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RESUMO 

A Polfcia Militar inserida na Constituic;ao Federal em seu Artigo 144, inciso V, paragrafo 
5° e na Constituic;ao Estadual em seu Art. 46, inciso II e Art. 48, cabe dentro do contexte 
da Seguranya Publica a polfcia ostensiva e a preservayao da ordem publica. 0 
presente trabalho e o resultado da necessidade da busca de novas alternativas ou 
ajustes para que se busque uma forma mais eficaz de realizar o Policiamento, 
principalmente no que tange a missao constitucional da Policia Militar, que e a 
responsavel pelo policiamento proativo, caracterizado pela prevenc;ao. 0 objetivo foi 
avaliar a forma de atuayao da Polfcia Militar do Parana, no desenvolvimento das 
atividades operacionais, tendo em vista a sua responsabilidade que e o policiamento 
proativo e o policiamento reativo. Para tal foram realizadas pesquisas de campo e 
entrevistas, bern como analise documental, tendo como publicos alvos Policiais 
Militares do Parana, Policiais Militares de 06(seis Estados da Federayao, Funcionaria 
da Universidade Federal do Parana e da Secretaria da Crianc;a e do Adolescente). 
Conclui-se frente ao trabalho desenvolvido, que a atuac;ao da Polfcia Militar prevalece o 
modelo preventive, utilizando para tal, de todos os seus recursos humanos e materiais 
disponiveis, preocupando-se sempre com a ostensividade e a presenya efetiva do 
policial, com uma mudanc;a de comportamento, procurando estabelecer uma maior 
aproximac;ao da comunidade, com filosofia de policiamento comunitario, para que a 
populayao colabore com a corporayao, com informac;oes uteis, e tenha maior confianya 
no Policial Militar e credibilidade na instituiyao, somando a estes, no campo 
operacional, da importancia indispensavel das ferramentas, geoprocessamento e 
siscopweb, que propiciam a corporac;ao qualidade no modo de agir, e resultados 
operacionais sao satisfat6rios, para o combate a criminalidade. Observou-se neste 
trabalho, preocupayao com a questao de efetivo, tendo em vista a possibilidade de 
perda em razao de passagem para a reserva remunerada, bern como, da viabilidade 
como acontece em outros Estados, em contratar civis, para exercerem func;oes 
administrativas, substituindo Policiais Militares, para que estes desenvolvam suas 
atividades especificamente na missao fim da corporayao. Destaca a atuayao da 
corporac;ao nas atividades de cunho social, fazendo com que a instituic;ao cumpra o seu 
papel no que tange a responsabilidade social, sendo assim, concluo que a Policia 
Militar esta desempenhando a contento e de forma satisfat6ria nas atividades, sejam de 
carater preventive ou reativo. 

Palavras-Chave: Policiamento - Ostensive - Prevenc;ao - Geoprocessamento -
Seguranc;a - Polfcia Militar. 



ABSTRACT 

The Military Police entered the Federal Constitution in its Article 144, section V, 
paragraph 5 and the State Constitution in its Article 46, item II and 48, lies within the 
context of the Public Security Police ostensible and the preservation of public order. This 
work is the result of the need to search for new alternatives or adjustments in order to 
seek a more effective way of doing the policing, especially with regard to the 
constitutional mission of the Military Police, which is responsible for the proactive 
policing, characterized by prevention . The objective was to evaluate the manner of 
performance of the Military Police of Parana, in the development of operational activities, 
in view of their responsibility which is the policing proactive and reactive policing. For 
such searches were conducted of field and interviews and documentary analysis, with 
the government target of Parana Military Police, Military Police of 06 (six states of the 
Federation, an official at the Federal University of Parana and the Department of Child 
and Adolescent). It is opposite the work that Operation Military Police provided the 
model prevails, using for that, for all its human and material resources available, while it 
is always with the ostensible and effective presence of the police, with a change of 
behavior, trying to establish a closer community with the philosophy of community 
policing, so that the people cooperate with the corporation, with useful information, and 
have more confidence in police and military credibility in the institution, adding to those 
in field operational, the importance of essential tools, and geoprocessing siscopweb, 
that the corporation provide quality in order to act, and operating results are satisfactory, 
to combat crime. It was observed in this study, concern over the issue of effective, with a 
view to the possibility of loss due to move to reserve paid, and the feasibility as in other 
states, to hire civilians, to exercise administrative functions, replacing Military police, so 
that they develop their activities specifically in order activity of the corporation. Highlights 
the performance of the corporation in the activities of social nature, making the 
institution fulfill its role with regard to social responsibility, thus, conclude that the Military 
Police are performing to the satisfaction and satisfactorily in the activities, are of 
preventive or reactive. 

Keywords: Policing - ostensible - Prevention - Geoprocessing - Security - Military Police. 
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1 INTRODUCAO 

A Policia Militar inserida na Constitui~ao Federal em seu Artigo 144, inciso V, 

paragrafo 5°, cabe dentro do contexto da Seguran~a Publica, a policia ostensiva e a 

pr~serva~o da ordem publica. 

Cabe tambem a Policia Militar, conforme preconiza o Artigo 2° da Lei de 

Organiza~ao Basica, executar com exclusividade, ressalvadas as missoes 

peculiares das Forcas Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas 

autoridades policiais competentes, conceituadas na legisla~o federal pertinente, a 

fim de assegurar o cumprimento da Lei, a manutenc;ao da ordem publica e o 

exercicio dos poderes constituidos. 

A seguranga publica no Parana e no Brasil tern alternado periodos de grande 

pujan~ e ousadia com periodos de estagna~o. Atualmente, devido ao crescente 

clamor par seguranga publica, vive-se uma epoca de ousadia no enfrentamento 

dessas questoes. Estudiosos e profissionms da area tern procurado alternativas para 

a solugao dos problemas. 

Nao se pode pensar em comunidade sem que se leve em conta as suas 

multiplas raizes articuladas a urn pais com dimensoes continentais e processo 

hist6rico de desigualdade social e rapidas transformayaes. No plano sociol6gico, a 

criminalidade nos grandes centros pode ser considerada subproduto de urn 

acelerado e ca6tico processo de urbanizagao. Muitas pessoas deixaram o campo e 

foram para os centros urbanos. Ao perder suas raizes, perderam tambem a sua 

identidade, enfraqueceram seus valores eticos e marais eo freio social. Os bols6es 

de pobreza do inchago urbana associado a tais perdas e a miseria sao os maiores 

ingredientes para o desencadeamento da violencia e da criminalidade. 

Par si s6, a pobreza nao gera violencia, mas a pobreza associada a rna 

distribui~o de renda, sim. Quando a miseria de muitos convive com a riqueza de 

poucos, ela desperta o sentimento de privagao da maioria em beneficia da minoria, 

gerando a revolta e a violencia. 

A preocupa~o com a seguranc;a afeta as decisoes de uma maneira que ja e 

quase imperceptive! e automat:~. para os moradores dos grandes centros urbanos: 

sem que se perceba, deixa-s~ u~ yiajar pcirci determin,~ cidades, de morar em 
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certas vizinhan9as, de estacionar o carro nesta ou naquela rua, de comprar carros 

conversiveis ou morar em casas. 

Para o poder publico, seguran9a converteu-se tambem num dos maiores itens 

or98mentarios e em objeto de preocupa9ao prioritaria. Gada ano a popula9ao exige 

mais policiais, mais viaturas e armas, novos presidios, juizes, promotores, radios 

comunicadores, computadores e outros. 

0 presente trabalho e o resultado da necessidade da busca de novas 

alternativas ou ajustes para que se busque uma forma mais eficaz de realizar o 

Policiamento, principalmente no que tange a missao constitucional da Policia Militar, 

que e a responsavel pelo policiamento proativo, caracterizado pela preven~o. Este 

capitulo se encerra com apresenta96es da justificativa e objetivos que nortearam 

esta investiga~o. 

0 Capitulo dois e reservado a literatura pertinente, ou seja, uma abordagem 

te6rica sobre os principais assuntos relacionados a pesquisa. Foram discutidos a 

missao constitucional dos 6rgaos responsaveis pela seguran9a publica, aspectos 

conceituais referente a criminologia e atividades preventivas de policiamento, bern 

como serao discutidos sobre a atividades operacionais preventivas e a96es 

comunitarias da Policia Militar. Ainda neste capitulo foi relatado assunto relative as 

Ferramentas estrategicas operacionais, estrutura operacional da corpora9ao e 

fatores sociais que possam influenciar na criminalidade. 

A metodologia do trabalho, apresentada no capitulo tn3s,indica a sua 

caracteriza9ao, o seu contexte, o procedimento metodol6gico para alcan98r os 

objetivos propostos, as analises que serao realizadas para a apresenta9ao dos 

resultados e finalmente urn cronograma com a previsao de cumprimento das 

atividades. 

No capitulo quatro mostra os resultados obtidos das pesquisas realizadas 

durante o referido trabalho monografico. Entre os temas levantados, encontra-se o 

modelo de policia, dados operacionais, alem da analise efetiva dos graficos, quadros 

e entrevistas efetuadas. 

Dentre do capitulo das considera96es finais, foi apresentado a conclusao dos 

resultados verificados, por meio das pesquisas quantitativa e qualitativa. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A sociedade como urn todo clama par seguran~ publica e esta atraves dos 

diversos organismos que tern a sua disposiyao, exige par parte do Governo do 

Estado do Parana, providencias e medidas urgentes para diminuir a sensayao de 

inseguranga que sofre e abala a populagao. 

Os indices de criminalidade revelam urn elevado numero de ocorrencias 

policiais, as quais sao atendidas num primeiro momenta pela Policia Militar do 

Parana, que tern a responsabilidade de executar o policiamento ostensive preventive 

e o atendimento destas ocorrencias das solicitagoes oriundas da populagao e par 

outro lado cabe a Policia Civil, a missao de investigar os crimes. Portanto, a Policia 

Militar, executa a Policia Administrativa - preventiva e a Policia Civil a Policia 

Judiciaria-investigat6ria. 

Atualmente, a Policia Militar, conforme a sua estrutura de efetivo e recursos 

materiais, comparando com o volume de ocorrencias que entra no sistema, realiza 

mais o policiamento reativo do que efetivamente o policiamento proativo. lsto quer 

dizer, que a na pratica a atuagao da Policia Militar esta direcionada para o 

atendimento de ocorrencias policiais e nao para atuar de forma preventiva, evitando 

que o crime ocorra. 

Alem desta situagao citada acima, e importante ressaltar que mesmo com 

essa estrutura de efetivo e recursos materiais, a demanda reprimida e elevada, o 

que significa que parte das ocorrencias policiais que entram pelo fane 190 deixam 

de ser atendidas. 

E importante destacar que os organismos policiais trabalham, 

essencialmente, nos efeitos dos diversos problemas existentes no pais, a 

criminalidade sem sombra de duvida e urn deles. Mas quais sao as causas da 

criminalidade; sera que sao oriundos, especificamente, par falta de urn policiamento 

ostensive preventive? Sera que as causas nao sao oriundas de problemas sociais? 

T ados esses questionamentos acima especificados podem se resumir em 

uma pergunta, ou problema da pesquisa, que e a seguinte: 

Como atenuar o modelo reativo da atividade policial pelo modelo 

preventive? 
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1.2 Objetivo 

Neste t6pico, toma-se indispensavel citar o objetivo geral e os objetivos 

especificos, que tern como finalidade definir as a~oes a serem desenvolvidas no 

presente trabalho, que trata especificamente a respeito dos aspectos preventives em 

atividade na Policia Militar do Parana. 

