ncia e os 

fatores que poderAo fomentar a sua evolu~o. 

NAo se poderia mesmo ignorar tais causas, como elementos preponderantes 

da efervesc6ncia criminal, em razAo da constante coopta~o de um crescenta 

numero de pessoas, especialmente os adolescentes, para participar no trafico de 

drogas. 

0 desemprego, a falta de politicas sociais e de investimento na educa~o, 

tambem coloca nas ruas uma legiAo de pessoas fragilizadas e suscetfveis de se 

dedicarem a qualquer tipo de atividades degradantes como os "flanelinhas" e 

"guardadores" de carros, os pedintes, que associados a ociosidade, ao uso de 

bebida alco61ica ou a prostituiyao formam um caldo de cultura pr6prio para as 

atividades ilicitas. 

E, por fim, a impunidade parece se constituir num dos ingredientes finais 

desta mistura explosiva que faz crescer e persistir os indices elevados da 

criminalidade e da viol6ncia e que tern seus reflexes diretos nas atividades do 

policiamento ostensive repressive, que sao aqueles mais realizados pelo grupo da 

ROTAM, como entes especializados de uma tropa eminentemente preparada para 

tais ac;Oes. 
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Pergunta 7: Ainda com base na resposta anterior, para cada causa possfvel, 

o que a Policia Militar, e particularmente a ROT AM, tern feito para tentar resolver ou 

diminuir o fndice da criminalidade? 

Nesta questAo, palo seu carater pessoal e do que as integrantes da ROT AM 

visualizam como ac;oes tendentes a reduc;Ao da criminalidade, nAo poderiam deixar 

de serem considerados os aspectos das ac;Oes e operac;Oes policiais-militares e do 

seu conteudo como elementos indispensaveis para a ostensividade, que trata-se da 

visibilidade necessaria para prevenir e reprimir as crimes. 

Portanto observou-se que a maioria das respostas foram neste sentido da 

crenc;a inabalavel e ate consentanea com todos as estudiosos e especialistas de 

polfcias, onde afirmam que a simples presenc;a do policial-militar, bern fardado e 

armada, com viatura e equipamentos, com as suas ac;Oes fiscalizat6rias atraves de 

abordagem pessoal, seja em vefculos, na via publica au em bares, lanchonetes, 

dentre outros, poderia ser urn fator inibidor e aliado para diminuic;Ao do usa de 

drogas eo porte de armas, as dais fatores atribufdos palo grupo como indicadores 

do aumento da criminalidade. 

No entanto, resta uma duvida: se as abordagens com revistas de pessoas e 

locais tAm side realizadas, com determinada e igual constancia, porque se 

reconhece que a criminalidade ainda insiste em crescimento? Par certo que os 

fatores sociais par ales mesmos apontados tandem a responder a esta pergunta. 

Verifica-se hoje que o problema da criminalidade nAo passa apenas e somente, 

como querem alguns, palo servic;o de polfcia. 

0 fenOmeno do desemprego, do desordenado aumento populacional e da 

favelizac;Ao, do consume e trafico de drogas, da rna distribuic;Ao de rendas e da falta 

de investimento na educac;Ao, aliados a sensac;Ao da impunidade, par certo, 

independem de ac;Oes meramente policiais que, apesar de preventivas e 

repressivas, nAo conseguem atacar e resolver todo este universe de probabilidades 

para as demandas criminais. 

ExpressOes citadas, como: "as PM tentam conter o avanc;o da criminalidade" 

e estamos "trabalhando no vermelho au correndo atras do prejufzo" alem de que 

llestamos cumprindo muitos mandados de busca e abordagens visando prender os 

traficantes"; alem de "bloqueios e abordagens de vefculos para localizar 

entorpecentes"; ou ainda "abordagens nos pontes de drogas", dentre outros, estAo a 
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indicar o esforc;o herculeo para o combate e repressao de crimes que parecem 

escapar das maos da policia responsavel pela preservac;ao da Ordem Publica. 

Na interpretac;ao da pergunta 7, verifica-se que houve a demonstrayao clara 

de uma sensayao de impott\ncia ou de incapacidade de resoluyao dos problemas 

criminais. E o reconhecimento cada vez maior de que, as perspectivas para a 

reversao do quadro nao sao animadoras, mesmo porque o medo da vio16ncia e a 

ansiedade fazem com que todos desejem uma soluc;Bo rapids e de curta prazo para 

o problema. 

Com essa visao a tend6ncia e cair na armadilha da 16gica do uso da 

viol6ncia legitima, isto e, a necessidade de cada vez mais armas, policiais, 

metralhadoras, cadeias, penas mais rigidas e ate quem sabe a pena de morte ou 

palo ao menos a prisao perpetua, o "paredao". E a aspiral vai crescendo, com o 

efeito bumerangue indesejavel que s6 tende a agravar ainda mais a situayao. 

A questao da viol6ncia, que se trata de um fenOmeno de conotac;Oes 

extremamente emocionais, tara que ser enfrentada palos antes organizados da 

sociedade de forma racional, nao emocional, caso contrario podera virar vinganc;a. 

Nao se pretende aqui, negar ou invalidar esses "conceitos" das 

necessidades citadas acima, mas sim, de visualizar que ao lado e 

concomitantemente com "mais" recursos humanos e materiais, deverao 

progressivamente o Estado e a sociedade garantir "mais" condic;Oes nas areas 

sociais e econOmicas, hoje tao carentes. 

E essencial nao inverter esta 16gica para nao se utilizar mais repressao em 

Iugar de mais ac;Oes sociais e muito menos deixar de usar a forc;a da repressao 

quando esta se fac;a absoluta e imperativamente necessaria para a salvaguarda dos 

interesses maiores da Seguranc;a Publica. 
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Pergunta 8: VerA acredita que o apoio da populayAo poderia efetivamente 

contribuir para a diminuic;Ao destas causas? 

GrMico 7 

Fonte: Grupo ROTAM go BM 
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Em busca de uma avaliayAo dos policiais-militares, representada pelo grupo 

em foco, vislumbraria a parceria ou o cantata com a comunidade como fator 

necessaria para a resoluyAo de problemas, verificou-se que a expressiva maioria de 

93°A», responderam que "sim". 

Dentro de urn padrAo esperado, uma vez que na atualidade, num pals em 

franca democracia e no exerclcio do Estado de Direito, vislumbra-se cada vez mais 

uma forc;a emergente da sociedade, atraves dos diversos canais de representayAo e 

que ninguem mais poderia duvidar desta crescenta influltncia em razao mesma da 

pr6pria exigltncia do Estado. 

Estado, que hoje no Brasil , se encontra em franca desacelerayAo para urn 

Estado minima, em que a participac;ao da sociedade nos projetos de govemo reflete

se no avanyo da iniciativa privada sabre a educac;Ao e a saude, dentro outros, vern a 

demonstrar que as forc;as sociais e do Estado deverao ser cada vez mais 

conrAntricas em pontes especificos de suas responsabilidades. 

Portanto, as Policias, e notadamente as PoHcias Militares, nao poderao fugir 

deste contexte de integrac;Ao com a comunidade a qual servem, sob pena de 

tornarem-se obsoletas e ate mesmo desnecessarias. De uma forte coesao social 

sairAo as soluyOes para muitos dos problemas que, como ja se observou, tern 

nascedouro nas causas sociais e econOmicas. 



71 

Das afirmayaes desta maioria, foram indicados os motives principais como 

"atraves de denuncia anOnima para identifica9Ao de criminosos"; "fornecendo 

informa¢es ou coletando dados para a Poll cia Comunitaria". Com manor expressAo 

as seguintes afirmac;Oes: "a maioria dos casas nio e policial e social e a comunidade 

pode 'policiar' e denunciar''; "na educa9Ao e no respeito as Leis a uniio da 

popula9Ao e da policia seria importante para a Seguranc;a Publica"; "por ser ela a 

mais prejudicada e estar proxima dos fatos". 

Dos que nio acreditam na colabora9Ao da comunidade para a resoluc;Ao das 

causas da criminalidade, verifica-se, como significativos, que: "apoio somente 

financeiro nio adianta"; "a popula9Ao somente se baseia em fatos apresentados na 

lmprensa, principalmente nas novelas e nos filmes, ficando fora da realidade"; "a 

popula9Ao e muito omissa ate para fornecer informac;Oes". 

Na questAo do apoio da popula9Ao para as atividades policiais-militares, na 

pergunta 8, averiguou-se que a expressiva maioria concorda que "sim". No entanto, 

a informa¢es que traduziram o pensamento de uma significativa parcela, se 

considerado o todo da Corporac;Ao, que realmente se manifests no sentido de 

descrenc;a nas ayaes da comunidade como fator de atividade para a resolu9Ao dos 

problemas criminais. 

E este pensamento de que a sociedade seria "alienada", nao participativa e 

omissa parece indicar que seria urn sintoma crOnico desta nossa sociedade, em 

particular. 

No entanto, cabe observar que o indica de rejei9Ao ao apoio da comunidade 

ja foi bern maior dentro da Corpora9Ao da Pol icia Militar em razAo do isolamento 

pr6prio que os militares sofreram, oriundos da pr6pria hist6ria politica recente do 

pais, em que o "militarismo" ganhou fama de autoritarismo ao lado de outros "ismos", 

tais como, o nazismo, o fascismo, o hitlerismo, o bolchevismo, o comunismo. 

Portanto, perceber ou notar que a sociedade evoluiu e continua a se 

modificar a cada instante, e que os sistemas politicos se altemam ciclicamente, tanto 

para o bern como para o mal da coletividade, fazendo uma parafrase do aforismo 

arabe de que enquanto a caravans estiver passando os cAes continuarAo ladrando, 

ou ainda nas palavras atribuidas a Honore de Balzac, de que "os governos passam, 

as sociedades morrem e a policia e eterna". (Apud. LAZZARINI, A. 1996, p.7). 
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Contudo, sobreleva entender que o que estara perenizado na questAo 

interposta e a instituioao policial, como 6rgAo fiscalizador e repressor de qualquer 

agrupamento humane, em razao mesmo da sua pr6pria subsistencia. No entanto, 

mesma sorte nAo tara os seus integrantes que deverao sofrer suas dissoluyOes 

juntamente com a daquela sociedade sucumbente, por meio da qual subsistem. 

Nao teria 16gica pensar diferente, uma vez na formacao de uma nova 

sociedade pela falencia de seus 6rgaos, dentre ales, os policiais, por certo que uma 

nova ordem teria urn novo modele de potrcia. Neste diapasao, em vez da 

conformayAo em razao de uma "vitaliciedade presumida" da CorporayAo, seria o 

melhor memento para se refletir da imperiosidade de mudanyas no seu modus 

procedendi et operandis. Nao ha como nagar, nos dias atuais de crise social, desta 

necessidade premente, sob pena de sua extinyAo dos modelos inoperantes e a 

reconstruyAo de uma nova CorporayAo que cumpra com seus designios. 