1.2.1 Objetivo Geral 

Atenuar o modelo reativo da atividade policial pelo modelo preventive. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

Dentre os objetivos especificos, destacam-se: 

• analisar as atividades de policiamento preventive de cinco estados, 

sendo eles: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Santa 

Catarina; 

• analisar o trabalho realizado na Policia Militar da Paraiba - PMPB e 

Bahia PMBA referente a contratayao de civis para atuar na atividade 

administrativa da corpora~ao; 

• avaliar se o aumento do efetivo e viaturas podera melhorar a 

preven~ao da atividade policial; 

• avaliar se a utilizayao, da ferramenta/geoprocessamento, desde que de 

maneira adequada, e eficaz para direcionamento do policiamento; 

• verificar se, com o desencadeamento de opera¢es policiais, ocorrera 

melhoria das a~oes preventivas; 

• identificar as necessidades de capacita~ao dos Policiais Militares para 

aplica~ao do Policiamento ostensive preventive; 

• implementar e manter a~oes comunitarias desenvolvidas pela Policia 

Militar do Parana em prol da sociedade; 
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1.3 Pressupostos 

• contratando civis para atuar na atividade administrativa da corpora~o havera 

urn aumento de efetivo na atividade fim; 

• aumentando o efetivo e viatura melhora-se a seguranya da popula~o; 

• como manuseio correto do geoprocessamento, as ayoes policiais de carater 

preventivo terao resultados satisfat6rios; 

• desencadeando-se operayoes policiais, aumentara a prevenyao da 

comunidade; 

• capacitando Policiais Militares, tem-se urn efetivo mais bern qualificado; 

• implementando as ayoes sociais comunitarias desenvolvidas pela PMPR 

melhora-se a formayao da populayao; 

1.4Justificativa 

Diante das necessidades basicas da sociedade, a Seguranya Publica e 
considerada essencial, motivo pelo qual redobra a responsabilidade dos 6rgaos de 

seguranya, quanta a sua missao, e em especial a Policia Militar, que tern a 

incumbencia da Preven~o. 

Analisando a criminalidade de uma forma geral, verifica-se pelos dados 

estatisticos, referenciados pelo geoprocessamento - mapeamento do crime, 

corroborado pelo numero de ligayoes recebidas pelo tone 190, que hoje a pratica da 

atividade policial, prevalece uma policia reativa, quer dizer, ocorre o atendimento 

das ocorrencias policiais pela Corporayao, quando na realidade, esperava-se por 

parte da Policia Militar que o crime consumado, fosse evitado, pelas ayaes 

ostensivas, conforme a sua missao constitucional. 

0 presente trabalho busca urn modelo de uma Policia com uma atua~o mais 

preventiva, que venha a surtir resultados significativos, que terao como beneficiados 

a sociedade, o Estado e a institui~o Policia Militar, que e a responsavel pela 

execuyao do Policiamento Preventivo e levando em considerayao que as ayoes da 

Policia Militar sao fiscalizadas pela populayao diuturnamente, obriga a Corpora~o a 

buscar alternativas coerentes que venham de maneira positiva, fazer com que a 
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comunidade no seu dia a dia, se sinta mais segura e, conseqOentemente, aumente a 

credibilidade na Policia Militar. Nesse sentido, justifica-se a realizayao deste estudo, 

especialmente, pelos desdobramentos positivos que trara para a populayao e a 

corporayao. 



21 

2 REVISAO DE LITERA TURA 

Faz-se necessaria, neste t6pico, conceituar termos e citar as missoes e acoes 

de carater preventivo e reativo desenvolvidos pela Policia Militar e outras 

instituicoes, tendo em vista a importancia de se buscar urn modelo de atividade 

policial para que a populac;ao no seu dia a dia se sinta mais segura e com maior 

credibilidade aos 6rgaos de seguranc;a. 

2.1 MISSAO CONSTITUCIONAL 

Conforme preconiza a Constituiyao Federal em seu Artigo 144, a Seguranc;a 

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: 

• Policia Federal; 

• Policia Rodoviaria Federal; 

• Policia Ferroviaria Federal; 

• Policias Civis; 

• Poli'cias Militares e Corpos de Bombeiros; 

• Guarda Municipal. 

2.1.1 Policia Militar e Corpo e Bombeiros 

Tern por func;ao primordial o policiamento ostensivo e a preservac;ao da 

ordem publica do Estado do Parana. Sao forcas auxiliares e reserva do Exercito 

Brasileiro e integram o Sistema de Seguranc;a Publica e Defesa Social Brasileiro. 

Seus integrantes sao denominados militares do Estado, assim como os membros do 

Corpo de Bombeiros Militares. 

Cabem as Policias Militares a Policia Ostensiva e a preservayao da ordem 

publica; aos Corpos de Bombeiros Militares, alem das atribuic;oes definidas em lei, 

incumbe a execuyao de atividades de defesa civil. 



22 

A Policia Militar do Parana cresceu junto com o Estado, evoluindo com a 

sociedade e atualmente esta voltada aos anseios da comunidade atraves do 

Policiamento Comunitario, garantindo a paz e a proteyao de vidas e bens a toda 

comunidade paranaense, presente nos 399 municipios do Estado. 

2.1.2 Policia Civil 

As Policias Civis sao orgaos da administrayao publica das unidades 

federativas do Brasil, cuja funyao e, de acordo com o Artigo 144 da Constituiyao 

Federal de 1988, o exercicio da seguranya publica para a preservayao da ordem 

publica, da incolumidade das pessoas e do patrimonio. 

As Policias Civis sao subordinadas aos Govemadores dos Estados ou do 

Distrito Federal e Territ6rios, sao dirigidas por Delegados de Policia de carreira, 

incumbem, ressalvada a competencia da Uniao, as fun96es de Policia Judiciaria e a 

apurayao de infrayoes penais, exceto as militares. 

2.1.3 Policia Federal 

A Policia Federal, instituida por lei como 6rgao permanente, organizado e 

mantido pela uniao e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrayoes penais 

contra a otdem ~olitica e social ou detrimento de bens, serviyos e interesses da 

Uniao ou de suas entidades autarquicas e empresas publicas; prevenir e reprimir o 

tnUico ilicito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho; 

e~ercer as funyoes de Policia Maritima, aeroportuaria e de fronteiras e exercer, com 

e~clusividat:Je, ~s fun96es de Policia Judiciaria da Uniao. 

A sede da Policia Federal situa-se na capital da Federayao, havendo 

unidades em todas as capitais brasileiras e delegacias e postos avanyados em 

varias outras localidades do pais. 
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2.1.4 Guarda Municipal 

E a denominac;ao utilizada no Brasil para designar a instituiyao de controle 

social ostensivo para proteyao dos bens, serviyos e instalayoes conforme dispuser a 

lei dos municipios. 

As Guardas Municipais apresentam-se como uma alternativa a seguranya 

publica no Brasil. Em outros paises, a exemplo dos Paises Baixos, Espanha, 

Belgica, Portugal, ltalia e Franya, bern como nos Estados Unidos e no Reino Unido, 

as administrayoes municipais possuem foryas policiais locais que atuam na 

seguranya dos cidadaos e de seu patrimonio. 

2.2 ASPECTOS CONCEITUAIS 

Dentro deste item, serao discutidos os conceitos de Crime, prevenyao, 

responsabilidade social, bern como aspectos envolvendo a questao das atividades 

desenvolvidas quanta ao trabalho exercido na pratica do policiamento proativo e 

reativo, que de acordo com a atuac;ao da Policia, seus efeitos desencadearao direto 

na populayao. 

2.2.1 Crime 

0 proprio conceito de "crime" evoluiu no passar dos seculos. Como muito 

bern lembra o Prof. Helena Fragoso: "a elabora~ao do conceito de crime compete a 
doutrina". Pois, o proprio Codigo Penal vigente, com suas alterayoes oriundas da Lei 

n°7 .209/84 que reformulou toda a Parte Geral do Codigo de 1940, nao define o que 

e "crime", embora algumas de nossas legislayoes penais antigas o faziam. 0 Codigo 

Criminal do Imperio de 1830 determinava em seu artigo 2°, paragrafo 1°: Julgar-se-a 

crime ou delito toda ayao ou omissao contraria as leis penais. E, o Codigo Penal 

Republicano de 1890 assim se manifestava em seu artigo 7°: Crime e a violac;Bo 

imputavel e culposa da lei penat. 

0 "crime" passou a ser definido diferentemente pelas dezenas de escolas 

penais. E, dentro destas definiyoes, havia ainda sub-divisoes, levando-se em conta o 

foco de observac;ao do jurista. Surgem entao, o conceito formal, material e analitico 
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do crime como expressoes mais significativas, dentre outras de menor expressao. 0 

conceito formal corresponde a defini~o nominal, ou seja, rela~o de urn termo a 

aquilo que o designa. 0 conceito material corresponde a defini~ao real, que procura 

estabelecer o conteudo do fato punivel. 0 conceito analitico indica as caracteristicas 

ou elementos constitutivos do crime, portanto, de grande importancia tecnica. 

A conceitua~o juridica do crime e ponto culminante e, ao mesmo tempo, urn 

dos mais controversos e desconcertantes da moderna doutrina penal, este ja era o 

pensamento do mestre Nelson HUNGRIA, afirmando ainda que: 

0 crime e, antes de tudo, urn fato, entendendo-se por tal nao s6 a 
expressao da vontade mediante agao (voluntario movimento corp6reo) ou 
omissao (voluntaria abstenyao de movimento corp6reo), como tambem o 
resultado (effectus sceleris), isto e, a consequente Jesao ou periclitayao de 
urn bern ou interesse juridico penalmente tutelado (HUNGRIA, 1958, p 88). 

lnicialmente, na doutrina penal brasileira, adotou-se urn conceito formal do 

delito, no qual o crime seria toda a conduta humana que infringisse a lei penal. Neste 

conceito, verificava-se o fato do individuo transgredir a lei penal apenas, sem que 

qualquer outro fator fosse analisado. 

Posteriormente, adotou-se uma defini~ao material de crime, cujo nascimento 

foi atribuido a HERING. Passou-se a definir o crime como sendo o fato oriundo de 

uma conduta humana que lesa ou poe em perigo urn bern juridico protegido pela 

lei.or derradeiro, chegamos ao conceito dogmatico ou juridico de crime, apelidado 

por muitos de "analitico". Sua origem remonta ao anode 1906, oriundo da doutrina 

alema de Beling, atraves de sua obra: "Die Lehre vom Verbrechen" ('~ Teoria do 

Crime'1, que culminou em 1930 com sua segunda obra "Die Lehre vom Tatbestand" 

('~ Teoria do Tipo'1.0 crime, portanto, passou a ser definido como:- Crime e toda a 

a~o ou omissao, tipica, antijuridica e culpavel. 

2.2.2 Profilaxia Criminal 

A profilaxia parte do principia de que nao existe crime sem causa e que a 

preven~ao impede a concessao do crime, destruindo todas as causas crimin6genas 

voluntarias e involuntarias, com o emprego de medidas pre-delituais. 



25 

Stanciu, mestre de criminologia, adverte que a profilaxia criminal poderia 

evitar muitos crimes, mesmo os mais graves, que quase sempre podem deixar sinais 

premonitoriais. A verdade, porem, e que a justic;a penal, na fase atual de sua 

evoluyao, jamais poden~ interferir antes das infrac;aes puniveis.E a sua coexistencia 

com a justic;a preventiva, segundo ele, seria aconselhavel, no sentido de sua 

complementayao, extirpando os fatores de patologia social. Segundo ainda o 

autorizado criminologista as categorias suscetiveis de serem tratadas pela justic;a 

preventiva, estaria, em primeiro Iugar, os anormais, tanto quanta os dementes; em 

segundo Iugar, os autores de acidentes automobilisticos que proliferam no estagio 

atual de civilizayao. Em terceiro Iugar, estariam os toxicomanos e, em quarto os 

imaturos. Haveria com isso maior prevenc;ao de delitos nas zonas de deteriorizac;ao 

social, onde ha naturalmente maior numero de fatores crimin6genos. 

0 problema dos delitos jamais sera solucionado sem uma profilaxia criminal, 

preveni-los ao menos, para que possam decresce-los. Antes de urn c6digo penal, 

deveria existir urn c6digo de prevenc;ao. Ainda mais, antes de punir evitemos a 

reincidencia. T odo individuo que a lei presumir perigoso, quando delinquente, 

deveria ser submetido a prisao e as medidas de seguranc;a. Ha sem duvida, os 

criminosos autenticos, para os quais de nada vale a pena como castigo ou como 

intimidac;ao. 0 encarceramento para estes somente podera neutraliza-los. 

A verdade, entretanto, que e a modema civilizac;ao tudo inventa, menos os 

meios de diminuir a criminalidade, nao obstante ser mesmo uma utopia a sua 

completa extirpac;ao. 

Ponto-chave da questao seria a melhor organizac;ao economica da sociedade. 

Alimentac;ao, habitayao, vestuario, emprego e educayao condignos. 

0 Policiamento ostensivo fardado, que compete a Policia Militar, muitas vezes 

impede que o delito ocorra. Uma ronda policial bern equipada poderia exercer sem 

duvida uma influencia inibidora nesse sentido. 

A (mica policia verdadeiramente eficiente e a preventiva. Somente quando 

inexiste, ou comec;a a falhar, e a que a repressiva se faz evidente, ocupando com 

destaque, toda a cronica policial. A exemplo disso, era a antiga Guarda civil, que 

exercia proficua policia preventiva. S6 excepcionalmente outras forcas policiais 

precisavam intervir. Hoje o que acontece? Raramente a Policia Militar exerce 
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realmente vigilancia em algum Iugar, fazendo a presenc;a de maneira inusitada e 

somente quando ocorra fato grave no locai.Nao ha duvidas de que o crime deve ser 

evitado. Depois de deflagrado, s6 engendra riscos e trabalho a Policia, bern como 

despesas inuteis para o Erario. Fato corriqueiro e que, nessas circunstancias, o 

delinqOente e detido sao e salvo, com pesado onus para o Estado, pondo em 

movimento escrivaes, carcereiros e toda a aparelhagem, inclusive sustento do 

preso, que o Estado mantem a custa do povo. Na justic;a novas trabalhos, perda de 

tempo e despesas se repetem. 

2.2.3 Prevenc;ao 

Par af se ve o quanta e mais barato e mais eficiente a policia preventiva. 
Fora disso, a polfcia repressiva, a do fato consumado, s6 aparece para 
assustar e traumatizar ainda mais as popula¢es. Nao ha duvida de que a 
criminalidade aumenta em consequencia de inumeros fatores, mas e 
evidente que urn deles e a absoluta ausencia do policiamento 
preventivo.(FERREIRA, 1986, p. 167). 

A preocupac;ao com a seguranc;a publica passou a ocupar uma parte 

significativa do debate publico. 0 medo do crime e da violencia passou a compor a 

realidade e o imaginario da coletividade que, a partir das experiencias concretas ou 

nao, passou a produzir e reproduzir o que T ereza Caldeira chamou de fala do crime: 

Alem do efetivo crescimento da criminalidade, verificou-se o crescimento do 

medo do crime ou da sensac;ao de inseguranc;a. Diante desse quadro, comec;aram a 

surgir demandas por mais seguranc;as e por maior repressao a criminalidade. 

No entanto, ficou clara que a simples repressao a criminalidade e violencia 

nao era suficiente para lidar com a complexidade do problema. 0 aumento de penas 

e restric;ao de beneficios para tipos especificos de crime, o aumento do efetivo 

policial e a construc;ao de mais presidios nao foram suficientes para canter a 

criminalidade. A partir dai, uma forma alternativa de resolver o problema, com 

propostas voltadas para possiveis causas, fatores de risco e de protec;ao e para 

problemas especificos e que envolvesse diferentes setores do setor publico, da 

sociedade civil, do centro de pesquisa e de organizac;oes internacionais, foi sendo 

desenhada e a ideia de prevenc;ao da violencia e da criminalidade foi se 

constituindo. 
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Politicas de seguran9a publica nao podem se reduzir a respostas pontuais 

para demandas apaixonadas por combate a criminalidade e nao podem se reduzir a 

altera96es legislativas e de endurecimento das a96es das agencias de controle da 

violemcia, mas devem incorporar principalmente a ideia de prevenyao da violencia. 

Quando se fala em preven9ao, de acordo com Buarque de Holanda (1995, 

p.9),"[ ... } e o ato de prevenir, que significa evitar, dispor, com antecipa9ao e chegar 

antes de".Do ponto de vista sociol6gico, "preven9ao refere-se a tudo aquila que 

possa ser realizado no sentido de impedir ou reduzir qualquer ayao anti-social ou 

que efeitos na saude fisica ou mental de individuos ou grupos, e seu principal meio 

se dao pela educayao" (BUCHER, 1989, p.67). 

Desse modo, quando se percebe que a policia realiza o trabalho com viaturas 

em Ponto Base - PB, ou o policiamento em duplas de policiamento a pe, dentre 

outros esta atendendo sua missao primordial: prevenir e controlar. A isso denominar

se-a de atividade de controle da criminalidade. 

Ja e hora de se pensar na responsabilidade social dos indivfduos e das 
organizac;oes, nao s6 na manutenc;ao da ordem publica como na sua 
construc;ao, e, consequentemente, na prevenyao da criminalidade, sob 
pena de cairmos no terrivel circulo vicioso: maior repressao, mais 
criminosos nas ruas, maior policiamento nas ruas, e assim indefinidamente. 
Manuel Lopes Rey, estudioso do fenomeno da criminalidade, distingue que 
prevenc;ao significa programas ou politicas para evitar que a pessoa se 
tome delinquente. Controle e o policiamento nas ruas para evitar que as 
pessoas ja se tornaram criminosas tenham oportunidade de 
delinquir.(OLIVEIRA, 2003, p.67). 

2.2.4 Policiamento Ostensivo 

Policiamento ostensivo, de competencia da Policia Militar, sao todos os meios 

e formas de emprego da Policia Militar, em que o policial e facilmente identificado 

pela farda que ostenta, como principal aspecto e de equipamentos, aprestos, 

armamento e meio de locomoyao, para a preservayao da ordem publica, observando 

criterios tecnicos, taticos, variaveis e principios pr6prios da atividade, visando a 

tranqOilidade e bern estar da populayao. 
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2.2.5 Policiamento Proativo 

"E o conjunto de ac;Oes que a policia pode executar com urn espirito de 

preservacao e assistencia, com o tim, por urn lado, de evitar que determinadas 

pessoas caiam na delinqOencia e, por outro, que certas pessoas nela perseverem e, 

por outro lado, que certas pessoas se convertam em vitimas de algum delito".do 

crime. 

A prevencao do crime deve ser feita de forma articulada entre as diferentes 

areas e atores sociais: saude, educacao, trabalho, justica. policia, administrayao 

penitenciaria, midia, sociedade civil, setor privado. 

2.2.6 Policiamento Reativo 

Nesse caso o policial apenas reage a uma solicitacao realizada pelo cidadao, 

como por exemplo, uma chamada ao telefone 190 relatando a ocorrencia de urn 

determinado crime em uma dada area; ou a abertura de urn inquerito policial para a 

prisao dos suspeitos de terem cometido o delito. (RICO e SALAS, 1992. P.99), 

"Essa tarefa implica fundamentalmente, ap6s a pratica de urn delito, na 

investigacao sabre o mesmo, na busca e prisao da pessoa suspeita e na coleta de 

provas suficientes para justificar posteriormente a acao penal". Ou seja, o 

policiamento reativo e o que se denomina como repressao a criminalidade. 

2.2. 7 Responsabilidade Social 

Responsabilidade Social e uma filosofia e uma pratica empresarial voltada 

para a viabilizacao de acoes que levem a empresa ou instituicao a comprometer-se 

com a comunidade em que se inserem. lsso significa respeitar seus funcionarios, 

oferecendo-lhes urn ambiente de trabalho favoravel, propiciando-lhes treinamento, 

possibilidade de ascensao profissional e remunerayao adequada, valorizando 

sempre a sua participacao no processo de tomada de decisoes. 

Esta consciencia passa a ser gradativamente assumida pelas empresas 

modernas e hoje ja se constitui num indicador importante para os profissionais que 
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buscam trabalho e para os consumidores que anseiam por produtos e servi9os. 

Uma empresa, que nao e social responsavel, pelos criterios atuais (a vigilancia do 

consumidor e do cidadao e cada vez mais intensa) jamais podera ser considerada 

de excelencia, ainda que fabrique produtos e preste servi9o de qualidade. A 

sociedade questionara sempre, movida por esta nova consciencia, a empresa que 

aufere altos lucros, mas agride o meio ambiente, porque estes dois fatos sao 

incompativeis e uma empresa lider nao pode conviver com estas contradi96es. 

2.3 ATIVIDADES OPERACIONAIS PREVENTIVAS DA POLiCIA MILITAR 

Dentro das atividades desenvolvidas pela Policia Militar, corroborada com a 

sua missao constitucional, que tern como primordial a prevenyao, a seguir serao 

feitas considera96es sobre algumas destas a96es preventivas da corpora9ao, que se 

realizado de forma eficiente e eficaz surtem efeitos positivos na populayao, os quais 

citamos o Policiamento Motorizado, o Policiamento a Pe, o Policiamento a Cavalo, a 

Operayao Escudo e a For9a Samurai. 

2.3.1 Policiamento Motorizado 

E aquele que e realizado com viaturas com duas ou mais rodas, porem, a 

utiliza9ao do autom6vel (veiculo com quatro rodas) e o que caracteriza. 0 emprego 

do autom6vel no patrulhamento bastante diversificado seja quanto ao tipo de 

veiculo, marcas, modelos, equipamentos, apresenta9ao, tripula9ao e atividade. 

Dentre este tipo de policiamento, a Radiopatrulha ficou caracterizada do 

policiamento ostensivo motorizado, pois este era composto de urn conjunto de 

homens e materiais, empregados de forma tecnica, tatica e operacional, em 

permanente contato com uma central de opera96es policiais militares e sob o seu 

controle e coordenayao permanente. Cabe ressaltar que neste tipo de policiamento 

torna-se indispensavel a utiliza9aO de Cartao-Programa 
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2.3.2 Policiamento a Pe 

E aquele que e realizado a pe, dentro do que compete ao Policiamento 

Ostensivo geral, que e prover a seguranc;a publica essencial a comunidade, atuando 

de forma preventiva, como premissa maior e repressiva como premissa menor.O 

Policiamento a pe e geralmente aplicado em duplas, ou de da mesma forma, porem, 

divididos, com a atenyao de que urn policial nao perca a visibilidade do outro. Seu 

emprego normalmente e direcionado para locais de grande concentrac;ao publica. 

2.3.3 Policiamento a Cavalo 

E uma variac;ao da aplicac;ao do policiamento ostensivo geral, ja que o seu 

diferencial esta no emprego do cavalo como meio de locomoyao. E sem duvida o 

mais tradicional em todas as instituic;oes policiais. 

Utilizando o cavalo, como meio de locomoyao, o policial, nas atividades de 

policia geral, pode executar patrulhamento, permanencia em determinado ponto 

base, realizar diligencias e escoltas, bern como apoio operacional ao efetivo 

empregado a pe. 

2.3.4 Operayao Escudo 

A operac;ao Escudo e urn reforc;o concentrado no policiamento feito pela 

Policia Militar, que se da a partir de alterac;oes nas escalas de serviyo, fazendo com 

que urn maior contingente de Policiais Militares esteja em condic;oes de atuar nos 

horarios onde a necessidade de policiamento e maior, visando proporcionar ao 

cidadao uma garantia de maior tranquilidade. 

Esses horarios sao apontados pelo Geoprocessamento - Mapa do Crime 

realizado pelo programa desenvolvido pela Secretaria de Estado de Seguranc;a 

Publica. 

Curitiba foi a primeira cidade a receber a Operac;ao Escudo, que ja foi 

lanc;ada em Colombo, Almirante Tamandare, Sao Jose dos Pinhais, Araucaria, 

Pinhais e Piraquara. 
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2.3.5 Narcodenuncia- 181 

E urn programa do Governo do Estado criado para combater o trafico de 

drogas e prender os traficantes. Ao ligar para o 181, sua den uncia e registrada e 

sera investigada, e se o trafico estiver ocorrendo nesse momento, imediatamente 

sera encaminhada uma viatura da PM para prender os traficantes. 

0 objetivo do programa criado inicialmente com a denominayao de 161 -

NARCODENUNCIA foi criar uma grande corrente de combate ao narcotrafico em 

todo o territ6rio paranaense, com a participayao direta da comunidade em parceria 

com o Estado, pois as grandes apreensoes de drogas sao geralmente em 

decorrencia de denuncias recebidas, e agora a popula~ao tern urn canal aberto para 

poder efetuar suas denuncias sem receio de ter a sua seguran~a ou a de seus 

familiares colocada em risco, pois todas as denuncias sao seguras, ja que nao e 

registrado o numero do telefone que de onde esta sendo feito o contato, nem 

tampouco e pedido algum tipo de identifica~ao para quem esta fazendo a denuncia. 

As denuncias podem ser efetuadas de qualquer telefone, sem nenhum custo para a 

populayao, e a seguran~a e total, assim sendo, as pessoas podem fazer as suas 

denuncias do telefone instalado em sua casa, pois o governo do Estado garante o 

sigilo de sua ligayao e que a privacidade do denunciante em momento algum sera 

exposta. 