Assim e que apesar de perturbador o desinteresse persistente de uma 

frayAo dos policiais-militares, estes resquicios remontam de urn tempo de dicotomias 

entre a sociedade, de urn lado, e o Estado, de outro. A existencia de urn trabalho 

metodol6gico de aprendizagem, a exemplo da Filosofia de Policia Comunitaria, 

poderia conduzir a superayAo destes conceitos, onde se poderia observar que a 

comunidade pode e dave se tornar participativa e atuante, chegando-se ate galgar 

status de dominAncia quando os seus membros sao cooptados para as 

responsabilidades a serem assumidas por todos os antes envolvidos nos fatos 

sociais. 

Alias, esta tese encontra-se delineada no livro de Policiamento Comunitario: 

Como Comeyar, que se tornou urn manual e fonte de inspirayao para todos os 

demais trabalhos dentro da filosofia de Potrcia Comunitaria, em fase de implantayAo 

no Brasil. 

Baseado nas experiencias realizadas nos Estados Unidos da America, em 

comunidades com ambientes altamente degradados, durante a decada de 90, tern 

conseguido reverter a falta de confianya no sistema de justiya criminal, bern como da 

necessidade de alternativas viaveis ao policiamento tradicional ou "repressive", com 

a mudanya de paradigmas para introduyao de "novas ideias" do policiamento 

comunitario e a implantayao e novos procedimentos e praticas policiais. 
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Nos dias atuais, fazendo parte do Programa Nacional de Seguranya Publica 

e como metas prioritarias da Secretaria Nacional de Seguranya Publica, a base 

epistemol6gica da Policia Comunitaria, encontra-se estabilizada sobre duas teorias 

basi cas: 

A teoria do patroclnio normative e a social crltica, sendo que "na primeira postula-se 
que a maioria das pessoas tern boa vontade e irlo cooperar com as demais para 
facilitar a construQio de um consenso. Quando mais partilharem da diversidade de 
crenQas, valores e objetivos comuns, mais provavelmente irlo concordar a respeito 
e interagirem no sentido de melhorar seus bairros. A teoria Social Crltica procura 
responder como e porque as pessoas se juntam para corrigir e superar obst~culos 
s6cio-econ0micos e politicos que os impedem de satisfazer suas necessidades. 
Forrna-se por trAs ideias centrais: Esclarecimento. As pessoas devem ser 
esclarecidas sobre as circunstAncias antes de pleitear mudanQas; Poder. As 
pessoas precisam agir para melhorar suas condiQOes e a EmancipaQIO. As pessoas 
podem atingir a liberaQAo atraves da reflexlo e da aQIO social (TROJANOVICZ, R.e 
BUCQUEROUX, B. p.23) 

Portanto, o engajamento da Policia com a comunidade, foi erigido como alvo 

principal dos Pianos e metas do Governo Federal, tendo em vista a necessidade 

de se equacionar a problematica da Seguranya Publica que, na pr6pria 

inspirayAo do texto constitucional do Art. 144, no Titulo V - Da Defesa do Estado 

e das lnstituic;oes Democraticas, em seu Capitulo Ill - Da Seguranya Publica diz 

textualmente que: "a seguranya publica, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, e exercida para a preservayAo da ordem publica e da 

incolumidade das pessoas e do patrimOnio, atraves dos seguintes 6rgAos". {grifo 

nosso). 

0 direito e responsabilidade de todos, destacado acima, implicara 16gica e 

necessariamente, em participayAo comunitaria, onde os destines da Seguranya 

Publica possam ser produzidos, organizados, dirigidos, planejados, controlados e 

aprovados pela sociedade civil organizada, com abertura ampla, geral e irrestrita, 

de diversas formas, sendo uma delas atraves dos Conselhos de Seguranya, uma 

das soluc;Oes encontrada pelo Estado para permitir de forma ordenada e 

tegalizada esta participayAo comunitaria. 
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Pergunta 9: E por parte do Govemo: que tipo de ayaes poderiam ser 

realizadas para diminuir ou erradicar tais causas? 

Visando perscrutar as informayaes a respeito do papal do Estado na solu~o 

das causas relacionadas com a Seguranya Publica, verificou-se que o pensamento 

da maioria dos policiais-militares foi no sentido de que "se deveria realizar maiores 

investimentos em pessoal, armamento, viaturas e equipamentos", principalmente 

nas cidades de medio e pequeno porte, numa clara advocacia em causa pr6pria. 

De outro modo tambem, reivindicaram mais apoio na area de informay6es 

ou como atualmente se denomina de "serviyo de intelig~ncia", carreando-se 

recursos que, no entender das afirmay6es, precisariam ser mais explorados ou 

amplificados para um combate mais eficaz do crime organizado. 

Significativas tambem foram as observayoes de que o Estado deveria 

realizar mais "investimentos na area de educayao, em projetos sociais"; no fator do 

"desemprego, da moradia, da educayAo e dos salaries, inclusive dos pr6prios 

policiais-militares". 

De manor intensidade identificaram a necessidade de "moralidade ou 

honestidade na politica"; "diminuiyAo da desigualdade social e oportunidade aos 

exclufdos"; "valorizac;Ao dos policiais"; "descentralizac;Ao do serviyo publico" e "maior 

aproximayAo da comunidade". 

Na interpretayAo da pergunta 9, que tipo de ayaes poderiam ser realizadas 

palo Govemo, observou-se que alem da visibilidade de que existem defici~ncias de 

recursos humanos e materiais evidentes na CorporayAo, tambem existe uma 

genufna preocupa~o dos executores do serviyo de policiamento ostensive, das 

causas sociais implicadas nos fatores crimin6genos. E de que, como a maioria da 

populayAo, tambem se ressente da escassez de investimentos em algumas areas 

prioritarias de responsabilidade exclusiva do Estado, tais como: saude, educayao e 

da pr6pria seguranya publica. 
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Pergunta 1 0: De todos os responsaveis dentro Sistema de Seguranc;a 

Publica, citados abaixo, indique de 0 a 4 - variando de (0 - pessimo - 1- ruim - 2 

born- 3- 6timo e 4- excelente), para indicar o desempenho de cada urn: 
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A presente indagac;Bo visou a avaliar os aspectos de como os Policiais

militares interagem e refletem a imagem des demais integrantes do Sistema de 

Seguranc;a Publica. 

Obteve-se que o Sistema Prisional foi o que alcanyou o manor Indica de 

avalia~o com apenas 15%. A PoHcia Civil ficou com o segundo manor Indica com 

27%. Em seguida, o Poder Judiciario ficou em o tercairo Indica de 37% e o Ministerio 

Publico com 44%, recabendo, portanto, a melhor avaliacAo de todos os 6rgaos, 

excetuando-se a PoHcia Militar, que ficou com 65°Al, obviamente palo entendimento 

corporative que prevaleceu, mas que indica a existltncia de urn born concaito des 

integrantes da Corporac;ao sabre a sua pr6pria atuac;ao dentro de todo o Sistema. 

A seguir, na pr6xima pergunta, procurou-se conhecer os fatores que levaram 

cada urn des questionados a atribulrem os pontes positives e negatives de cada urn 

des componentes do Sistema de Seguranc;a Publica, para que pudessem ser 

avaliados no aspecto da melhoria das partes do conjunto des 6rgaos. 

Na interpretac;ao da pergunta 1 0, visando conhecer os aspectos positives e 

negatives de cada urn des 6rgaos do sistema de Seguranc;a Publica, cabe explicitar 

novamente que se denomina Sistema, porque sao diversos 6rgaos que interagem 

para a consecuc;ao de urn unico objetivo, qual seja, no campo jurldico: de processar 

e aplicar as penas para os infratores da Lei; no campo filos6fico: de realizar a 
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Justic;a; no campo sociol6gico: de realizar a prevenyao e a repressAo dos delitos; e 

ainda no campo biopsicol6gico: de propiciar a conviv~ncia segura e harmoniosa 

necessaria para a conviv~ncia em sociedade. 

Tudo isto podera ser traduzido, na pratica, na pacificayao social que se 

irradiara para o pleno desenvolvimento da sociedade, uma vez que ao reverse 

destes fatores, conduziria ao caos e para a inseguranc;a generalizada que, por fim, 

inviabilizaria a vida de todo o tecido social. 

Atraves destes 6rgAos, e que se buscarAo estes ideais e, a sua forc;a estara 

sendo estabelecida, tanto para mais ou para menos, quanto represents cada elo 

desta corrente. Entenda-se: nao se obtera a prisao dos criminosos com uma policia 

administrativa da ordem publica carente ou sucateada, nem uma investigaoao de 

qualidade com· uma polfcia judiciaria inerte, corrompida, amofinada ou incapacitada 

de subsidiar a propositura da ayao penal pelo Ministerio Publico. Nem o Poder 

Judiciario, que dependera da analise das provas oferecidas pelo parquet ministerial. 

lndissoluvelmente ligados, como em um contrato matrimonial, os 6rgAos do 

Sistema de Seguranc;a Publica, contudo agem em independ~ncia funcional uns em 

relaoao aos outros, devendo apenas obedi~ncia a Lei, alem da necessaria 

cooperayao por iniciativas pr6prias ou por orientayOes superiores, para determinar 

um melhor andamento de resultados. 

Dessa forma, numa visao mais abrangente, considera-se mais adequado 

entender o Sistema lnstitucional de Seguranc;a Publica como um con junto de 6rgAos 

ou subsistemas que, atuando de forma integrada e harmOnica, visa a proporcionar 

adequado grau de seguranc;a publica a Sociedade. Esse Sistema, por sua vez, 

envolveria a realizayao de atividades desdobradas no Cicio de Polfcia e no Cicio de 

Persecuyao Criminal. 

Sendo assim, surgem como 6rgAos atuantes no contexte do Sistema, na 

medida em que todos eles, respeitadas as suas peculiaridades e respedivas 

compet~ncias, visam a exercitar o poder-dever do Estado e garantir, de uma 

maneira ampla, a seguranc;a do cidadAo, tanto e assim que sob a 6tica do direito 

administrative "os 6rgAos publicos sao centres de compet~ncia para o desempenho 

de fun¢es estatais, atraves de seus agentes, cuja atuayao e imputada a pessoa 

jurfdica a que pertencem". (MEIRELLES, H. l. 1993, p. 63). 
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lntegram o Sistema: os 6rgAos policiais (PoHcia Militar e PoHcia Civil nos 

estados-membros), o Ministerio Publico, os 6rgAos Judiciaries e, mais 

modernamente, incluiu-se os 6rgAos Penitenciarios. Embora estes dois ultimos nAo 

estejam retratados diretamente no capitulo Constitucional do Art. 144, contudo, a 

direta e efetiva participac;Bo desses 6rgAos os coloca, de forma inquestionavel como 

participes desse processo que objetiva a garantir a seguranoa da comunidade. 

Tambem se pode citar, sem entrar no merito, as Guardas Municipais que, 

por sua natureza de protetora dos bans, servic;os e das instalac;oes dos municipios 

acabam por serem coadjuvantes em uma parcela minima de todo o largo espectro 

da Seguranoa Publica. 

Contudo, havendo doutrinas e pensamentos divergentes dos especialistas 

se, haveria ou nAo condic;oes legais e ate mesmo materiais, dos Municipios 

efetivamente aloarem a qualidade de integrantes efetivos de uma parcela do poder 

de polfcia do Estado, ou seja, de uma maneira direta "praticando policia". 