Pois, assim como o Super Her6i que combate o ctime, mas tern sua 

identidade secreta preservada, a popula~ao agora tambem pode se tornar urn Super 

Her6i e combater o crime e em especial os traficantes de drogas, que se hdje nao 

estao vendendo drogas para alguertl de sua familia, com certeza amanha poderao 

estar. 

2.3.6 For~a Samurai 

A For~a Samurai e a mais nova organizayao da Policia Militar do Parana, para 

o enfrentamento da criminalidade, com prioridade para atuar contra o narcotrafico 

em todo o Parana. 
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Ao criar esta equipe, a Corporac;ao quer buscar identificar o traficante, saber 

de que forma ele atua e posteriormente atraves do processamento das informac;oes 

levantadas, realizar prisoes necessarias para evitar que todos os tipos de 

entorpecentes cheguem aos pontos de distribuiyao. 

A Forc;a Samurai tern por objetivo tambem de contribuir de forma significativa 

com o trabalho da Policia Civil e Federal no combate ao Narcotrafico, trabalhando 

com inteligencia e disciplina pra evitar que a droga, este mal que assola a 

humanidade, continue a fazer mais e mais vitimas. 

A Forc;a Samurai vai atuar a partir dos telefonemas do 181 - Narcodenuncia 

que e urn sistema de recebimento de informac;oes sobre o trafico de drogas e 

posteriormente a parte operacional ficara por conta da Companhia de Policia de 

Choque. 

2.4 ACOES COMUNITARIAS PREVENTIVAS DA POLiCIA MILITAR 

Dentro das ac;oes do Governo do Estado do Parana, algumas por meio de 

parcerias com outros 6rgaos, a seguir serao feitas considerac;oes sobre algumas 

destas ac;oes comunitarias desenvolvidas dentro da Policia Militar do Parana, tais 

como: Bombeiro Comunitario, Patrulha Escolar Comunitaria, Proerd, Programa 

Formando Cidadao/Cidada e Projeto Povo. 

2.4.1 Projeto Povo 

E o tipo de policiamento ostensivo geral, nos processos a pe e motorizado, 

nas modalidades de patrulhamento e permanencia, de circunstancia ordinaria, 

urbano, diuturno, desdobrado no terreno, com limites de responsabilidade territorial e 

geografica perfeitamente definida, desenvolvida junto a comunidade para interac;ao e 

integrac;ao, com a filosofia de Policia Comunitaria. 
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2.4.1.1 A Concepc;ao de Policia Comunitaria 

Em paises diferentes, as organizac;oes policiais promoveram experiencias e 

inovac;oes com caracteristicas diferentes. Mas, algumas destas experiencias e 

inovac;oes sao geralmente reconhecidas como a base de urn novo modelo de 

policia, orientada para urn novo tipo de policiamento, mais voltado para a 

comunidade, que ficou conhecido como policiamento comunitario. 

Conforme Bayley e Skolnick (2001), quatro sao as inovac;oes consideradas 

essenciais para o desenvolvimento do policiamento comunitario: 

a) organizac;ao da prevenc;ao do crime tendo como base a comunidade; 

b) reorientayao das atividades de policiamento para enfatizar os servic;os nao 

emergenciais e para organizar e mobilizar a comunidade para participar da 

prevenc;ao do crime; 

c) descentralizac;ao do comando da policia por areas; 

d) participac;ao de pessoas civis, nao policiais, no planejamento, execuyao, 

monitoramento e ou avaliac;ao das atividades de policiamento 

Segundo os autores citados abaixo a atividade de Policia comunitaria e 

conceituada da seguinte forma: 

[ ... ]urn conceito mais amplo que abrange todas as atividades voltadas para 
a soluyao dos problemas que afetam a seguranya de uma determinada 
comunidade, que devam ser praticadas por 6rgaos governamentais ou nao. 
A Policia Comunitaria envolve a participayao.das seis grandes foryas da 
sociedade, freqOentemente chamadas de os seis grandes. Sao eles a 
policia, a comunidade, as autoridades civis eleitas, a comunidade de 
neg6cios, outras instituiyoes e a mldia (Bondaruck e Souza, 2004, p 48). 

2.4.2 Patrulha Escolar Comunitaria 

Repetindo e reforc;ando as considerac;oes anteriores sobre o Projeto POVO, o 

Policiamento Escolar, citado doutrinariamente como "orientac;ao particular para o 

planejamento e execuc;ao de atividades operacionais" (Diretriz n° 004/2000 - PM/3), 

executando na forma de Patrulha Escolar Comunitaria, tambem nada mais e que a 

basilar atividade de "policiamento ostensivo" em "ac;ao de presenc;a" que deve atuar 

precipuamente preventivamente. A prevenyao se da pela observayao da filosofia de 

Policia Comunitaria, ou seja, pela aproximac;ao da escola e do seu ambiente, 
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ampliando a seguran<;a no local e em seu entorno; pelo esclarecimento de duvidas 

sobre o trabalho policial, pelo assessoramento a escola quanto a seguran<;a; e pela 

intera<;ao com a comunidade escolar e com as autoridades locais. 

2.4.3 Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia - PROERD 

0 Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia consiste em 

uma das a<;oes que compoe as politicas publicas estaduais de seguran<;a publica, 

de educa<;ao, saude e de constru<;ao de cidadania, atraves da a<;ao de preven<;ao as 

drogas e a violencia. 

Como atividade educativa de preven<;ao primaria, foi implantada a partir do 2° 

semestre letivo de 2000 pela Policia Militar do Parana, e e aplicado nas 48 e 68 

series do ensino fundamental em escolas publicas e particulares de ensino. 0 

Programa conta ainda com o curso de pais, destinado aos pais ou responsaveis, 

professores e profissionais' de diversas areas de educa<;ao. 

0 Proerd e baseado originalmente no Programa Norte Americana 

denominado Drug Abuse Resistance Education - D.A.R.E, criado nos Estados 

Unidos do Brasil no ano de 1983, tendo passado por intensa adapta<;ao a realidade 

brasileira e contextualizado na sociedade paranaense para as comunidades 

estudantis onde e aplicado por policiais militares que sao denominados de 

educadores do PROERD. 

No Parana, com a finaliza<;ao do segundo semestre de 2006, conta com 

aproximadamente 650 mil alunos formados no Programa que sao os protagonistas 

de a<;oes de educa<;ao preventiva e da cultura da paz, no esfor<;o cooperativo entre 

as familias, escola, comunidade e Policia Militar do Parana. 

2.4.4 Bombeiro Comunitario 

ldealizado no atual Governo o projeto Bombeiro Comunitario - criado no ano 

de 2005, e uma parceria entre o Governo do Estado do Parana e municipios com 

popula<;ao superior a 15000 habitantes e que tenham interesse em contar em seu 

municipio com uma equipe preparada para atender ocorrencias afetas a area de 
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socorro publico, como por exemplos em incemdios e as calamidades publicas, 

sempre com uma equipe de primeiro combate. 0 que se pretende com esse projeto 

e atender urn antigo anseio da maioria dos municipios do estado, ou seja, vir a ter 

uma entidade que possa fazer frente as calamidades, infelizmente tao comuns aos 

centros de adensamento urbana, de maior ou menor intensidade, sem, no entanto 

aumentar demasiadamente o quadro de funcional do Corpo de Bombeiros 

profissional do estado. 

Desta forma, compete ao Estado disponibilizar para os municipios 

interessados a Viatura de Combate a incendios com tanque de agua com 

capacidade de 5000 litros e equipamentos basicos de combate a incendios, radio, 

treinamento e qualificayao peri6dica, alem de acompanhamento permanente das 

atividades. Ainda nesse campo, o Estado provera o financiamento de urn Posta de 

Bombeiro Comunitario (PBC) no valor aproximando de r$ 150.000,00, sendo 20% a 

fundo perdido e 80% financiado pelo Projeto Parana Urbano II. 

A principal premissa do projeto compreende a utiliza9ao dos Bombeiros 

profissionais e agentes de defesa civil, onde aqueles atuarao na formayao, 

coordenayao e fiscalizayao do projeto e estes serao diretamente aplicada nas a9oes 

de combate a incendios e defesa civil dos municipios. 

Primeiramente serao abrangidos os municipios desprovidos de unidades t1P 
~. r 

Corpo de Bombeiros, sendo que a titulo de experiencia serao implantadas unidades 

nos municipios de Pitanga, Prudent6polis, Campina Grande do Sui e Lapa. 

2.4.5 Formando Cidadao 

Outro programa desenvolvido pela Policia Militar e o Formando Cidadao, que 

tern por finalidade, por meio de seus 6rgaos envolvidos, possibilitar aos participantes 

do projeto, cidadania plena por meio de inser9ao social de adolescentes na faixa 

etaria de 12 a 17 anos, com ou sem vinculo familiar que desenvolvem atividades 

geradoras na renda na rua, com a proposta ainda de convivencia e de ayao 

educativa que auxiliem o desenvolvimento integral, preparando-o para o exercicio da 

cidadania. 
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Este Programa promove o contato de adolescentes em situa9ao de risco com 

a sociedade, objetivando beneficios concretes de sensibilizayao a comunidade e em 

especial aos pr6prios adolescentes que acabam por aprender regras de conduta e 

convivencia passando a valorizar a educayao e o trabalho como instrumentos de 

sobrevivencia e dignidade resgatando o vinculo familiar possibilitando-lhes usufruir 

urn espayo educative conforme preconiza o artigo 53 do Estatuto da Crianya e do 

Adolescente. 

Objetiva primordialmente o ingresso e a permanencia dos adolescentes na 

Escola. Sao ofertadas mensalmente uma cesta basica ou bolsa auxilio, 

oportunizadas atraves das parcerias. Em contrapartida a familia devera 

comprometer-se em cumprir com as atribui96es de sua competencia, apontadas 

pelo Programa como se responsabilizar pelo cuidado e encaminhamento de seus 

filhos, trabalho e sustento da familia. 

0 Projeto iniciou suas atividades no Parana com a mobilizayao das ay6es via 

Secretaria de Estado da Crianya e de assuntos da Familia, Secretaria de Estado da 

Seguranya Publica, Ministerio do Exercito - Quinta Regiao Militar e Provopar 

Estadual, que em parceria com as Prefeituras Municipais, Associa96es Comerciais e 

entidades nao-govemamentais promoveriam o atendimento supracitado. 

Nas Unidades da Policia Militar, o programa esta sendo desenvolvido no 

Regimento de Policia Montado e 13° Batalhao de Policia Militar, e realizado no 

contra-turno escolar e devem estar em conformidade com as diretrizes do Conselho 

Municipal dos Direitos da Crianya e do adolescente- CCMDCA. 

2.4.6 Blitz da Cidadania 

E uma ayao da Secretaria da Seguranya Publica que promove a cidadania 

atraves da aproximayao efetiva dos Policiais Civis e Militares com os moradores das 

comunidades mais carentes de todo o Parana. 

A Blitz e uma especie de feira de servi9os da seguran9a publica que leva 

gratuitamente ate essas regioes escolhidas, confec96es de carteiras de identidade, 

cursos de primeiros-socorros, dicas de seguranya, palestras de preven9ao sobre 



37 

vioh3ncia domestica e violencia contra crian9as, adolescentes e mulheres e diversos 

outros programas de auxilio a popula9ao. 

Para a Secretaria de Estado da Seguran9a Publica, o contato direto da 

populayao com os policiais e com toda a estrutura da seguranya e o exercicio pleno 

do conceito de policia cidada. Todos os eventos da Blitz Cidadania contam sempre 

com o apoio efetivo dos Consegs locais, das associa9oes comunitarias, par6quias, 

colegios e escolas e diversas Organiza9oes nao governamentais(ONGs). 

Participam da feira de servi9os, pelo menos vinte unidades das Policias Civil e 

Militar, como o Hospital da policia Militar com seus dentistas, For9a Verde e 

Delegacia de Proteyao ao Meio Ambiente com orienta9oes sobre crimes ambientais, 

Nuciber com dicas sobre Internet, Delegacia do Consumidor com orienta9oes sobre 

o C6digo de Defesa do Consumidor, 181 - Narcodenuncia, Proerd e Divisao de 

Narc6ticos com palestras e mostras educativas, sobre maleficios do consumo de 

drogas licitas e ilicitas. Tambem acontecem durante a feira, apresenta9oes com os 

cavalos do Regimento de Policia Montada e com os caes do Centro de Opera9oes 

Especiais (Cope). No local, uma tenda de Ouvidoria das Policias orienta a 

comunidade e tambem recebe denuncias. 0 Centro de Educa9ao Fisica do Corpo 

de Bombeiros oferece para as crianyas diversas atividades esportivas como futebol, 

pingue-pongue, parede e escaladas e simula ate mesmo os exercicios fisicos 

aplicados para os policiais nas suas academias. 