Por certo que os parcos recursos dos cofres municipais seriam bem mais 

aceitos pela sociedade se fossem efetivamente empregados na melhoria das 

condic;Oes sociais da populac;Ao. E desta forma, contribuindo para que houvesse 

consideravel decrescimo do indica da criminalidade, vez que hoje sAo unanimes as 

vozes ressonantes de que ela e, em grande parte, um fato social, transcendendo o 

quadro repressivo-policial. 

No Brasil, esse sistema tem sido alvo de muitas e severas criticas em razAo 

de varios fatores que prejudicam ou "emperram" o dinamismo que deveria existir nas 

atividades que envolvem desde a prevenc;Ao, a apurac;ao e a condenac;Bo de um 

criminoso. Resta-nos perquirir se, tambem no grupo focal dos policiais-militares 

existe uma ideia convergente dos fatores que elevam os indices da criminalidade e 

da viol~ncia e quem seriam os maiores responsaveis por ales e de que forma se 

poderia efetivamente combater tais causas. 

A prop6sito, numa materia jornalistica da Gazeta do Povo, sob o titulo 

"comoc;Bo leva a investigac;Bo", informa-se que, segundo OS especialistas, a 

comoc;Bo, a condic;Ao social da vitima e a pressAo da midia sAo fatores essenciais 

para a soluc;Ao rapida e eficaz de urn crime e que por esta razAo a "poHcia demora 

tanto e, muitas vezes nAo consegue esclarecer crimes contra as pessoas humildes". 

(GAZETA DO POVO, sexta-feira, 7 de setembro de 2007, Sec;Bo Parana. p.3). 
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Esta visio objetiva e racionalizada dos especialistas trata-se de uma 

confirmayio empirica dos fatos mais que demonstrados pelas classes pobres ou 

que dependem da prestayao jurisdicional do Estado para soluyao de seus conflitos 

criminais. 

Pergunta 11: De ordem do de menor para o de maior desempenho, indique 

em que fatores voce acredita que esteja prejudicando o melhor desempenho, 

propondo, se for o caso sugestoes para melhoria. 

Pertinente com a avaliayio dos 6rgios do Sistema de Seguranc;a Publica foi 

solicitado dos avaliadores para que informassem os motives de suas adjetivayc5es, 

no sentido de se conhecer a visio dos integrantes sabre cada 6rgio e dos seus 

aspectos positives e negatives como influenciadores no impacto da problematica da 

criminalidade. 

Nesta ordem, o Sistema Prisional foi considerado insatisfat6rio porque 

"faltam celas adequadas, seguras e, ainda de pessoal de confianc;a para os serviyos 

penitenciarios" e conseqaentemente, ha a "necessidade da construyio de mais 

penitenciarias e contratayao de funcionarios". Outro fator relevante a ser 

considerado sAo as "condiyaes de trabalho para os presos que nao permitem a sua 

recuperayio" e que, portanto, no entender dos policiais-militares deveria ser 

reformulado. 

A Polfcia Civil foi criticada por nio conseguir "cumprir as suas funyaes"; "por 

estar desorganizada e corrupta"; "por ma vontade e falta de administradores 

competentes" e por "nao trabalhar integrada com a PM", denotando-se que tambem 

precisa ser reformulada. 

0 Poder Judiciario por "encontrar-se fora da realidade"; "punir de maneira 

aleat6ria e com morosidade". 

0 Ministerio Publico por "nio trabalhar integrado com as polfcias" e, portanto 

encontrar-se "distante da populayio" nio se toma mais atuante, sofrendo 

indiretamente a ma influlmcia da "burocracia" judiciaria. 

Por fim, a Polfcia Militar, apesar de receber o maior indica na avaliayio, 

ainda apontou-se os fatores da "burocracia" e do "militarismo", seguidos de realizar 

"mais operayaes com apoio do serviyo de inteligencia" e "pagar salaries mais justos 

para valorizayio do policial", como entraves ou fatores negatives. 
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Pergunta 12: No seu entender, a unificayAo das PoHcias poderia contribuir 

para a diminuiyAo da criminalidade? 

GrMico 9 

14% 

29% 

Fonte: Grupo ROT AM &- BM 

57% 

• SIM 

• NAO 

• NAOSEI 

Obteve-se que a maioria, pouco expressiva, entende que a Unificac;Ao da 

Policias seria um fator contributive, apontando, como razOes principais: "para nao 

ouvir mais a famosa frase: isto nao e responsabilidade nossa"; "ja esta provado em 

muitos paises que o ciclo complete de poHcia e mais eficiente e econOmico"; "a 

uniao das forc;as do conhecimento e dos recursos"; "nao haveria corrupc;Ao"; "sem 

ocorrer a queda do militar, mas para unir forc;as"; "com o Boletim Unificado ja 

estamos a urn passe da unificayAo"; "se a PM englobasse a civil teria continuidade 

dos servi~s e menos corrupyAo" e ainda que "uma policia una seria ideal". 

Para os que entendem que "nAo", observou-se como motives principais: 

"somente aumentaria a desorganizayAo nas policias e com isso aumentaria a 

criminalidade"; "existem muitos vicios nas duas policias e geraria muitos conflitos 

internes" "se com duas poHcias ja esta ruim, com uma s6 tenderia a piorar, o que 

poderia e unificar a administrac;Ao". 

Na interpretayAo da pergunta 12, observam-se que a mentalidade dos 

policiais-militares e no sentido de que existe uma necessidade urgente de 

"integrac;Ao" das forc;as policiais, principalmente no quesito dos recursos materiais e 

das informa¢es, imprescindiveis para antecipar-se aos agentes criminosos. 

Contudo, existe uma relativa rejei<;ao na pura e simples unificayAo em face das 

diferenc;as de cultura e de metodologias das duas instituioOes. 
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Pergunta13: A Polfcia Comunitaria poderia contribuir para a diminuiyAo da 

criminalidade? 
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Obteve-se que na presente pesquisa, o entendimento de que a Polfcia 

Comunitaria contribuiria para a resoluc;Ao do elevado indica de criminalidade nAo 

chegou a ser muito expressive, em parte, justificando-se porque nas cidades de 

media porte como se trata o universe de Paranagua, e demais pequenos municipios 

da area de abrangAncia do go BPM, nAo existe mesmo muita coesAo au interac;Ao 

entre a comunidade e a Policia, no sentido de se "dialogar", conversar au interferir 

nos rumos das a¢es policiais-militares. 

Denota-se um comando ainda muito centralizado e que tern par base 

principal as estatisticas criminais des chamados "pontes quentes" au locais com 

maier incidAncia criminal. 

Os motives mais relevantes apontados em favor da Polfcia Comunitaria 

foram que "em conhecendo o PM que sempre estiver presente a populac;Ao passaria 

a confiar nele"; "em razAo da prevenc;Ao eficaz do velho sistema de policiamento 

ostensive"; "uma maier aproximac;Ao da sociedade para que esta colabore"; "para 

que a populay!o exponha as deficiAncias da Seguranca Publica"; "pais a 

comunidade passaria de mera expectadora de quem sofre as agressaes para 

atuante". 
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Para os que responderam "nAo" predominou-se que: "a poHcia tern as 

funyoes de fiscalizadora e de cumprimento da Lei"; "Policia e policia e comunidade e 
comunidade. E policiar e sinOnimo de fiscalizar e esta e a nossa funyao"; "os 

criminosos vern de outros locais e nao adiantaria a Policia Comunitaria". 

Com relayao a urn terceiro grupo que responderam "nao sei", observou-se 

que existe uma condicionante de que: "se o PM tiver o apoio da Diretriz que instituiu 

a Policia Comunitaria, sim e do contrario, nao"; ainda que "depende da area de 

atuayao, uma vez que nao funcionaria nos bairros dominados par traficantes". 

Na interpretayao da pergunta 13, da analise do confronto das opinioes, 

vislumbrou-se que praticamente se dividiram, que ainda precisam serem melhor 

trabalhadas as ideias do "policiamento comunitario", a fim de se implantar uma 

filosofia que parece ser ainda desconhecida de uma parte significativa da tropa de 

elite. 

E apesar destes Policiais-militares pertencerem a uma linha de atividades 

que geralmente envolve mais o campo "repressive" do que o preventive, entende-se 

que ales tambem deveriam conhecer e aplicar os principios da Policia Comunitaria, 

que sAo destinados, indistintamente, a todos os tipos de atividades policiais, visando 

tomar-se procedimento espontaneo e intemalizado, uma vez que a prioridade da 

Policia Militar, como policia administrativa, deveria ser, em primazia absoluta, a de 

"prevenyao dos delitos". 
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Pergunta 14: Fique a vontade para declinar, no seu entender e com base 

nas suas experit\ncias pessoais, como seria possrvel equacionar o ciclo da violencia 

nos confrontos armadas com a PoHcia Militar? 

Resposta livre para manifestayao a respeito do tema. Verificou-se que a 

maioria dos policiais-militares cingiram-se a indicar medidas pr6prias das atividades 

do policiamento ostensive para a soluoAo do ciclo da violt\ncia, apontando que as 

"opera¢es em favelas e abordagens em locais de alto risco, visando prender 

criminosos e apreensoes de armas e drogas" ainda e a tOnica. 

Algumas ideias esparsas indicam outros caminhos, tais como "mais policiais 

nas ruas com o policiamento preventive"; "melhor prepare profissional com mais 

instruyio da tropa" 

Na interpretayao da pergunta 14, se comparada com as respostas anteriores 

da pergunta n° 5, ha urn entendimento bastante unrssono de que a criminalidade 

esta aumentando, aliados ao fato de que o efetivo policial nao esta aumentando 

adequadamente. E, ainda agravado na forma da necessidade cada vez maior da 

aplicaoAo do policiamento repressive, que por sua vez, esta sendo visto como uma 

forma de "violencia", com isso gerando uma onda contraria que esta sendo 

considerada como "desrespeito" aos policiais-militares. 

Essa sensayao de impotencia advinda do crescimento dos delitos, aliadas as 

criticas de parte da populayao da forma de aoao da policia militar, tern causado por 

parte dos grupos especializados em "repressao penal", o crescimento da ideia de urn 

crescenta "desrespeito" aos policiais-militares. 

E a forma de se combater este "desrespeito" crescenta aos Policiais

militares e que precisa ser bern sopesada em qual sentido vern se desenvolvendo, 

isto e, no sentido positive da nao-violt\ncia ou no sentido negative de se incrementar 

mais urn necessaria "endurecimento" das rela¢es da poHcia com os ditos 

"desrespeitosos". Tal mentalidade, no fundo, nao tern uma base s6lida e 

fundamentada na realidade dos fatos, quando na verdade os dois lados parecem ser 

vltimas e algozes das mesmas a¢es e reat;oes que realizam de forma 

irracionalizada ou sem uma crltica das suas verdadeiras razoes. 
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7.1 PARECER DO SECRETARIO DE SEGURANCA POBLICA DO PARANA 

0 Secretario de Seguranc;a Publica do Estado do Parana, durante aula 

inaugural do Curso de Aperfeiyoamento de Oficiais na Academia Policial Militar do 

Guatuplt, apresentou de forma sintetizada, sem a pretensio de esgotar urn tema de 

tamanha complexidade, uma visio da moderna criminologia, em que hoje se 

diferenciam os crimes comuns daqueles bern planejados e executados, ou seja, o 

crime "organizado". (DELAZARI, L. F. anota¢es pessoais). 