Na area de educa9ao para o transito, estao presentes o Batalhao de Policia 

de Transito, o Batalhao de Policia Rodoviaria e tambem o detran. Urn posto 

avan9ado do lnstituto de ldentifica9ao esta no local fazendo carteiras de identidade 

gratuitamente para a populayao com a confecyao de fotos gratuitas. Policiais do 

Nucria e o Sicride tambem estao sempre presentes orientando maes sobre abusos 

contra a infancia e a adolescencia. 

As bandas da Policia Militar e do Proerd, alem do teatro de bonecos 

apresentado pelo Corpo de Bombeiros, estao em todas as Blitz, levando para a 

comunidade orienta9ao e muita diversao. 

A Blitz da Cidadania e uma das atividades promovidas pela Coordenadoria de 

A9oes Comunitarias da Secretaria de Estado de Seguran9a Publica do Parana. A 

Coordenadoria foi criada pelo Secretario Luiz Fernando Delazari com o objetivo de 
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incluir projetos sociais de inclusao e promoc;ao de cidadania como mais uma politica 

publica de combate a criminalidade. 

2.5 FERRAMENTA ESTRATEGICA OPERACIONAL 

Os orgaos de seguranc;a buscam, em suas atividades operacionais, 

implementar ac;oes que surtam resultados satisfat6rios, procurando sem sombra de 

duvidas atingir como beneficiado deste trabalho, a populayao, porem, nao basta 

apenas ter o efetivo e a viatura a sua disposic;ao, ha necessidade de conhecer as 

ferramentas estrategicas que direcionam a aplicac;ao do policiamento, tanto que 

veremos abaixo, o que o governo e as Policias dispoe para cumprir tal objetivo. 

2.5.1 Geoprocessamento 

0 geoprocessamento e 0 processamento informatizado de dados 

georreferenciados. Utiliza programas de computador que permitem o uso de 

informac;oes cartograficas (mapas, cartas topograficas e plantas) e informac;oes a 

que se possa associar coordenadas desses mapas, cartas ou plantas. 

E urn conjunto de conceitos, metodos e tecnicas erigido em torno do 

processamento eletronico de dados que opera sabre registros de ocorrencia 

georreferenciados, analisando suas caracteristicas e relac;oes geotopol6gicas para 

produzir informayao ambiental. Pode ser utilizado para diversas aplicac;oes. 

0 Geoprocessamento pode ser entendido como urn conjunto de tecnologias 

aplicadas a coleta e ao tratamento de informayaes espaciais para urn objetivo 

especifico. Assim as atividades que envolvem o geoprocessamento sao executadas 

por sistemas especificos de acordo com cada aplicayao. Esses sistemas sao 

comumente conhecidos como Sistema de lnformac;ao Geograficas( SIG). 
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2.5.2 Analise Criminal 

Segundo Dantas e Souza (2004), a Analise Criminal e genericamente, a 

coleta e analise de informa9ao pertinente ao fenomeno da criminalidade. Atraves 

dela, grandes quantidades de dados criminais podem ser analisadas para detec~o 

de padroes criminais; estabelecimento de correla96es entre delitos e autores; 

determina9ao de perfis de alvos e respectivos delinquentes habituais e mesmo a 

previsao do cometimento de crimes. 

0 policial americano Steven Gottlieb (apud DANTAS e SOUZA 2004) da a 

seguinte significa9ao ao termo: 

E urn conjunto de processos sistematicos( ... )direcionados para o 
provimento de informayao oportuna e pertinente sobre os padroes do crime 
e suas correlayoes de tendencias, de modo a apoiar as areas operacional 
e administrativa no planejamento e distribuiyao de recursos para prevencao 
e supressao de atividades criminais, auxiliando o processo investigativo e 
aumentando o numero de prisoes e esclarecimento de casos. Em tal 
contexto, a analise criminal tern varias funcoes setoriais na organizacao 
policial, incluindo a distribuiyao do patrulhamento, operacoes especiais e 
de unidades taticas, investigac;oes, planejamento e pesquisa, prevenyao 
criminal e serviyos administrativos (como oryamento e planejamento de 
programas). 

2.5.3 Mapeamento do Crime 

E parte integrante do processo conhecido hoje como analise criminal. 0 

mapeamento da criminalidade tradicional consistia em fixar alfinetes em urn mapa de 

determinada regiao. Essa forma rudimentar trazia serias limita96es, mesmo 

indicando onde os crimes aconteciam. Quando eram atualizados, os padroes de 

criminalidade anteriores eram perdidos. 

Com o advento da tecnologia da informa~o. podem ser feitos mapas de 

alfinetes virtuais no computador, utilizando esses ou outros icones como simbolos. 

Os crimes ocorrem no tempo e no espa9Q e nao ha duvida de que o tempo e 

urn elemento importante do mapeamento da criminalidade, devido ao modo como se 

organizam as institui96es policiais, por exemplo, em regime de escala de 

servi9o(tu rnos). 

Os locais de patrulhamento podem diferir de acordo com turno de servi90. Os 

comandantes tern a disposi9ao mapas da criminalidade conforme os turnos, e os 
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recursos devem ser alocados diferentemente as 24 horas do dia, cabendo destacar 

que a criminalidade muda em determinado bairro, em determinado periodo de 

tempo. 

2.5.4 0 Mapa do Crime no Parana 

Desenvolvido e em pratica desde 2004, no Estado do Parana, e utilizado 

como instrumento de prevem;ao e combate a criminalidade. 0 mapa do crime utiliza 

o geoprocessamento como ferramenta e foi desenvolvido por urn grupo 

multidisciplinar composto por varios tecnicos de varias secretarias e outros 6rgaos. 

0 mapa do crime e urn instrumento que permite processar as ocorrencias 

criminais a partir dos dados extraidos dos boletins de ocorrencias das Policias Civil e 

Militar e mapea-los por locais, periodos e tipo de crime. 

E uma questao de estrategia, a finalidade e facilitar a analise e o 

planejamento operacional das forcas policiais, sendo assim uma forma mais 

cientifica de combater a criminalidade. 

Atualmente a coordenac;ao do Geoprocessamento esta com a Secretaria de 

Estado de Seguranya Publica. 

2.5.5 Demanda Reprimida 

A demanda pode ser interpretada como procura, mas nem sempre como 

consumo, uma vez que e possivel demandar (desejar) e nao consumir (adquirir) urn 

bern ou servic;o. A quantidade de urn bern que os compradores desejam e podem 

comprar e chamada de quantidade demandada.A quantidade demandada depende 

de variaveis que influenciam a escolha do consumidor pela compra ou nao de urn 

bern ou servic;o: o seu prec;o, o prec;o dos outros bens substitutos ou 

complementares, a renda do consumidor e o gosto ou preferencia do individuo. Para 

estudar a influencia dessas variaveis, considera-se separadamente a influencia de 

cada uma nas decis5es do consumidor.Como a demanda e o desejo ou necessidade 

apoiados pela capacidade e intenc;ao de compra, ela somente ocorre se urn 



41 

consumidor tiver urn desejo ou necessidade, se possuir condit;6es financeiras para 

suprir sua necessidade ou desejo e se ele tiver inten~o de satisfaze-los. 

Na area da segurant;a publica, a demanda reprimida caracteriza-se pelo nao 

atendimento de ocorrencias policiais, quando solicitado pelo solicitante. 

Dentre os motivos que levam a esta situat;ao, destaca-se o anao atendimento 

por falta de viatura disponivel, pela duplicidade de acionamento pelo solicitante, 

quando repassado para outros 6rgaos e quando cancelado pelo proprio solicitante. 

0 que preocupa efetivamente a Corpora~o e a demanda reprimida 

provocada por falta de viatura disponivel, pois, urn minuto, e uma eternidade para 

quem aciona e aguarda a chegada de uma equipe policial para o atendimento de 

uma ocorrencia policial. 

2.5.6 Cartao Programa 

E uma ordem de policiamento, que deve ser cumprida e que emana do 

comando da unidade, atraves de urn estudo estrategico do setor de planejamento da 

organizat;ao, para aplicat;ao do policiamento ostensivo, quer a pe, motorizado ou 

montado em local e horario pre-determinado, visando com isto, minimizar os 

problemas da area de segurant;a publica e controle operacional. 

2.6 ESTRUTURA OPERACIONAL 

Torna-se indispensavel avaliar-se a seguir, a questao dos recursos humanos 

e materiais, disponiveis na Corpora~o. isto em razao, da missao fim da institui~o 

Policia Militar, que tern a responsabilidade preventiva e para tal deve dispor tambem 

de meios para que a populat;ao tenha uma tranqOilidade publica e confie nos 6rgaos 

de segurant;a. 
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2.6.1 Recursos Humanos 

0 trabalho humano em organiza~oes tern merecido a atencao de muitos 

estudiosos, tentando compreender os fatores que influenciam o desempenho das 

pessoas no ambiente de trabalho. lsto porque tudo que uma organiza~ao e capaz de 

realizar depende, em ultima analise, das pessoas com que conta. Planejamento, 

marketing, dire~ao, controle, arrecada~ao de fundos e as atividades tim estao 

diretamente relacionados aos conhecimentos, atitudes e habilidades que as pessoas 

trazem e desenvolvem ao Iongo de sua vida pessoal e profissional. 

As Policias Militares precisam competir, precisam ser agressivas e devem 

oferecer condi¢es para atra~ao de pessoai.Ha necessidade de urn permanente 

planejamento, voltado para as qualidades humanas do pessoal alvo.Dentre as bases 

da utilizacao da mao obra disponivel, real~am: o grau de profissionalizac;ao, o tempo. 

de servi~o, o acesso aos novos postos e gradua~oes e a rotatividade, sempre 

expressas em percentual e fazendo reagir estes percentuais traduzidos em relacao a 

popula~ao de urn dado territ6rio. 

Tratando-se de indicadores para a fixacao de efetivos, nao existe no Brasil 

criteria definido e aceito por todos os Estados-Membros para a fixa~ao dos efetivos 

das Policias Militares para as atividades de policiamento ostensivo. 

Se por urn lado, o parametro proposto pela Organiza~ao das Na~oes 

Unidas(ONU) seja de 1 ,O(um) policial para 250(duzentos e cinqOenta) habitantes, 

tecnicos americanos chegaram a conclusao de que o efetivo necessaria para o 

sistema policiallocal varia de 1,5(um e meio) a 2,5(dois e meio) policiais para cada 

1 OOO(mil) habitantes, tanto na area urbana como na rural. 

Considerando a realidade brasileira, notadamente em relacao as policias 

militares que, na maioria dos Estados, sofrem limita~oes materiais e humanas 

significativas e considerando-se, ainga a ascensao da criminalidade e da violencia, 

adaptando-se para o Policiamento ostensivo no Brasil, pode-se considerar, conforme 

estudo e trabalho realizado pelo Cel PM RR Carlos Octavia Valente Aimore, por 

ocasiao do Curso Superior de Policia na Policia Militar de Sao Paulo, em 1978, o 

indicador relativo ao policiamento geral, propugna-se a relacao de 1 ,O(um) para 

500(quinhentos) habitantes, tendo como variaveis, a criminalidade, material 
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disponivel, qualidade dos recursos, efetivo e qualificac;ao da policia judiciaria, renda 

per capita e populayao flutuante. 

Hoje, considerando a populac;ao do Estado do Parana de 10.284.503 e o 

efetivo previsto que e de 21.342, a proporyao e de 01(um) Policial Militar para cada 

478(quatrocentos e setenta e oito) habitantes, considerando que esta inserido no 

efetivo do Corpo de Bombeiros e os quadro de especialistas.Considerando a 

populac;ao citada acima e o efetivo existente da Policia Militar, que e de 17.588, a 

proporyao e de 01(um) Policial Militar para 584(quinhentos e oitenta e quatro) 

habitantes. 

Considerando a populayao do Estado do Parana que e de 10.284.503 e o 

efetivo previsto que e de 17 432, sem contar o Corpo de Bombeiros, e os quadros 

especialistas da Corporac;ao, a proporc;ao e de 01 (urn) Policial Militar para cada 

589(quinhentos e oitenta e nove) habitantes. Considerando a populac;ao do Estado 

do Parana que e de 10.284.503 eo efetivo existente que e de 14.425, sem contar o 

Corpo de Bombeiros, e OS quadros especialistas da Corporac;ao, a proporc;ao e de 

01(um) Policial Militar para cada 712(setecentos e doze) habitantes. 