Apesar de ambas as modalidades criminosas citadas serem flagelos 

urbanos, o primeiro tipo trata-se de uma modalidade criminosa visfvel, isto e que 

deixa vestfgios ou marcas, geralmente em apropria¢es de bens, como toca-fitas de 

vefculos, ou com sangue, corpos e vidrac;as quebradas, em forma das mais variadas 

violltncias. Conseqaentemente, nestes casas causando "comoc;io", a populayio se 

insurge cobrando e exigindo providencias do Estado e da polfcia e o resultado 

dentro de uma 16gica cartesiana e metodol6gica e o aumento do numero de prisees 

nos locais onde estes fatos se encontram acima do "toleravel", geralmente nas 

favelas. 

Citou o caso da Vila Torres onde o numero de prisOes para estes tipos de 

crimes encontra-se em expansio geometries de 20 para 40; 40 para 80; 80 para 

160, e assim indefinidamente, sem que exista uma expectativa de regressio, num 

procedimento operacional totalmente equivocado, porque as causas dos fatores que 

produzem esta criminalidade, "nio e de responsabilidade da polfcia". Por outro I ado, 

informa ainda, a modalidade criminosa que se convencionou chamar de 

"organizada" e invisfvel aos olhos da comunidade porque nio deixa rastros e nem 

atinge diretamente os interesses dos cidadios. 

Contudo, cita ainda o Secretario que estas, causam graves e irreparaveis 

lesOes ao erario publico, em esquemas montados para lesionar o Fiscal como e o 

caso da "mafia dos combustive is" I a fe publica, como e o caso dos "cac;a nfqueis" I ou 

a saude publica e o fisco no caso do trafico de drogas e lavagem de dinheiro, dentre 

outros. Tratam-se, portanto, de grandezas distintas: os crimes da miseria1 do 

desempregol da fome, e de outro, os crimes dos "gananciosos" que, ardilosamente 

sonegam, falsificam e corrompem a maquina do Estado. 
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De dificil exterminio, a modalidade do crime "organizado", agravado ainda 

mais pelo fator da corrup9Ao dos organismos policiais e ate de outros 6rgAos dentro 

e fora do Sistema de Seguranc;a Publica, sendo que o Estado tern encontrado 

poucas formas de combate, podendo ser consideradas como as mais eficazes a 

cria9Ao de Nucleos, composta por integrantes do Ministerio Publico e de policiais, de 

forma integrada para a investigayAo e prisAo dos infratores, citando-se o atual 

NURCE, ou seja, o Nucleo de Repressao aos Crimes EconOmicos. 

Existe tambem, finalizou o Secretario, uma necessidade urgente de 

integrayAo de todas as Secretaries do Governo para ayOes conjuntas "porque as 

maiores reclamayOes recaem sobre a seguranc;a, mas outras areas sociais do 

Estado, como a saude, educayAo e saneamento basico, por exemplo, devem 

caminhar juntas". 

Dessa exposiyAo, dentro de uma visAo atualizada e aprimorada do dirigente 

maior do 6rgAo encarregado das politicas estaduais de seguranc;a, observa-se que a 

policia deve sim, e com urgencia, redirecionar a sua metodologia de trabalho em 

locais onde proliferam os chamados "crimes comuns" explicitados acima visando 

principalmente, melhorar a sua imagem formada ao Iongo da hist6ria, bern como, 

aprimorar o seu potencial como 6rgAo mobilizador das comunidades para o trabalho 

comunitario que poderia alavancar medidas sociais protetivas de efeitos duradouros 

e desejados em prol da Seguranc;a Publica. 
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8. CONSIDERACOES FINAlS 

Ap6s a explanayao te6rica do tema, da analise e interpretac;Ao dos 

questionarios, e das ideias, apontamentos e pensamentos de pessoas ligadas as 

atividades de Seguranc;a Publica, de not6rio saber e conhecimento tecnico e jurldico, 

pode-se finalmente, com base nas informac;Oes coletadas, concluir e sugerir 

algumas proposic;Oes, visando aprimorar e melhorar a qualidade dos servic;os 

prestados pela Corporayao, bem como, resgatar a imagem da Polfcia Militar, ao 

mesmo passe em que se restaure a auto-estima e o conceito social dos policiais

militares. 

NAo se trata aqui de atribuir "culpados" para o crescenta Indica de 

criminalidade e da violencia, e nem uma busca frenetica ou leviana de "bodes 

expiat6rios". Sabe-se que a responsabilidade maier palo trato da Seguranc;a Publica 

recai mesmo sabre o Governo, que em tese, teria os melhores recursos humanos e 

materiais disponfveis para alavancar soluc;Oes de curta, media e Iongo prazo. Cobra

sa, no entanto, que o Estado seja mais participante junto da Sociedade na busca de 

soluc;Oes paclficas ou de manor poder repressive para a soluyao definitiva do 

aumento da letalidade criminosa. 

Simples investimentos em efetivos, viaturas, armamentos e equipamentos 

nao parecem resolver a problematica, mas apenas colocar mais lenha na fogueira 

tornando a criminalidade "migrat6ria" no espac;o geografico, uma vez que nAo se 

podera contar com um Estado policial que cubra todos os espac;os urbanos ao 

mesmo tempo. Por outre lado, investir em treinamento, tecnicas e taticas de 

confronto policiais, sem o conhecimento das informac;Oes e o apoio da populayao, 

visando apenas o incremento da "repressAo" tambem nAo tem se mostrado eficaz 

pelas mesmas razOes apontadas acima, a de que o verdadeiro criminoso nAo 

embatera com as forc;as policiais diretamente, mas ficara aguardando o 

arrefecimento ou a retirada das forc;as policiais para voltar a atuar com maier 

intensidade e organizayao. 

Portanto, a soluyao parece andar de mAos dadas no sentido de uma maier 

integrayao com as comunidades, para obter o seu apoio e ao mesmo tempo o 

emprego de tropas especializadas para realizar o controle da criminalidade enquanto 
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se aguarda as medidas s6cioprotetivas que efetivamente poderao reduzir a 

criminalidade, atraves da recuperac;So de areas degradadas ou marginalizadas. 

Tambem a populayao devera aprender a coexistir com determinados graus de 

criminalidade uma vez que esta sera a tend~ncia do crescimento populacional e das 

grandes metr6poles, e do fenomeno da favelizac;So resultado do empobrecimento de 

parcelas significativas da populac;So, que vivem do subemprego ou mesmo de 

atividades informais. 

De outra forma, "culpar'' o sistema economico ou o capitalismo como uma 

forma de tentar desmoraliza-lo, colocando-o como cruel e gerador de iniquidades, 

em que a explorac;So dos "menos favorecidos" nao lhes deixaria altemativa de safda, 

senao a da viol~ncia e do banditismo. 

Seria uma forma in6cua e pouco inteligente de analisar os fatores, senao 

vejamos: o reconhecimento de que existem desigualdades sociais gritantes no pafs 

por um lado e de outro a necessidade de gerayao de mais empregos, pois somente 

os efeitos benefices de um rapido e acelerado "crescimento economico" poderia 

fazer a reversao das expectativas de soluyao de problemas para uma grande 

parcela da populayao. 

Portanto, o capitalismo nao e o culpado pela viol~ncia no Brasil. Eta e fruto, 

antes de tudo, da falta de uma verdadeira economia de livre mercado, de excesses 

na administrayao govemamental que arrecada e malversa os recursos publicos, 

impulsionando a corrupyao e a criminalidade. Entao se verifica que novamente o 

Govemo tern uma maior parcela de responsabilidade na gestae dos bens ou da res 
publica, que alem de causar prejuizos serve de mau exemplo pela "protec;So ou 

imunidade" que se criou das autoridades maiores do Estado, passando uma ideia 

generalizada de impunidade. 

Por falar em impunidade, esta tambem seria uma grande vila na 

culpabilibade do aumento da criminalidade. Reconhecida por todos e apontada pelos 

policiais-militares questionados, todavia, denota-se de que ela, a impunidade, seria 

apenas o reflexo ou sintoma e nao uma causa do aumento da criminalidade. 

Para tanto, reporte-se ao Sistema de Seguranya Publica e para o ponto 

apontado como o mais critico, o Sistema Prisional. Na 6tica dos policiais-militares, 

consoante registrado por ocasiao da analise e interpretayao do resultado da 

perguntas 1 0 e 11, avultando-se que "faltam celas adequadas, seguras, bern como 
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de pessoal de confian~ para os serviyos penitenciarios, havendo necessidade da 

construyAo de mais presidios e da contrayAo de mais funcionarios". Outro fator 

relevante seria a constatayAo da ausAncia das "condiyaes de trabalho que nao 

permite a sua recuperayAo". 

A prop6sito, sobre o sistema penitenciario ca6tico, ainda hoje chamado de 

carcerario, por apenas manter os internos em reclusao celular sem o minimo escopo 

pedag6gico, permitiu a FARIAS JUNIOR 4 elaborar urn interessante exercicio 16gico, 

que resultou em urn "manifesto" desafiador para a sociedade, onde retrata o circulo 

vicioso que se tornou o sistema, afirmando que 

Eu sou imbatrvel. Voc! e impotente para me combater. As armas que voc~ 
usa contra mim sAo por demais frageis. Suas fon;as sAo por demais 
vulneraveis. As medidas irrogadas contra mim sAo ineficazes, porque 
atacam somente efeitos e nAo s causas. Eu estou cada dia mais forte, 
porque voc~ me abastece de homens, armas e provisOes. Alguns homens 
que sAo retirados de minhas hordas por sua Sistematica Penal, sAo 
devolvidos mais preparados para atacar e lutar contra voc~ e mais 
eficientes no aliciamento de mais homens para o crime. Eu sou, portanto, 
fartamente reabastecido por sua Sistematica Penal. oar a minha pujanQS e 
a minha expanslo e o descredito de sua Sistematica penal. Disponrvel em: 
(http:/fwww.criminoprevencionismo.com.br). 

Corroborando a visao do especialista acima, o Cel SA RIBAS, informa que 

na 6tica popular, depreendido pelas inumeras pesquisas de opiniao publica, nao 

deixam margens a duvida de como o cidadao ve, ao afirmar que 

quanto as 6rgAos penitenciarios, os estabelecimentos penais em especial, 
sAo encarados como locals de privilegio ao agente da pratica delituosa, na 
medida em que asseguram a este determinadas condiyOes de assist~ncia 
material, juridica, educacional, social, religiosa, a saUde, dentre outros, que 
o Estado nAo consegue garantir ao cidadAo de bern. Na sua visAo simplista, 
o homem do povo "olha" esses estabelecimentos como algo benefico, ao 
inves de representarem uma "punic;Ao" da sociedade pelos ilicitos 
praticados e ate mesmo como uma universidade do crime, pois Ionge de 
ressocializar, especializa e torna mais perigosos os criminosos comuns. (SA 
RIBAS, A 1994, p. 9). 