2.6.2 Recursos Materiais 

Nao ha como uma empresa funcionar sem a existencia de recursos, sejam 

eles financeiros, humanos ou materiais. 

Com a crescente concorrencia existente por uma participac;ao no mercado 

consumidor, as empresas buscam identificar formas de melhorar seus 

desempenhos, encontrando maneiras diferentes de obterem vantagens 

competitivas. Uma das formas de obter uma vantagem, se nao competitiva, mas 

pelo menos comparativa e atraves de uma boa gestao dos recursos materiais e 

patrimoniais. 

A tendencia aponta para uma necessidade crescente no desenvolvimento de 

tecnicas de previsao que possibilitem minimizar as possibilidades de erro na 

administrac;ao dos recursos materiais. Sera necessaria que a area de materiais e 

seu administrador sejam os mais dinamicos possiveis de forma a responder de 
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forma rapida a movimentac;ao do mercado. Para isso urn excelente suporte de 

informatica e fundamental, fomecendo as informac;aes em tempo real. 

A integrac;ao entre as empresas, fornecedores e compradores, deve ser cada 

vez mais intensa buscando ganhos para a cadeia como urn todo. 

A Policia Militar como prestadora de servic;os, depende para proporcionar a 

tranquilidade publica para a populayao, quer atraves do policiamento preventivo, 

quer pelo policiamento reativo, necessitam de recursos materiais, para atender os 

objetivos da Corporayao, principalmente viaturas policiais militares. 

Hoje considerando a populac;ao do Estado do Parana que e de 10.284.503 e 

o numero total de viaturas, administrativa e operacional, e motocicletas que e de 

3733(tres mil setecentos e trinta e tres), a proporc;ao e de 01 (uma) Viatura Policial 

Militar para cada 2755(dois mil setecentos e cinquenta e cinco) habitantes e 

considerando somente as viaturas operacionais que e de 2661 (duas mil seiscentos e 

sessenta e uma) para a mesma populac;ao, proporyao fica de 01 (uma) Viatura 

Policial Militar para 3864(tres mil oitocentos e sessenta e quatro) habitantes. 

2.7 FATORES SOCIAlS E A CRIMINALIDADE 

Os conhecimentos apurados dos fatores sociais sao extremamente 

importantes para os profissionais de seguranc;a publica, em virtude de que eles 

influenciam diretamente o planejamento de toda a ac;ao policial. 

De acordo com pesquisa elaborada por LAZZARINI em 1995, citado por 
VALLA (1999, p69), bern como por dados apontados pelo Projeto 
Seguranga para o Brasil (2003, p.10-11), chega-se a conclusao que os 
fatores de origem da criminalidade, que interferem diretamente no campo 
da seguranga publica e que sao geradores de violimcia sao os seguintes: 
Crescimento populacional acelerado; A rna distribuiyao demografica; A 
distribui<;ao inadequada de renda; A falta de planejamento familiar; A 
natalidade irresponsavel; A falta efetiva de politicas publicas, que priorize 
investimentos na area sanitaria e educacional; 0 problema do menor; 
Pobreza relativa e moradia inadequada; apoio familiar inconsistente; 
exclusao da escola; Superlotayao de presidios e inexistemcia de uma 
s.polftica de droga.(OLIVEIRA, 2004, p.17 e 18) 
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2.7.1 Problemas Sociais 

Embora o Brasil tenha avam;ado na area social nos ultimos anos, ainda 

persistem muitos problemas que afetam a vida dos brasileiros. Abaixo listaremos 

uma relacao dos principais problemas brasileiros na atualidade. 

2.7.1.1 Educacao 

Os dados sabre o desempenho dos alunos, principalmente da rede publica de 

ensino, sao alarmantes. A educacao publica encontra varios problemas e 

dificuldades: predios mal conservados; falta de professores, poucos recursos 

didaticos, baixos salarios, greves, violencia dentro das escolas, entre outros. Este 

quadro e resultado do baixo indice de investimentos publicos neste setor. 0 

resultado e a deficiente formacao dos alunos brasileiros. 

2.7.1.2 Pobreza 

A pobreza pode ser entendida em varios sentidos, principalmente: 

• Carencia material; tipicamente envolvendo as necessidades da vida cotidiana 

como alimentacao, vestuario, alojamento e cuidados de saude. Pobreza neste 

sentido pode ser entendida como a carencia de bens e servicos essenciais. 

• Falta de recursos economicos; nomeadamente a carencia de rendimento ou 

riqueza (nao necessariamente apenas em termos monetarios). As medicoes 

do nivel economico sao baseadas em niveis de suficiencia de recursos ou em 

"rendimento relativo". A Uniao Europeia, nomeadamente, identifica a pobreza 

em termos de "distancia economica" relativamente a 60% do rendimento 

mediano da sociedade. 

• Carencia Social; como a exclusao social, a dependencia e a incapacidade de 

participar na sociedade. lsto inclui a educacao e a informacao. As relacoos 

sociais sao elementos chave para compreender a pobreza pelas 

organizacoes internacionais, as quais consideram o problema da pobreza 

para Ia da economia. 
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• Carencia energetica para mudar o que nao pode ser mudado, o impossivel 

esta dentro de vossa mente, a superayao dos paradigmas faz a ponte de urn 

estado-baixo em estado-alto. Falta de auto-estima, baixa espiritualidade. 

2.7.1.3 Desemprego 

Embora a gerayao de empregos tenha aumentado nos ultimos anos, grayas 

ao crescimento da economia, ainda existem milhoes de brasileiros desempregados. 

A economia tern crescido, mas nao o suficiente para gerar os empregos necessaries 

no Brasil. A falta de uma boa formayao educacional e qualificayao profissional de 

qualidade tambem atrapalha a vida dos desempregados. Muitos tern optado pelo 

emprego informal (sem carteira registrada), fator que nao e positivo, pois estes 

trabalhadores ficam sem a garantia dos direitos trabalhistas. 

2.7.1.4 Violencia e Criminalidade 

A violencia esta crescendo a cada dia, principalmente nas grandes cidades 

brasileiras. Os crimes estao cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Nos 

jornais, radios e tvs presenciamos cenas de assaltos, crimes e agressoes fisicas. A 

falta de urn rigor maior no cumprimento das leis, aliada as injustiyas sociais podem, 

em parte, explicar a intensificayao destes problemas em nosso pais. 

T oda vez que uma onda de violencia atinge o Rio de Janeiro, uma serie de 

discursos entra em pauta novamente para dar cabo aos problemas que assolam a 

seguranya publica do Estado. Dentre eles, o de aumento de efetivo, o emprego do 

exercito e - mais recentemente - o emprego da Forya Nacional de 

Seguranya.Juntamente com os discursos, se levantam os criticos de plantao para 

torcerem o nariz e se posicionarem contra, pois "esta nao e a soluyao". 

Ora, todos sabemos que esta nao e a soluyao. Ou alguem acredita que isso 

vai acabar com a violencia no Rio de janeiro? Mas afinal qual e a soluyao? Voce 

sabe? Eu nao sei. Ninguem sabe qual e "a" soluyao. Em geral a gente sabe o que 

nao e a soluyao. Mas a soluyao em si, do tipo "faz isso que e tiro e queda", isso 

ninguem sabe dizer. Ou acha que sabe. Ate porque nao sao soluyaes simplistas que 

vao resolver urn problema complexo como o da seguranya publica. Nos podemos 
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ate arriscar urn conjunto de possiveis soluc;oes, mas ainda assim nao teremos 

certeza sobre sua eficacia, ja que nunca foram implementadas.O Exercito e a 

soluc;ao? Nao! Mas patrulhando as quadras pr6ximas as suas unidades e 

emprestando seus helic6pteros sera muito bern vindo. 

Os criticos dirao que ele nao e treinado para isso. Mas se e uma questao de 

treinamento, a Policia Militar pode prepara-los, assim como preparou a Forc;a 

Nacional de Seguranc;a. 0 efeito .seria o mesmo do policiamento ostensivo ja feito 

pela PM: presenc;a de homens fardados e armados, coibindo atividades delituosas.A 

Forc;a Nacional de Seguranc;a, embora seu emprego enseje uma serie de problemas 

que tern passados desapercebidos, tambem sera bern vinda. Nao sao ideais como 

forc;a de enfrentamento aos criminosos. Mas podem fazer bastante, dando suporte 

as operac;oes locais e aumentando o patrulhamento em areas sensiveis a ataques. 

Para enfrentamento de criminosos, os policiais militares locais, articulados 

com as outras unidades, conhecedores das areas de confronto e com sua propria 

doutrina e experiencia seriam os mais adequados. Urn aumento de efetivo tambem e 

bemvindo. 

Nao sei como a ONU chegou a esse numero, (segundo o Tenente Cathala, a 

ONU nunca confirmou esses numeros). Ora, a Policia Militar tern urn efetivo de 38 

mil policiais e o Rio de Janeiro tern uma populac;ao de aproximadamente 15 milhoes 

de habitantes. Ou seja, no Estado do Rio de Janeiro ha somente urn policial para 

aproximadamente 400 habitantes. 

Voltando as ressalvas, nem a PM, nem a FNS e nem as Forc;as Armadas sao 

onipresentes e nao ocuparao permanentemente e de forma efetiva area nenhuma. 

Como bern lembrado pelo Tenente Cathala, Bagda tern 5,7 milh6es de habitantes, 

pouco mais da metade da populac;ao da metr6pole do Rio e e ocupado pelo 

sedizente melhor exercito do mundo. E olha s6 como esta aquilo Ia. * 0 emprego do 

Exercito e da FSN nao deve somente objetivar a melhoria da sensac;ao de 

seguranc;a da populayao. Se tudo nao passar de cenografia para ingles (e carioca) 

ver, a sensac;ao de seguranc;a ira pelo ralo e o governo estadual entrara em 

descredito, logo nos primeiros dias. T odo esse esforc;o tern que obrigatoriamente 

resultar em reduyao significativa e controle das atividades criminosas. 
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0 crime organizado se combate com sistemas e operac;oes de inteligencia. 

De nada adiantara a integrac;ao do governo estadual e federal no envio de tropas, se 

as agencias de inteligencia de ambas as esferas nao estiverem igualmente 

integradas.Contudo, isso nao e motivo para nao desejarmos o emprego das tropas 

federais. 

2. 7 .1.5 Desigualdade social 

0 Brasil e urn pais de grande contraste social. A distribuic;ao de renda e 
desigual, sendo que uma pequena parcela da sociedade e muito rica, enquanto 

grande parte da populac;ao vive na pobreza e miseria. Embora a distribuic;ao de 

renda tenha melhorado nos ultimos anos, em funyao dos programas sociais, ainda 

vivemos num pais muito injusto. 

2.7.1.6 Habitac;ao 

0 deficit habitacional e grande no Brasil. Existem milhoes de familias que nao 

tern condic;oes habitacionais adequadas. Nas grandes e medias cidades e muito 

comum a presenc;a de favelas e cortic;os. Encontram-se tambem pessoas morando 

nas ruas, embaixo de viadutos e pontes. Nestes locais, as pessoas possuem uma 

condic;ao inadequada de vida, passando por muitas dificuldades. 

2. 7.2 Drogas 

0 problema das drogas e mundial e a busca de uma soluc;ao aceitavel e de 

responsabilidade de toda a sociedade. Nao se pode atribuir toda a culpabilidade ao 

Estado. As consequencias do uso das drogas esta afetando as pessoas, a familia, 

enfim, toda uma comunidade, e o seu uso passou os limites da criminalidade, pois ja 

e visto como problema de ordem social. Abaixo, veremos conceitos relativos a 

questao das drogas, problema este que atinge os 6rgaos de seguranya. 
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2.7.2.1 Narcotrafico ou trafico de drogas 

E. o trafico de substancias ilicitas, entorpecentes. 0 Narcotrafico e uma 

diminui9ao gramatical de Anarcotrafico, que por sua vez consiste em uma 

ramificayao anarquista do trafico que especificamente e responsavel pelo 

contrabando de narcoticos. 0 fato de seu nome ser "narcotrafico" provem da fusao 

de alguns termos basicos: "anarquia" + "cocaina" + "trafego" +"fico"+ "maconha". 