Portanto, que o Sistema Penal tornou-se uma verdadeira "escola do crime" 

nao parece haver duvidas e o senso comum parece ser convergente com o de 

especialistas e estudiosos do assunto. 

4 JOAO FARIAS JUNIOR e p6s-graduado em Criminologia pelo lnstituto de Criminologia da 
Universidade do Estado da Guanabara, e Mestrado e Doutorado pela Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lecionou, como pioneiro, Criminologia na Faculdade de 
Direito de Curitiba e PUC/Pre fundou o Centro de Pesquisas Criminol6gicas em Curitiba, participando 
de varias confer~ncias nacionais e intemacionais. 
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Prosseguindo na analise do Sistema lnstitucional de Seguranya Publica, nos 

informa ainda o Cel sA RIBAS, de que tambem se atribui aos 6rgaos policiais a 

responsabilidade pela "nao conten~o da criminalidade, pelo empirismo com que 

realiza o trabalho investigat6rio, por atos de viollmcia e arbitrariedade e ate mesmo, 

de eventual conivAncia com a pratica delituosa, ensejando-se a corrupQAo". E 

prossegue que, com relaQAo ao Ministerio Publico, a grande maioria da populayAo 

"nao conhece suas atribuiQoes, pouco se socorrendo dela e tambem lhe atribuindo 

ineficacia de atuayAo no ciclo de persecuyAo penal". 

Finalmente quanta aos 6rgaos judiciais, consoante o pensamento, neste 

trabalho, dos Policiais-militares, atribui-se as qualificayaes de "excessiva lentidao na 

aplica~o da Justiya, de propiciar a extinyAo da punibilidade pela prescriyAo, tudo 

com a conseqaente sedimentayAo da impunidade que revolta o pals". 

Assim conclui-se a analise do Sistema e Seguranya Publica, para 

demonstrar que alem da sensayAo de "impunidade" a pr6pria sentenya penal nos 

casos em que se atribui a reclusao do apenado, nao tern sido de forma satisfat6ria 

ou que pelo ao menos, convent;a a sociedade, aos especialistas e nem aos pr6prios 

profissionais de seguranya publica, do seu papal de "ressocializayAo". 

Que a maioria dos Policiais Militares nao concords com o emprego da 

vioiAncia e acredita que identicamente a maioria da populayAo tambem nao 

concorde. No entanto, uma parcela significativa admite o uso da vioiAncia como 

necessaria e ainda que a pr6pria populayAo, quando passa a sofrer ataques de uma 

criminalidade violenta, tambem comeya a aceitar uma resposta mais agressiva 

visando a soluyAo do problema de uma forma mais "imediatista". 

Primeiramente cabe assinalar que o termo "vioiAncia", hoje em dia, ganhou 

ares de profunda subjetividade e, quase ganhando foros de incompreensibilidade. 

Usa-se para designar qualquer forma de opressao ou discriminayAo, falando-se em 

"vioiAncia" contra os negros, os homossexuais, as "minorias", os "exclufdos", dentre 

outros. Na verdade passando este termo, da vioiAncia, a substituir todas as formas 

de opressao estatal, ate mesmo no cumprimento de ordens ou mandados judiciais 

se costumou relacionar como formas de vioiAncias. 

No entanto, cumpre esclarecer que a vioiAncia, como qualquer outro 

instrumento, podera ser empregada racional ou irracionalmente, podendo ser 

considerada boa ou rna, justificada ou abominada. Uma coisa e certa: a crise 
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institucional, o esgarc;amento do tecido social, a difusAo recente das praticas 

violentas em alguns setores da sociedade brasileira fizeram com que os intelectuais 

brasileiros manifestassem o lado obscure do humano entre n6s. 

A ideia recorrente e de que nem a democracia, nem a igualdade, nem a 

suposta "inclinayAo para a paz" seriam inerentes a natureza humana ou a indole do 

brasileiro. Em outras palavras, movimento nessa direyAo, caso fossa parte de urn 

projeto politico almejado, dependeria de urn processo de educayAo permanente para 

as novas formas de viver, de prestar contas, de construir formas democraticas e 

participativas de controle, de se exigir a seguranc;a como urn bern coletivo ou 

publico. 

0 problema novamente parece estar nesta "definiyAo" que nAo esclarece 

onde e como o excesso se manifests e que implicaria dizer os limites, regras e 

normas legitimamente aceitas para o exercicio do poder. lsso evidentemente 

desembocaria no Estado de Direito e na construyAo da nayAo. Como, para ele o 

direito nAo e urn valor universal, mas sim a dignidade humana, supc5e-se que o 

excesso de poder se balize no que seja indigno, que reconduziria a questAo nAo 

discutida dos limites. 

Neste mesmo sentido CELSO MENDES, 5 apregoa que nAo existem direitos 

"absolutes" afirmando que mesmo os direitos humanos "sagrados em seus 

principios, mas que devem sempre ser considerados em uma situayAo fatica, 

envolvidos como estAo em circunstancias complexas de nossa cultura e de nossa 

politics. Diz-se entAo, que ales "sAo absolutes como ptexos de significayAo 

concentrada, mas sAo tambem relatives, tendo em vista os seus condicionamentos". 

E prossegue, citando como exemplo, 

[ ... ] o "sagrado" direito de ir e vir, multo reivindicado por desocupados, 
mendigos e marginais de todos os matizes. Ora, basta um pouco de 
reflexao para atingirmos o consenso da conctusao de que este direito s6 e 
legftimo para as pessoas que, ao se deslocarem, nao representem ameaya 
ou perigo a ordem publica. Oaf a necessidade constante de sua vigiiAncia. 
Ora, isto nos leva a conclusao de que o poder publico tem o direito de 
disciplinar as atMdades dessas pessoas, com vistas a preservar a 
seguranc;a coletiva, conduzindo-as para albergues ou locais de conviv~ncia 

5 ANTONIO CELSO MENDES. Coronel Reformado. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de 
Curitiba, mestre e Doutor em Filosofia do Direlto pela UFPr, membra da Academia Paranaense de 
Letras e da Academia de Ci~ncias Morais e Polfticas, do Rio de Janeiro. Possui varias obras 
publicadas e escreve artigos para os principals jomais de Curitiba. 
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sadia, evitando assim que elas continuem oferecendo perigo ou ameaya 
para a coletividade. 0 mesmo vale para os menores em situaQAo de risco, 
protegidos que sao por leis especiais. (CELSO MENDES, A. texto para 
analise em sala de aula). 

No entanto, sabe-se que a proliferayao de pessoas nas ruas, principalmente 

de crian9as e adolescentes nao tern recebido o devido tratamento pelos 6rgaos 

responsaveis do poder publico e que, invariavelmente, acabam se tornando urn 

"problema de policia" quando, na verdade trata-se de uma situayao de risco social. 

A sociedade, nesses casas, passa a encarar os "marginais" ou delinqOentes, 

como pessoas a serem exterminadas, nao porque desprovidas de direitos, mas pela 

generalizayao da soluyao, confundindo-se aquelas que realmente estao "ali" para 

cometerem delitos, de outras que encontram nas ruas urn local mais seguro do que 

seus pr6prios lares ou que tentam sobreviver da mendicancia, guardadores de 

carros, vendedores de semaforos, dentre outros. 

Como ja se expressou neste trabalho, nao se pode alinhar, sob pretexto das 

mais variadas "pressoes sociais", com os que pregam a eliminayao sumaria dos 

criminosos e nem com os que, par outro lado, os absolvem como vftimas da 

sociedade. Para que sejam formuladas politicas publicas, sem correr-se o risco de 

serem afetadas pelas tendencias ideol6gicas que, no caso brasileiro sempre foram 

marcadamente repressivas e autoritarias, com a reduyao da questao social a urn 

problema meramente policial. 

As politicas publicas que se vislumbram nao devem ser de uma "ditadura" e 

nem de urn Estado permissive. A premissa maior sera sempre a do Estado 

Democratico de Direito, na forma como fora concebido pela atual Constituiyao 

Cidada. Balizada par esta carta constitucional, pode-se elencar outras premissas, 

que se nos afiguram como fundamentais, dentro desta visao: 

0 crime como ja e reconhecido par todos, trata-se de urn fenOmeno "normal" 

em qualquer sociedade, porque em suma, e inerente a vida social; 

Sabe-se tambem que, mantidos imutaveis os elementos que condicionam a 

criminalidade, principalmente nos grandes centres urbanos, esta tenders a 

aumentar, par mais eficientes que sejam os esfor9os de qualquer Sistema de Justi9a 

Criminal. Pode-se planejar e executar o "controle", que signifies evitar-se o caos, 

mas nao diminuir eficientemente a criminalidade; 
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Tambem e perfeitamente conciliavel, apesar das variadas crfticas internas 

das Corporac;Oes Policiais Militares, o respeito aos Direitos Humanos com os rigores 

da repressAo penal. lgnora-los signifies cooptar a tAo malfadada "viol~ncia policial", 

bem como, tentar aplicar os Direitos Humanos de forma seletiva em funyAo da 

"condiyAo social" das pessoas e instruir a discriminac;Ao social, outro fator 

condenavel das instituic;Oes policiais; 

0 aumento do grau de democracia aumentara tambem a consci~ncia polltica 

e conseqOentemente diminuindo a ignorAncia da populayAo, o que fatalmente retira 

a "legitimidade" das soluc;oes pela forc;a indiscriminada da pollcia que debilita o 

Poder Publico, ao inves de fortale~-lo; 

0 igualitarismo e a Justic;a Social como valores a serem perseguidos pelo 

Sistema de Justic;a Criminal devem ser a conseqO~ncia da afirmac;Ao de um 

capitalismo mais democratico no Brasil, diminuindo as grandes desigualdades 

sociais. Observa-se assim que, quanta maiores forem os contingentes de pessoas 

pobres e menores a elite dirigente e a classe media, tanto maiores serAo as 

"pressOes" para o emprego da forc;a do Estado na manutenyAo do status quo, e por 

via de conseqO~ncia, afetando as formas de atuayAo das atividades policiais

militares; 

0 Sistema de Justic;a Criminal deve trabalhar para o atingimento dos fins 

estabelecidos a priori pela polltica criminal, qual seja: a pena pela pena, e da 

repressAo pela repressAo, podem significar a vinganc;a pela vinganc;a, ou seja, da 

volta da Lei de Taliao do "olho por olho e dante por dente", sem nenhum efeito 

pratico, a nAo ser o desgaste das instituic;Oes envolvidas; 

0 controle da criminalidade se obtera pela conjugayAo da prevenc;Ao geral, 

da prevenyAo especial, sobre o criminoso, e da repressAo penal. A repressAo e meio 

que nAo atinge os fins almejados de uma Democracia, qual seja, a seguranc;a e o 

controle da criminalidade. Portanto os meios jamais justificariam os fins; 

Os desacertos de alguns Governos Estaduais no trato da questAo da 

viol~ncia tem sido fruto da indiferenc;a ou da incompet~ncia, e nAo o resultado de 

pianos competentes para nao perpetuar o "estado de viol~ncia" ou para atender 

outros interesses insondaveis. 