Atualmente urn dos maiores expoentes internacionais nesse ramo e uma 

ONG que esta ha decadas na presta9ao de servi9os desse tipo de atividade 

comercial, conhecida popularmente como ASFARC- As Forgas Anarcotraficantes 

Revolucionarias Comunistas. 

Os principais produtos narcotraficados pelo narcotrafico sao os narcoticos, 

obviamente. 0 narcotrafico e responsavel por realizar o cultivo, produ9ao, refino, 

embalamento, distribui9ao, transporte, re-distruibui9ao e comercio dos narcoticos. 0 

maior empecilho para que efetuam essa atividade legal esta em trazer a droga de 

fora do pais. Atravessar a fronteira e relativamente facil, mas e muito perigoso trazer 

para as favelas os entorpecentes, pois no caminho a mercadoria pode ser roubada, 

ja que hoje em dia o Brasil nao tern mais seguran9a. 

Visando resolver esse problema, uma das maiores institui96es criminosas da 

atualidade, o Primeiro Comando da Capital, resolveu inovar ao cultivar e produzir os 

produtos dentro do proprio Estado de Sao Paulo, no interior, onde a policia e tao ou 

mais corrupta que na capital. Algumas vezes, ate mesmo da propria periferia eles 

ousaram produzir os entorpecentes, para evitar que fossem roubados no transporte 

e distribui9ao. 

A pobreza e a falta de educa9ao formal sao fatores que favorecem a 

produ9ao e o trafico de drogas, que e uma forma precaria de sobrevivencia para 

muitos camponeses pobres, explorados pelos narcotraficantes. A Colombia e o pais 

que mais sofre com esse problema. Estima-se que aproximadamente 75% da 

cocaina distribuida no mundo provem desse pais. Apesar da tentativa do governo 

colombiano de combater os narcotraficantes, desmantelando os poderosos carteis 

de Medellin e Cali, o narcotrafico se mantem no pais rendendo bilhaes de dolares. 0 

aumento da violencia em muitas cidades brasileiras se deve ao fato do pais ter se 

tornado urn dos corredores de escoamento da cocaina colombiana. 0 comercio de 
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drogas no mundo e altamente lucrativo. Em razao de ser ilegal e clandestino, nao se 

sabe os valores com precisao, mas movimenta bilhoes de d61ares por ano. 

2.7.2.1.1 No Brasil 

E a lei 6368 de 1976 que rege as normas contra o trafico de drogas, e tais 

crimes sao de responsabilidade da Policia Federal. No Brasil, a lei n° 11.343, de 23 

de agosto de 2006 instituiu o Sistema Nacional de Politicas Publicas sobre Drogas -

Sisnad; que prescreve medidas para prevenc;ao do uso indevido, atenc;ao e 

reinserc;ao social de usuarios e dependentes de drogas; ainda estabelece normas 

para repressao a produc;ao nao autorizada e ao trafico ilicito de drogas. 

2.7.2.1.2 No Mundo 

0 Narcotrafico e produzido em escala global, desde o cultivo em paises 

subdesenvolvidos ate seu consumo, principalmente nos paises ocidentais, nos quais 

o produto final atinge urn alto valor no mercado negro. 

0 consumo de drogas acarreta importantes consequencias sociais: crime, 

violencia, corrupc;ao, marginalidade, entre outros. Por isso a maioria dos paises do 

mundo proibe a produc;ao, distribuic;ao e venda destas substancias. 

Consequentemente, formou-se urn mercado ilegal de entorpecentes e psicotr6picos. 

2.7.2.2 Traficante de drogas 

E o nome popular dado ao criminoso que faz ou comanda o trafico, isto e, o 

transporte e a comercializac;ao de entorpecentes nao legalizados tais como cocaina, 

heroina, maconha, crack etc entre cidades vizinhas, estados ou mesmo continentes. 

0 Traficante de drogas e urn criminoso, pois viola a lei Federal da proibic;ao 

do comercio e transporte de narc6ticos e esta sujeito a penas altas de reclusao, 

podendo mesmo, se este for originario de outro pais, responder por crime de trafico 



51 

de entorpecentes em territ6rio Brasileiro, e estar sujeito a penas mais severas como 

extradi«;ao e condena«;ao sem direito a julgamento. 

Os Traficantes de drogas obtem armamento e narc6ticos nas fronteiras dos 

paises como e o caso do Brasil, que possui uma vasta fronteira territorial que 

necessita de prote«;ao intensiva, ou em outros casos, eles mesmos a produzem 

como na Colombia em estruturas denominadas Carteis de Drogas. A problematica 

do trafico de Drogas e hoje, vista como uma questao alarmante nas diversas 

camadas das sociedades de todo o mundo, pois e urn mal globalizado, que 

aparentemente nao vern sendo controlado atraves de medidas firmes por nenhuma 

autoridade governamental e seus danos a sociedade come«;am nos rastros de 

sangue e morte, proporcionados pela violencia no comercio clandestino e ilegal e 

terminam em clinicas de recupera«;ao de viciados e marginalizados. 
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3 METODOLOGIA 

Metodologia significa, etimologicamente, o estudo dos caminhos, dos 

instrumentos usados para se fazer pesquisa cientifica, os quais respondem o como 

faze-la de forma eficiente. 

3.1 CARACTERIZACAO 

A pesquisa e caracterizada por ser explorat6ria em sua finalidade, pois 

diligenciou, alem da analise da pesquisa documental, da literatura pertinente e dos 

documentos que foram juntados neste trabalho, oriundos de outros estados da 

Federa<;ao, buscou ainda tambem atraves da pesquisa de campo, de forma 

qualitativa e quantitativa, avaliar os dados obtidos, processar e analisar os 

resultados e ao seu final, propor a implementa<;ao, mudan<;as ou a manuten<;ao da 

forma de atuayao da Policia Militar, na questao preventiva, que faz parte da sua 

missao constitucional. 

3.2 COLETA DE DADOS 

A pesquisa foi realizada sob dois enfoques, questionario e entrevista: a 

primeira efetivando urn questionario, em que foram distribuidos para 23 (vinte e tres) 

Oficiais da Policia Militar, que estao atualmente exercendo a fun<;ao de 

Comandantes das Unidades Operacionais, sediadas na Capital e Interior do Estado 

do Parana. 0 segundo questionario foi direcionado para as Policiais Militares da 

Bahia e Paraiba, com solicita<;ao de informa<;oes sobre a questao da aplicayao de 

funcionarios civis no servi<;o administrative das citadas corpora<;oes; 0 terceiro 

questionario foi direcionado para as Policiais Militares da Bahia, Rio de Janeiro, 

Santa Catarina, Pernambuco e Minas Gerais, visando coletar dados sobre as 

atividades preventivas desenvolvidas pelas referidas institui<;oes. Foram realizadas 

entrevistas estruturadas com 05(cinco) profissionais, sendo 03(tres) militares, a 

Secretaria da Juventude do Estado do Parana e uma Professora da Universidade 
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Federal do Parana, tendo como enfoque principal, as ac;oes comunitarias e os 

problemas sociais. 

3.3 SISTEMATIZACAO E ANALISE 

Os questionarios respondidos pelos Comandantes de Unidades da 

corporac;ao e os dados colhidos nas entrevistas realizadas foram devidamente 

analisados e processados. Os resultados dos dados quantitativos foram 

demonstrados com graficos e quanto aos resultados obtidos atraves da pesquisa 

qualitativa (perguntas diretas, questionarios e entrevistas) foram transportados para 

o referido trabalho, e suas respostas chegaram a determinada conclusao. 

Cabe destacar que, de posse das informac;oes e dos resultados obtidos, o 

objetivo foi chegar a uma conclusao, propondo ao final do trabalho, mudanc;as, 

implementac;oes ou a manutenc;ao das atividades atinentes a atuac;ao preventiva da 

Policia Militar do Parana, visando desta forma atenuar o modelo reativo em atividade 

no meio policial. 
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4 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Serao discutidos neste t6pico, assuntos relativos aos modelos de policia, a 

avalia<;ao operacional das ocorrencias policiais e demanda reprimida no Estado do 

Parana, avalia<;ao dos recursos disponiveis para efetiva<;ao das a<;oes policiais, 

avalia<;ao das a<;oes comunitarias da corpora<;ao e analise dos resultados 

verificados por meio de pesquisa. 

4.1 MODELO DE POLICIA 

Neste t6pico serao discutidos os modelos de policia em atividade na Policia 

Militar do Parana, com as suas caracteristicas e peculiaridades. 

4.1.1 Proativo - Preven<;ao 

0 modelo de policia proativa desenvolvido atualmente na corporayao, visa 

cumprir especialmente a missao constitucional da Policia Militar, que e a de 

executar o policiamento ostensivo fardado, agindo como ponto primordial a questao 

da preven<;ao. 

Diante da considera<;ao acima, varias a<;oes da instituiyao se destacam nesta 

missao, entre etas citamos o patrulhamento ostensivo a pe, motorizado, a cavalo, 

onde os policiais militares, de posse de urn cartao-programa e devidamente 

instruidos, realizam este tipo de policiamento, procurando sempre evitar que o delito 

aconte<;a. 

Alem das a<;6es preventivas ja elencadas, e importante ressaltar que as 

opera<;oes policiais militares, como a batida policial, bloqueio e blitz, tern o carater 

tambem preventivo e seus resultados sao satisfat6rios, onde atraves das 

abordagens a pessoas e veiculos, armas e drogas sao apreendidas e pessoas 

procuradas pela justi<;a sao retiradas de circulayao. 

E necessario destacar que a filosofia de policiamento comunitario em 

atividade pelos integrantes da Policia Militar, onde com as suas a<;oes, visam acima 

de tudo aproximar cada vez mais a policia da comunidade, tambem deve ser 

considerado como urn modelo de carater preventivo, sendo que esta aproxima<;ao 

dentro da filosofia de Policia Comunitaria, vern ocorrendo atraves dos Conselhos 
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Comunitarios de Seguran9a, que sao controlados pela Secretaria de Estado de 

Seguran9a Publica do Estado do Parana. 

4.1.2 Reativo - Resposta a ocorrencia policial. 

0 modelo de policia reativa e caracterizado na sua essencia pelo 

atendimento das ocorrencias policiais, que entram atraves das solicita9oes via 190, 

ou de forma direta quando solicitante aborda a equipe policial que se encontra nas 

ruas a disposi9ao da comunidade. 

Este modelo de policia, principalmente na capital do estado e nas grandes 

cidades do interior do Parana, tendo em vista o volume de ocorrencias atendidas 

diariamente pela Policia Militar e pela propria cultura que se criou dentro das 

Unidades Operacionais, de forma inadequada, o policial militar, prioriza na sua 

atividade diaria, de que a sua missao e reativa, pois assume o servi9o na viatura 

policial e sai as ruas com o espirito inicial de rea9ao, isto e, fica no aguardo do 

atendimento das ocorrencias policiais, nao priorizando a questao do proativo, que e 

na verdade deveria ser o seu principal objetivo. 

4.1.3 Proativo e Reativo 

Analisando a conjuga9ao destes dois tipos de modelo de policia, 

efetivamente ha de se considerar que na pratica esta situayao e real. 

Para mensurar este resultado, sao utilizadas as estatisticas oriundas do 

geoprocessamento, de onde, atraves da elabora9ao e preenchimento dos Boletins 

de Ocorrencias, os dados sao processados pelo sistema, resultando no 

mapeamento do crime e estas informa9oes sao corroboradas pelos resultados 

extraidos do Siscopweb, que nos mostra a quantidade de ocorrencias que deram 

entrada na Policia Militar, atraves do fone 190, de onde sao delineadas a9oes de 

carater preventive, como o policiamento ostensivo, quer a pe, motorizado ou a 

cavalo, e a9oes mais repressivas como as operayaes policiais, visando com estas 

duas a9oes, o proativo eo reativo, fazer com que o indice de criminalidade reduza, 

bern como, de forma estrategica, venha tambem a reduzir a demanda reprimida. 

As unidades operacionais, alem dos dados estatisticos, extraidos das 

ferramentas acima citadas, utilizam outras formas para direcionamento de suas 
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ayoes preventivas e repressivas, entre elas citamos o clamor publico de uma 

determinada localidade, bairro ou regiao, motivado pela presenya fisica da 

comunidade nas unidades da policia militar, quer motivada atraves de abaixo

assinados, e pelo acompanhamento diario pelas noticias veiculadas pelos diversos 

meios de comunicayao, nao deixando de destacar que a participayao efetiva dos 

Policiais Militares neste processo, pais estes, retens , valiosas informayoes 

operacionais, que possam contribuir para que as ayoes policiais sejam realizadas e 

seus resultados sejam satisfat6rios, no que tange aos problemas de seguranya 

publica que afetam a sociedade. 