Em seguida, das formulac;Oes no campo das pollticas publicas, em geral, 

pode-se prosseguir na busca de pollticas publicas de seguranc;a, mais especfficas 
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das Policias Militares. Em princfpio, deve-se concordar que a seguran~ nao e urn 

mero problema policial, nem uma responsabilidade exclusiva do Executive estadual, 

concluindo-se que se trata de urn problema da sociedade como urn todo e por 

inferAncia 16gica, que tera implicay5es com multiplas causas, dentre as quais as 

sociais. 

No entanto, embora o enfrentamento as causas sociais possa contribuir para 

a melhoria da seguran~ da populayAo em geral, torna-se imperioso e temerario 

descartar as medidas globais, especfficas a serem adotados pelos setores direta ou 

indiretamente responsaveis pela Seguran~ Publica. E indeclinavel, portanto, 

identificar as parcelas de responsabilidades de cada urn. 

NAo se vai pretender que o Ministerio da Fazenda inclua nas suas 

preocupa¢es a Seguran~ Publica e nem o da Previdencia Social e muito menos o 

da Agricultura. Talvez ode Planejamento. 0 mesmo se pode dizer das Secretarias 

Estaduais e Municipais. Contudo nao se pode entender que resolver "problema" de 

seguranya publica e apenas sobreposiyAo e somat6rio dos 6rgaos, como se deixa 

transparecer no capftulo constitucional da Seguranya Publica. 

Seria somente af que se esgotaria a responsabilidade social e politica dos 

mentores constitucionais? No caso dos Estados, a seguran~ publica sera somente 

manter e acionar as policiais estaduais? E o Judiciario Estadual nada tern a ver com 

a Seguran~ Publica? E o Ministerio Publico, como 6rgao fiscalizador das atividades 

policiais? Sera que basta a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB questionar as 

falhas do Sistema de Justi~ Criminal sem levar em conta que os seus filiados em 

todo o territ6rio nacional, tambem fazem parte do sistema e que a Seguranya 

Publica em muito depende da seriedade e da abnegayAo dos advogados criminais? 

E no Ambito local dos poderes municipais, sera que nao existe nada que os 

incumba de, por exemplo, contribuir para a organizayAo da sociedade? A quem 

incumbiria o desenvolvimento de programas permanentes e de campanhas de 

prevenyAo do uso de drogas e da violencia, dentre outros? Continuara a sociedade 

organizada clamando pela repressao aos traficantes de linha, sem se preocupar com 

outras instAncias ligadas ao trafico, como a lavagem de dinheiro e o contrabando de 

armas pesadas e nao se "movendo" em direyAo de fazer alguma coisa em relayAo 

ao aumento de usuaries e dependentes de drogas? Qual a responsabilidade da 

comunidade em relayAo a sua pr6pria seguranya? E os programas gerais de 
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preveny!o? E evidente que o Executive, nos tr~s niveis de poderes, tam uma 

parcela maior de responsabilidade na formulay!o e na conduy!o das politicas 

publicas. Nada obstante e compreendendo que as responsabilidades sao de 

diferentes graus e de naturezas diversas, cumpre delimitar tais responsabilidades. 

No Parana, conforms se depreende das diretrizes enfocadas palo Senhor 

Secretario de Estado da Seguranc;a Publica, LUIZ FERNANDO DELAZARI, em 

palestra ja citada, verifica-se que ocorreram diversos avan~os atraves da utilizay!o 

de programas sociais integrados com as diversas Secretarias, que podem colaborar 

direta e indiretamente, com a diminuiy!o dos indices de criminalidade e da viol~ncia. 

Para este objetivo, foi criada a denominada "Blitz da Cidadania", que 

promovida pela Secretaria de Seguranc;a Publica busca promover a cidadania entre 

os moradores da regiao, alem de aproximar as Policias Civil e Militar da 

comunidade. Conforms as palavras do pr6prio Govemador do Estado do Parana, Sr. 

Roberto Requiao de Mello e Silva, durante a abertura de uma "Blitz da Cidadania" na 

Vila Zumbi, em Colombo, afirmando que "e fundamental esta ay!o para aproximar 

cada vez mais a policia de sua comunidade e tambem para a policia aprender que o 

bandido na vii a e excecao. A maioria trata-se de pessoas trabalhadoras, de bern". 

(grifo nosso). <Extraido do site http://www.agenciadenoticias.pr.gov.br/modules/ 

news/article. php?storyid=29950. Acessado em 13 de Agosto de 2007, as 1 0:15 hs> 

A citada Blitz da Cidadania, alem da participay!o de diversas unidades da 

Policia Civil e Militar, participam ainda as Delegacias de Prote~o ao Maio Ambients, 

do Consumidor, visando ensinar a comunidade sabre o C6digo de Defesa do 

Consumidor, dentre outras. 

Abaixo se apresenta um esquema te6rico desta idealizada divisao de 

responsabilidades, conforms se apregoou, dentro de uma visao democratica. 

Esclarec;a-se que a ordem das a¢es tara que ser necessariamente conforms a 

apresentada, caso contrario, se ocorrerem inversOes, como por exemplo, de 

partirmos de um nivel das a¢es de quarto nivel, pode-se cair na tentay!o, da qual 

se deseja livrar, da resoluy!o de todos os problemas com a policia, quando na 

verdade deveria ser a ultima. 

Primeiro nivel: A~Oes da Sociedade Organizada. Dos poderes publicos, da 

Sociedade Civil Nao Governamental, ONG. da familiae do individuo. 
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Segundo Nfvel: A~oes dos Poderes Publicos, qual seja do Executivo, 

Legislativo e Judiciario das tres esferas da FederayAo. 

Terceiro Nfvel: AyAo do Sistema lnstitucional de Seguran~a Publica. Da 

Justi~ Criminal, do Ministerio Publico, das Polfcias e do Setor Penitenciario. 

Quarto Nivel: AyAo do Sistema Policial: Da Policia Federal, Rodoviaria e 

Ferroviaria e das Policias Estaduais, preferencialmente em conjunto e integradas. 

Tambem se incluem aqui o apoio das Guardas Municipais e da Seguran~ Privada 

como coadjuvantes em determinadas a¢es s6cioprotetivas. 

Com certeza ainda muitos insistirAo de que isso pode ser born mas que e 

muito complicado e de Iongo prazo, e que precisamos resolver o problema ja. Aqui e 

agora. E assim continuarAo a descartar as ayOes de todos asses setores e 

segmentos e enquanto isso, vozes insistentes e persistentes, para que a policia seja 

uma especie de "justi~ altemativa informal", dizendo que a poll cia tara a autonomia 

plena para a soluyAo da criminalidade. E ainda tara que preencher os vazios de 

a~oes da sociedade organizada, dos poderes publicos, do Sistema de Justi~ 

Criminal e pior, do pr6prio sistema policial, ao seu talante. Ora, isso seria urn convite 

a persistencia da violencia, a truculencia, a arrogancia e a corrupyAo policial 

conforme fartamente demonstrados nesta pesquisa. 

Por certo, nAo nos move a intenyAo de jogar nas costas da sociedade 

organizada e nos poderes publicos a responsabilidade pela inseguran~, num 

silogismo metodol6gico de puro maquiavelismo. Explica-se: a premissa maior seria a 

de que os crimes existem e a manor de que a sociedade em si os produz e, portanto 

a conclusAo dialetica seria a de que ala mesma, a pr6pria sociedade deveria se 

"virar" em resolver os seus crimes. Portanto, nAo e esta visAo simplista como querem 

alguns defensores de "Polfcia Comunitaria" voltada para a resoluyAo de problemas 

da pr6pria comunidade. 

0 crime e e sera sempre assunto de Policia, pois ao Estado cabe a 

realizayAo da Justi~ que nAo mais pode fazer o cidadAo, por suas pr6prias mAos, 

conforme ja se alinhavou mais de uma vez neste trabalho. 0 que se quer 

demonstrar aqui e da inutilidade e porque nAo a irracionalidade e, pior ainda, do 

perigo de se deixar a seguran~ exclusivamente nas mAos dos policiais, sam a 

participayAo e o controle da comunidade. 



95 

9 CONCLUSAO 

Dos expostos, emergem algumas conclus6es que se nos afiguram 

evidenciadas no presente trabalho: 

A sociedade brasileira continua insistindo num modelo autoritario de 

enfrentamento da viol~ncia que cada vez mais nAo tern se formatado com o espirito 

e a visAo democratica da nova Carta Constitucional, qual seja, da utilizayio da for9a 

e da pr6pria viol~ncia para tentar manter o status quo. Portanto, nAo se trata de 

uma viol~ncia individual dos policiais-militares, mas sim, de uma violltncia 

"institucionalizada" que acaba sendo arraigada na cultura da organizayio; 

Enfrentar a viol~ncia com a violltncia, descartando os Direitos Humanos, ao 

fazer seleyio de .. cidadania", nAo se esquecendo que apenas quatro gera96es nos 

separam do fim da escravidAo brasileira, continuer insistindo-se na seletividade do 

respeito aos Direitos Humanos tara efeito rigorosamente contrario ao esperado. A 

discrimina9Ao e a desigualdade injusta tern a capacidade intrinseca de gerar a 

revolta e desta desencadeando-se a violencia, com velocidade geometries; 

0 sistema de criminalizayio no Brasil encontra-se arcaico e irritantemente 

discriminat6rio, facilitando-se a sensayio de impunidade para aqueles que detltm o 

poder econOmico ou politico, palo excesso de entraves burocraticos e 

procrastinat6rios; 

Os discursos empurram subliminarmente os policiais-militares para a 

trucullmcia e acabam, nao raro, transformando-os em vitimas, ora na condiyio 

abjeta de verdugos ou vil6es, ora na condiyio de alvos concretes da pr6pria 

violencia a qual combatem; 

0 caminho para lidar com a viol~ncia policial dos confrontos armados nAo e 

a repressAo violenta desvairada, com pessoas pedindo ate canh6es nas ruas, For99 

Nacional de Seguran99 e do pr6prio Exercito Nacional, como se demonstrou no 

presente trabalho, e sim na busca de politicas para a seguran99 publica que lavern 

em conta a natureza da sociedade brasileira, particularmente em grandes centros 

urbanos, onde a presen99 de negros e pobres tern uma representayio estatistica 

significativa na educayio, na for99 de trabalho e no poder contradit6rio com o 

discurso oficial da "democracia racial"; 
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A Seguranya Publica deveria ser visualizada pela sociedade organizada de 

forma global e nunca como uma mera questao policial. 

Num pars de dimensao continental e federado, as dificuldades de adoyAo de 

solu~oes centralizadas, podem explicar duas modernas tendltncias que vltm sendo 

observadas e que nao poderao mais ser desprezadas na formulayAo de potrticas de 

seguranya publica: as tendltncias municipalistas e privatistas. 

Neste sentido, nao se pode mais imaginar que possa haver sensrvel reduyAo 

e controls da violltncia sem uma estrutura cooperativa eficiente entre o Estado, 

Prefeitura, ONG e as lideranyas empresariais e comunitarias locais. 

As necessarias convergltncias, combinayAo e sinergia dos multiplos 

recursos e esfor~os devem superar as controversias quanto a competltncias legais, 

estrategicas e administrativas dos diferentes centros de poder em favor dos 

interesses da coletividade local. 

A seguranya, como resultado de um esfor~o conjunto devera ser menos 

politizada partidariamente, mais integrada e considerar cada vez mais as 

peculiaridades dos problemas e recursos locais. 

A reduyAo e prevenyAo da violltncia demandam, alem da aoAo da polfcia, um 

complexo de providltncias sociais, educacionais e assistenciais que devem ser 

desenvolvidas tanto pelos Prefeitos, quanto pelo Estado e tambem pela Sociedade. 

Essas providltncias s6 apresentarao resultados palpaveis se forem intencionalmente 

planejadas e coordenadas em seu conjunto de decisoes e a~oes. 

Com base nas experiltncias de Policia Comunitaria verificou-se que algumas 

cidades com problemas crOnicos de elevada violltncia mostraram sucesso 

extraordinario quando o poder publico municipal desenvolveu variados programas 

complementares para suas areas criticas, muitos deles ha muito tempo reclamados, 

tais como, iluminayAo, urbanizayAo de areas degradadas em favelas, programas 

educacionais para jovens em situayAo de risco, instalaoAo de cAmeras em locais de 

alta incidltncia de crimes, ajustamento das guardas municipais ao policiamento da 

Policia Militar, limitayAo de horario de funcionamento de bares, dentre outros. 

Por fim, nao tendo a pretensao de esgotar ou exaurir o tema, mas sim ode 

provocar a reflexao e o estudo de area tao nobre ligada diretamente as atividades 

dos policiais-militares e do seu comportamento profissional, buscou-se apresentar as 
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seguintes proposiy()es, nao se excluindo outras ja existentes ou que poderao advir 

no futuro: 

Cria«;ao de um Conselho para Estudos e Analise de Emprego Operacional 

das Atividades de Policia, em ayOes repressivas ou que exijam o emprego de fon;a, 

a ser composto por integrantes da Policia Militar e Civil, como membros natos ou 

efetivos, Tambem contar com a participayao efetiva dos integrantes do Ministerio 

Publico e do Poder Judiciario, que integram o Sistema de Seguranya Publica, da 

Prefeitura Municipal, e como colaboradores, demais pessoas ligadas a outros 6rgaos 

que diretamente ou indiretamente tam interesse nas atividades policiais, tais como, 

da OAB/PR, da Ouvidoria das Policias, ONG, Clubes de Serviyo, dentre outros. 

0 referido Conselho teria a missao de apresentar propostas para o controls 

dos confrontos armadas, atraves da analise e do estudo de casas envolvendo as 

ocorrAncias de alto risco, para a proposiyao de solu¢es integradas de todos os 

6rgaos do Sistema de Seguranya Publica e demais Secretarias e 6rgaos do Governo 

que possam direta ou indiretamente contribuir para a soluyao pacifica dos conflitos. 

Como referencia para os estudos, poderia servir como base a ja existents 

Diretriz n°. 003/2007 da PM/3, publicada no Boletim Geral de n°. 170, de 06 set. 

2007, da AjudAncia Geral, que trata da Criayao da Base de Dados de OcorrAncias 

Policiais Militares envolvendo situa¢es de alto risco, juntada no ApAndice II, a qual 

passara a servir de subsfdio do presents trabalho. 
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AP~NDICES 



AP~NDICE 1- QUESTIONARIO 

POL(CIA MILITAR DO PARANA 
COMANDO DO POLICIAMENTO DO INTERIOR 

NONO BATALHAO DE POLiCIA MILITAR 

CURSO SUPERIOR DE POLfCIA/2007 
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Visando subsidiar monografia com o tema "Confrontos Armadas -

Formas de Centrale" solicito-vos o auxilio para o preenchimento do presente 

questionario que servira de base em pesquisa semi-elaborada visando conhecer a 

opiniAo dos integrantes da ROTAM/9° BPM, a respeito dos fatores que levam ou 

condicionem o emprego da forya fisica (viol&ncia) como recurso do Poder do Estado, 

buscando conhecer as circunstAncias de suas causas e efeitos com reflexes na 

imagem da Corporayao. 

Observacao: Nao e precise se identificar e suas opiniOes serAo 

mantidas em sigilo. Portanto. para ser de utilidade. seja sincere e comprometido com 

os resultados da pesguisa. em prol do crescimento cientifico da nossa Organizacao. 

Graduayio: ------Tempo de Servic;o na ROT AM ____ e 

na PMPR -----

1. Voc& acredita que a viol&ncia fisica e uma necessidade dentro das 

atividades policiais-militares? 

( ) sim ( ) nAo ( ) nAo sei 

Explique porqu&? 

2. Com base na resposta anterior, vocA acredita que a populac;Ao concorda 

com o emprego da vioiAncia fisica? 

( ) sim ( ) nao ( ) nao sei 

Explique, no seu entender, em que casas ela concorda ou discorda. 
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3. A midia (imprensa escrita, radio e lV), no seu entender, sob a forma 

que enfoca a criminalidade, colabora com a criac;Ao de uma imagem positiva da 

Pollcia Militar? 

( ) sim ( ) nAo ( ) nAo sei 

Justifique a sua resposta acima. 

4. Com base no preparo profissional individual e do grupo, e dos 

recursos materiais disponiveis, voce acredita que esta em condic;Oes de garantir a 

seguranc;a da tropa (em situac;Bo de apoio) ou mesmo da sociedade quando atacada 

por criminosos violentos? 

( ) sim ( ) nAo ( ) nAo sei 

Justifique. 

5. Voce acredita que a criminalidade esta aumentando? 

( ) sim ( ) nAo ( ) nAo sei 

6. Com base na resposta anterior, justifique sua resposta, procurando 

elencar quais as causas que estariam contribuindo para o aumento ou diminuic;Ao da 

criminalidade? 

7. Ainda com base na resposta anterior, para cada causa possivel, o 

que a Policia Militar, e particularmente a ROT AM, tern feito para tentar resolver ou 

diminuir o indica da criminalidade? 

8. VocA acredita que o apoio da populac;Ao poderia efetivamente 

contribuir para a diminuic;Ao destas causas? 

( ) sim ( ) nAo ( ) nAo sei 

Explique: 

9. E por parte do Governo: que tipo de ac;Oes poderiam ser realizadas 

para diminuir ou erradicar tais causas? 
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1 0. De todos os responsaveis dentro Sistema de Seguranc;;:a Publica, 

citados abaixo, indique de 0 a 4 - variando de (0 - pessimo - 1- ruim - 2 born - 3 -

6timo e 4- excelente), para indicar o desempenho de cada urn: 

Policia Militar ( ) 

Policia Civil ( ) 

Ministerio Publico ( ) 

Poder Judiciario ( ) 

Sistema Prisional ( ) 

11. De ordem do de menor para o de maier desempenho, indique em 

que fatores voctt acredita que esteja prejudicando o melhor desempenho, propondo, 

se for o caso sugest5es para melhoria. 

0-

1 -

2-

3-

4-

12. No seu entender, a unificac;;:Ao das Policias poderia contribuir para a 

diminuic;;:Ao da criminalidade? ( ) sim ( ) nao ( ) nao sei 

Porqu6? 

13. A Policia Comunitaria poderia contribuir para a diminuic;;:Ao da 

criminalidade? 

( ) sim ( ) nao ( ) nao sei 

Porqu6? 

14. Fique a vontade para declinar, no seu entender e com base nas suas 

experi6ncias pessoais, como seria possivel equacionar o ciclo da viol6ncia nos 

confrontos armadas com a Policia Militar? 

Muito Obrigado. 
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AP~NDICE II- Diretriz n° 003/2007- PM/3 - Boletim Geral n° 170 de 06 

set. 2007 - AJ . Geral -

DIRETRIZ DE CRIACAO DA BASE DE DADOS, DE OCORR~NCIAS 

POLICIAIS MILITARES, ENVOLVENDO SITUAC0ES DE ALTO RISCO 

1. FINALIDADE 

Estabelecer uma doutrina organizacional, para a criayao de urn "banco de 

dados padronizado" orientando a coleta, a destinac;So, o estudo e a difusAo das 

ocorrAncias de alto risco, em que se envolvem policiais-militares, com vistas a 

subsidiar, estudos de caso e/ou outros documentos de Estado Maior. 

2. REFER~NCIAS 

a. Lei n° 677 4 - Lei de Organizayao Basics; 

b. Diretriz Geral de Planejamento e Emprego da PMPR - 004/00 - PM/3; e 

c. Diretriz de Administrac;So de Ocorrencias com Refens - 009/00 - PM/3. 

3. OBJETIVOS 

a. Criar uma base de dados no ambito da PMPR, para fins de analise e 

interpretac;ao estatrstica; 

b. Possibilitar estudos de caso, seletivo, com vistas a identificar os aspectos 

positives e, principalmente, falhas tecnicas e taticas procedimentais, em situa¢es 

de alto risco, corrigindo-as; 

c. ldentificar os aspectos positives e falhas tecnicas e taticas, no emprego de 

equipamentos disponibilizados, sempre com o "foco" na melhoria da qualidade da 

prestac;So de serviyos; 

d. Mensurar o nivel de adestramento e absorc;So dos conhecimentos dos 

policiais-militares partrcipes da ocorrAncia, em face da analise do fato concreto; 
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e. Possibilitar a mensurayAo do nrvel de instruyAo do efetivo policial militar, 

em face da am~lise das diversas oco~ncias envolvendo situa<;5es de alto risco; e f. 

Difundir as OPM, os dados estatrsticos e o resultado dos estudos de caso. 

4. EXECUCAO 

a. Responsabilidade da Coleta dos Dados 

A responsabilidade da coleta dos dados, e do Comandante da Unidade 

Operacional, cuja area de responsabilidade territorial, se desenvolveu a ocorr6ncia. 

Podera delegar atribui<;oes para efeito da elaborayao do documento, mas devera por 

ele ser firmado; 

b. Quando Coletar os Dados 

Sempre que ocorrerem situayaes de risco ( confronto armado, seqoestro, 

tomada de refens, etc ), que exijam ayaes policiais com postura lnstitucional nao 

rotineira, riqueza possivel de detalhes, os dados contidos no pr6ximo item, "ameaya 

a vida, compressao do tempo e imprevisibilidade, ou que resultem em lesao ou 

morte de policial(is) militar(es), meliante(s) ou terceiro(s) pr6ximo(s) da ayAo, devera 

ser coletado com a maior 

c. Prazo para Remessa e Destino dos Dados 

Os dados deverao ser enviados ao escalao superior em 15 (quinze) dias, 

ap6s o ocorrido, pelos meios disponrveis na CorporayAo, com o devido controle de 

protocolo. Na seqoencia, deverao seguir a "APMG', que os baixara ao seu 

"Departamento de Ensino de Tiro e Taticas Defensivas". 0 Chefe do departamento 

de ensino de tiro e taticas defensives, caso necessaria, podera pelos canais 

competentes, solicitar diretamente a UOp responsavel, a elaborayao e remessa do 

banco de dados; 

d. Para Quem Coletar 

0 destinatario do banco de dados e o departamento de ensino de tiro e 

taticas defensives, o qual coordenara a distribuiyao das ocorrencias, dentre os 

instrutores vinculados a este departamento, para os estudos de caso; 

e. Prazo do Departamento 

0 departamento de ensino de tiro e taticas defensives, dispora de 30 (trinta) 

dias, para a elaborayao do "estudo de caso", devendo, ap6s aprovayao do Chafe do 
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departamento em questao, seguir os canais competentes, sendo divulgado a todos 

os 6rgaos de direc;So, apoio e execuc;So da PMPR, bern como ser utilizado como 

subsidio, em instruyOes e nos diversos cursos de nossa casa de ensino. 

5. CONDICOES DE EXECUCAO 

a. Conteudo Minima do Formulario que Servira como Base de Dados 

1) Cabe~alho da Uop; 

2) Referencia 

3) Assunto 

4) ldentifica~lo da ocorrincia : 

a) Data e horario; 

b) Municipio e bairro; 

c) Circunscric;So territorial; 

d) Endereyo; 

e) Ambiente; 

f) Luminosidade; 

g) Dimensao dos perimetros taticos e situac;ao de isolamento; 

h) Foi possivel aplicar a doutrina de administrayao de crises; 

i) C6pia do boletim de ocorrencia. 

5) Efetivo empregado (individualizado) 

a) Nome, posto e/ou graduac;So; 

b) Tempo de servic;o; 

d) Tempo de serviyo na unidade; 

c) Exercia atividade operacional (missao fim) ou administrative (meio); 

e) Grau de participayao na ocorrencia; 

f) Foram observados efeitos psicofisicos do estresse. 

6) Apolo de outras lnstitui~6es 

a) Denominayao; 

b) ldentificac;So do responsavel; 

c) Efetivo empregado (quantidade); 

d) Grau de participayao e/ou apoio; 

e) Armamento utilizado; 

f) Efetuaram disparos? Quantos? 



7) Armamentos e equipamentos empregados 

a) Armamento utilizado (quantidade e calibre), individualizado; 

b) Disparos efetuados (individualizado); 

c) DistAncia dos disparos; 

d) Armas disponiveis nas viaturas; 

e) Vestes de prote~o balistica, individualizado; 

f) Tipo de munic;ao; 

g) Equipamentos e materiais de apresto utilizados, individualizado: 

( 1) Speed Loader e/ou carregadores extras para pistol a; 

(2) Lanternas; 

(3) PR-24 (tonfa) 

( 4) Algemas; 

(5) Quantidade de munic;Bo reserva disponivel (discriminar por calibre); 

(6) Armas nao letais (descrever tipo, caso tenha sido utilizado). 

8) Viaturas 

a) Quantidade e tipo; 

b) Houve acionamento de dispositivos sonoros; 

c) Houve acionamento da luz de emerg6ncia (giroflex); e 

d) Tecnicas e taticas de abordagem utilizadas. 
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9) Dados relativos ao treinamento profissional anterior dos policiais

militares que participaram da a~lo 

a) Data da ultima instruc;Bo como armamento empregado na ocorr6ncia e, 

se possivel, o resultado obtido na instruc;Bo; e b) Data das ultimas instruc;Oes sobre 

tecnicas e taticas de abordagem, empunhadura de armamento, taticas de confrontos 

armados, revista e conduc;Bo de pessoas, emprego de algema, de lanterna, etc; 

1 0) Dados relativos aos infratores 

a) Nome/Aicunha; 

b) ldade; 

c) Enderec;o; 

d) Antecedentes criminais; 

e) Temperamento/personalidade; 

f) Armas empregadas e disparos efetuados (individualizado); 

g) DistAncia dos disparos; 
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i) Veiculo(s) empregado{s); 

j) Vestes de proteyao baHstica; 

k) Exig6ncias; 

I) Observou-se a Sindrome de Estocolmo. 

11) Dados relativos is vitimas/refens 

a) ldentificayao; 

b) ProfissAo; 

c) Grau de parentesco com os infratores; 

d) Situayao sociallfinanceira; 

e) Observou-se a Sindrome de Estocolmo; 

f) Sofreram lesOes corporais. 
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12) Dados relativos i gera~o da ocorrencia e ao acionamento da 

a) Fato gerador; 

b) Solicitayao da vitima {terceiros); 

c) Solicitac;Ao/acionamento via COPOM; 

d) Em patrulhamento; 

e) Houve emprego de apoio PM, quantas viaturas; 

f) 0 COPOM tinha conhecimento dos dados principais da ocorr6ncia; 

g) Foram transmitidos a equipe os dados obtidos e a recomendac;Ao para as 

cautelas e tecnicas preventives, devido ao possivel grau de risco da ocorr6ncia; 

h) Houve troca de informac;Oes entre as equipes envolvidas e o COPOM 

{solicitac;Ao de informac;Oes e/ou orientac;Oes); 

i) A ac;Ao foi coordenada e/ou comandada, por quem; 

j) Foi acionado o grupo de administrac;Ao de ocorr6ncias com refens da Uop. 

13) Dura~lo da a~lo 

a) Para este quesito, os tempos deverAo ser considerados 

pormenorizadamente, na seguinte forma : 

( 1) Na hip6tese de confronto armada : inicio, durac;Bo e termino; 

(2) Na hip6tese de soluyao negociada : inicio, durayao e termino; 

(3) Na hip6tese de ocorr6ncia de morte : considerar desde o acionamento da 

ocorr6ncia ate seu acontecimento. 

14} Grau de risco, nlvel de resposta e solu~lo adotada 
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Descrever o grau de risco, a capacidade da OPM para o enfrentamento da 

crise e qual a soluyao adotada e suas 

justificativas de adoyao. 

15) Resultado da a~lo 

Descrever com detalhes se houve feridos e/ou mortos, local dos ferimentos, 

quem os causou, danos materiais 

em decorr~ncia da ocorr~ncia, tanto no local 

quanto nas cercanias, etc. 

16) Dados extras sobre o local e a ocorrlncia 

a) Se existirem imagens (filmagens, fotografias, etc), tais deverao ser 

anexadas. Tambem deverao ser 

elaborados croquis minuciosos, ilustrando no que for possivel, o seguinte : 

(1) Croqui das vias que circundam o local da ocor~ncia, e as vias por onde 

as viaturas chegaram ao local; 

(2) PosiyOes iniciais e finais de todos os participes; 

(3) DistAncias dos disparos; 

( 4) Barricadas e/ou coberturas utilizadas; 

(5) 0 local em que pessoas (PM e/ou terceiros) foram alvejadas; 

(6) Laudos tecnicos e periciais; e 

(7) Outros dados julgados uteis e esclarecedores. 

b) Da mesma forma, todas as noticias e documentos publicados sobre o 

fato, devem ser anexados. 

17) Repercusslo do evento {positiva ou negativa) 

a) No efetivo policial militar; 

b) Na midia, houve a preocupayao da UOp monitorar, elaborar boletins, dar 

informayOes oportunas, etc; 

crises. 

c) Na sociedade enos 6rgaos governamentais. 

18) Elemento Politico 

a) Houve participayao de politicos (deputado, vereador, prefeito, etc); 

b) Tal participayao, auxiliou na resoluyao da crise; 

c) Tal participayao, impediu a apticayao da doutrina de administrayao de 

b. Divulgayao do Estudo de Caso 
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1) Ap6s a elabora~o do Estudo de Case, os resultados, como forma de 

conhecimento para o treinamento e aprimoramento profissional de todos os 

integrantes da Corpora~o. deverAo ser disponibilizados e difundidos a toda a 

PMPR, atraves de aulas, instruc;Oes, estagios, curses, publica<;Oes no BG/PMPR, 

publica<;Oes tecnicas, correio eletrOnico, etc; 

2) Quando da divulga~o do Estudo de Case, os names dos reais 

envolvidos, deverAo ser preservados, nAo sendo divulgados. 

6. PRESCRICOES DIVERSAS 

a. Para efeito da elabora~o do Banco de Dados, toda terminologia tecnica e 

aspectos doutrinarios devem obedecer ao estabelecido nas Diretrizes do Comando 

Geral da PMPR vigentes, em especial as seguintes: Diretriz n° 004/00- PM/3, que 

regula o "Pianejamento e o Emprego da PMPR" e Diretriz n° 009/00 - PM/3, que 

orienta a "Administrayio de Ocorrencias com Refens"; 

b. Os Comandos Intermediaries deverao, coordenar, supervisionar e 

fiscalizar suas unidades subordinadas, quanta ao desencadeamento de ocorrencias 

policiais-militares ou bombeiros militares de "alto risco", que "nlo" ocorram o 

encaminhamento dos dados necessaries para subsidiar os "estudos de caso"; 

c. No case especifico do Corpo de Bombeiros, ocorrendo "situa~Oes de alto 

risco", (incendios, catastrofes, salvamentos, buscas, etc) nos moldes previstos para 

os outros Comandos Intermediaries, a base de dados devers ser semelhante a 
policial militar, sendo aceito algumas modificac;Oes, tendo em vista sua missAo 

especifica, e encaminhada ao Departamento de Ensino Bombeiro Militar, nos 

mesmos prazos citados anteriormente, para os respectivos "estudos de caso" e 

posterior divulga~o; 

d. A APMG e o Departamento de Ensino de Tiro e Taticas Defensivas, 

deverao acompanhar o 

desenvolvimento das atribuiyaes contidas nesta Diretriz, e case constatem 

que as informac;Oes necessarias para o desenvolvimento dos "estudos de caso", nAo 

lhes estAo sendo encaminhadas, deverao informar a 38 Se~o do EM, para as 

medidas necessarias; 

e. 0 Departamento de Ensino de Tiro e Taticas Defensivas, ao elaborar os 

"estudos de caso", devers durante a analise das informayaes das situa<;Oes de alto 

risco, ao detectar itens importantes, que possam ser tabulados estatisticamente, 
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criar "uma base de dados", que venha a auxiliar e subsidiar a atividade operacional, 

com dados tais como : ( dura~~o dos confrontos armadas, distSncia media dos 

disparos nos confrontos armadas, locais e circunstSncias em que ocorrein com 

maior freqa~ncia os confrontos armadas, ambientes e condi~tJes de luminosidade 

dos locais dos confrontos armadas, efeitos psicoflsicos do estresse com maior 

incid~ncia nos confrontos armadas, resultados dos confrontos armadas, numero de 

abordagens versus incid~ncia dos confrontos, e outros ); 

f. Os relat6rios das situa¢es de alto risco, a serem encaminhados pelas 

UOp a APMG, deverAo seguir obrigatoriamente os itens contidos no " numero 5. 

CONDICOES DE EXECUCAO, a. Conteudo mfnimo do formulario que servira como 

base de dados ", esforyando-se para preencher todos os dados. Caso nAo seja 

possfvel preencher algum item do formulario, a seu lado deve ser escrito "dado nlo 

disponfvel ". 

g. Revogue-se a Diretriz 004/2002- PM/3- Diretriz de Cria9Ao de Base de 

Dados de Ocorrencias Policiais Militares, Envolvendo Situa90es de Alto Risco. 