4.2 AVALIAQAO OPERACIONAL 

Abaixo sao elencados dados operacionais relacionados ao volume de 

ocorrencias policiais, bern como, a estatistica no que se refere a demanda reprimida 

pela Policia Militar do Parana, quer na Capital, quer nas cidades localizadas no 

interior do estado. 

QUADRO 1 - ESTA 
Fonte: CPC/CPI -PMPR 

121.178 109.562 

245.948 175.413 

OPERA ClONAL 

11.616 9,58 

70.535 56.91 

0 quadro mostra, de maneira geral, resultados quanta a ocorn3ncias 

atendidas e as nao atendidas das unidades subordinadas ao Comando do 

Policiamento da Capital ,e Interior. 

Observa--se que a somat6ria da populayao do interior e quatro vezes maior 

que a populayao da Capital, porem, analisando a questao policial, verifica-se que o 

numero de ocorrencias atendidas de janeiro a junho de 2008 na capital chega a ser 

2,9% a mais_ que o interior, da mesma forma ocorre com o volume da demanda 
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reprimida, send.o registrado na .capital 37,75%, a mais, considerando o period a de 

janeiro a junho de 2008. 

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que no interior, devido a posi~ao 
geografica, dos municipios, o tipo e a cultura da populac;ao que se manifesta 

principalmente nas pequenas localidades, prevalece por parte da .Policia Militar, 

a~oes de carater preventive, fazendo com que a corpora~ao, execute na sua 

essencia o po.liciamento comunitario, com a .participac;ao mais efetiva da 

comunidade, diferente da capital, que conta com uma populac;ao, menor que a 

somat6ria -as .cidades do interior, os problemas de criminalidade sao maiores, em 

decorrencia do perfil e cultura local, de uma populagao mais reservada e menos 

participativa, nos problemas que afetam a sociedade, e Curitiba, por ser 

concentrada geograficamente, tambem e atingida com problemas sociais de toda 

natureza, corroborando .com o aumento da criminalidade, dificultando as .ac;oes dos 

6rgaos de seguranc;a, que atraves dos recursos humanos e materiais disponiveis, 

procu.ram de todas .as .maneiras, .buscar alternativas .para minimizar os problemas. 

de seguranc;a publica. 



QUADRO 2- ESTA STICA OPERACIONAL- CAPITAL E INTERIOR 
Fonte: CPC/CPI - PMPR 
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0 quadro 2 acima mostra resultados detalhados dos municipios localizados 

no interior do Estado e de alguns bairros situados na cidade de Curitiba. 
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Os resultados indicam que o maior numero de ocorrencias acontecem nos 

locais onde a populayao e maior, porem, cabe destacar conforme ja foi 

demonstrado anteriormente, que os niveis considerados de maior volume de 

ocorrencias e demanda reprimida, sao registrados na capital do estado, chegando 

no periodo de janeiro a junho de 2008, como exemplo, no Decima Terceiro Batalhao 

de Policia Militar, com uma populayao de 669.730 habitantes, foram atendidas 

36.185(trinta e seis mil, cento e oitenta e cinco) ocorrencias policiais e de uma 

demand a de 57, 16o/o e no interior a cidade de Londrina, com uma populayao de 

·462.528 habitantes, no mesmo periodo foram atendidas 24.188(vinte e quatro mil, 

cento e oitenta e oito) ocorrencias e uma demanda reprimida de apenas 9,5%. 

Torna-se indispensavel relatar que ha necessidade de rever, principalmente, 

nas Companhias e Destacamentos da Policia Militar, sediadas no interior do 

Estado, o funcionamento do Geoprocessamento, a digitayao dos Boletins de 

Ocorrencias Policiais e a utiliza9ao do Siscopweb, que tem a finalidade de registrar 

a ocorrencia policial, via 1-90, proporcionando desta forma, condi9oes de analisar o 

volume de ocorrencias atendidas e a demanda reprimida. 

ii · CONTROLE DE PRESO.S - DEL.EGACIAS .DE PO 
-~----~ II I .1· /, I,'. ' 

UNIDADES 

CAPITAL 

DPMETRO 

QUADRO 3 - QUANTIDADE DE PRESOS NAS DELEGACIAS DO 
Fonte: POLICIA CIVIUPR 
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Analisando o quadro que disponibiliza o quantitative de detentes instalados 

nas Delegacias de Policia do Estado do Parana, denota-se que no periodo de 

04(quatro) anos ouve urn crescimento de 88,5% do numero de detentes, concluindo 

desta forma urn aumento consideravel da criminalidade, provocado por problemas 

sociais que assolam a sociedade, mas por outre lado, indicam produtividade dos 

6rgaos de seguranc;a. Os resultados neste campo nos direcionam da necessidade 

da construc;ao de Penitenciarias, visando desafogar, as Delegacias de Policia, 

fazendo com que os seus integrantes sejam efetivamente empregados na atividade 

de policia judiciaria/investigativa . 

. CONT-ROLE DE PRESOS- DEPARTAMENTO PENITENC.-· ..... ~. 

QUADRO 4- QUANTIDADE DE PRESOS NO SISTEMA PENITENC.-· ... ··~ 
Fonte: DEPEN/PR- * JUU2008 

0 resultado mostra a grande quantidade de detentes que se encontram 

instalados no Departamento Penitenciario, sendo que se somando com os detentes 

das Delegacias de Policia, chega num total de 26.395 no Estado do Parana. No 

periodo de 2004 a 2008, somente nas Penitenciarias Estaduais houve urn aumento 

de 8227 detentes, o que perfaz urn crescimento de 183,8%, quantidade 

preocupante para com o futuro do nosso Estado e conseqOentemente com o Brasil, 

principalmente com as politicas publicas a serem desenvolvidas pelos Governos e o 

envolvimento da sociedade, para minimizar os problemas de toda natureza, que 

vern afetando negativamente o nosso pais. 

4.3 AVALIAQAO DOS RECURSOS 

Neste t6pico serao discutidos e avaliados os aspectos relevantes ao 

crescimento da populac;ao do Estado do Parana, bern como os elementos 

essenciais para funcionabilidade do Sistema de Seguranc;a Publica, no ambito da 

Policia Militar, que os recursos humanos e os recursos materiais. 



15.000 

.-------.10-.000 
jmilhoesj 

·s.ooo 

POPULACAO DO PARANA 

jfd 1980 1996 o 2ooo • 2oo8 1 

GRAFICO 1 - POPULACAO DO PARANA 
Fonte: 0 autor 
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0 quadro 5 e o grafico 1 acima, mostra que durante 28 anos, o Estado do 

Parana teve urn crescimento populacional em torno de 34,7%. 

Com o crescimento da popula9ao, houve tambem o crescimento des 

problemas sociais e conseqOentemente o aumento da criminalidade, pois apesar do 

efetivo ter aumentado percentualmente mais que a popula9ao, ainda ficou abaixo da 

criminalidade. 

QUADRO 6 - EFETIVO 
Fonte: PM/1 
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GRAFICO 2- EFETIVO DA POLlClA MILlTAR DO PARANA 
Fonte: 0 autor 
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De acordo com os resultados registrados no quadro 6 e demonstrados no 

grafico 2, denota-se que houve num periodo de 2-8 anos urn aumento gradativo, 

tanto do efetivo previsto, quanto do existente da Poiicia Militar, chegando a urn 

crescimento do efetivo previsto de 49,6% eo existente de 52,6o/o. 

Cabe destacar que a defasagem, conforme preconiza o Quadro 

Organizacional da corpora<;ao, atualmente e de 3869 policiais militares, o que 

corresponde a 18,2o/o. 

Se for comparados a evolu<;ao da popula<;ao e o efetivo da Policia Militar, 

durante os ultimos 28 a nos, a popula<;ao cresceu 34, 7o/o e o efetivo existente 1:eve 

urn aumento de 52,6°/o, porem, torna-se ressaltar que, apesar do efetivo ter 

aumentado percentualmente mais que a popula<;ao, ficou abaixo do indica 

percentual do aumento da criminalidade . 

. QUADRO 7- EFETIVO ADMINISTRATIVO 
Fonte: OP/PMPR 

Com rela<;ao ao efetivo aplicado na atividade administrativa da Policia Militar 

do Parana, demonstrado no quadro 7, o tevantamento realizado nos mostra que 

8,74% do efetivo da corpora<;ao e aplicado na atividade meio, isto considerando, o 
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efetivo existente de 14425 policiais militares, sem contar os inte.grantes do Corpo de 

Bombeiros, que faz parte da instituic;ao. 

Outros estados da federac;ao .possuem em seu q.uadro funcional, pessoas 

civis contratadas que exercem as suas func;oes nas atividades administrativas da 

cor.pora.c;ao, fazendo .com que .os Policiais .Militares, efetivamente desenvolva as 

suas func;oes na atividade fim da Policia Militar, nao ocorrendo isto no Estado do 

Parana, a nao ser, urn _quadro .pequeno de funcionarios que atuam como 

recepcionista, telefonista e estagiarios, ressaltando que dentro desta filosofia de 

terceirizac;ao, os atendentes do 1.90, do C,entro lnte.grado de O.perac;oes de 

Seguranc;a Publica (CI.QSP), com sede em Curitiba, sao pessoas contratadas e esta 

atividade _esta sendo avaliada pela corporac;ao. 

QUADRO 8- EFETIVO RESERVA REMUNERADA 
Fonte: DP/PMPR 

Os resultados do quadro 8,indica que no ano de 2008, a corporac;ao pode ter 

uma perda de 1239 .policiais militares, que estao com mais de 25 anos de servic;o. 

Em 2009, 723 policiais militares e no ano de 2010, 537 integrantes da 

instituic;ao compJetarao 25 anos de servic;o, podendo estes requerer a sua 

aposentadoria proporcional por tempo de servic;o, e somando os tres anos chega a 

24.97 .policiais, .o que corresp.onde a 17 ,3o/o do efetivo existente da ,corporayao, sem 

contar os integrantes do Corpo de Bombeiros. 

Esta situac;ao e .preocupante, tornando necessaria, por parte do escalao 

superior e dos setores competentes, urn acompanhamento mais efetivo e 

administrar junto ao Governo do Estado, urn recompJetamento de .efetivo, para que 

no minima a Policia Militar, desenvolva a sua missao constitucional, em prol da 

sociedade, apesar de _que, estao sendo im.plementados in.centivos .para permanencia 

na corporac;ao de Policiais Militares, como a Lei de Promoc;ao dos Prac;as, 

homologado .recentemente pelo Governo do Estado. 
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QUADRO 9- RECURSOS MATERIAlS- PMPR 
Fonte: PM/4 

QUADRO 10 -INVESTIMENTOS 
Fonte: PM/4 
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278 

Quanta aos recursos materiais da Policia Militar, apresentado no quadro 9, 

nos ultimos quatro anos, o .quadro e satisfat6rio e favoravel, pois foram adquiridos 

cerca de 3151 itens, considerados essenciais para o servic;o operacional e protec;ao 

dos Jntegrantes da Corporac;ao, chegando a ter um investimento por parte do 

Governo do Estado do Parana em torno de R$ 41.108. 754,00, conforme demonstra 

o quadro 10. 

A respeito de recursos materiais, a corporac;ao deve implementar a aquisic;ao 

de recursos -materiais, em .consonancia com as at1vidades !>peracionais, situac;ao 

que ja vern ocorrendo durante algum tempo na Corporac;ao, pois resultados 

positives _e estrategicos, estao sendo obtidos atualmente e a aquisic;ao 

principalmente de viaturas policiais, pistolas. 40 e coletes balisticos sao essencias 

para as ac;oes de policiamento em funcionamento pelos integrantes da Policia 

Militar. 
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4.4 AVALIAC:,AO DAS Ac;,OES COMUNITARIAS 

Nos quadros a seguir serao analisados os desenvolvimentos das atividades 

em funcionamento na Policia Militar, direcionados para o campo das a9oes 

comunitarias, os quais citamos o Programa Educacional de Resistencia e combate 

as Drogas, o Formando Cidadao, programas estes que atuam em todo o Estado do 

Parana, alem das visitas comunitarias, que sao realizados pelo policiamento 

comunitario. 

QUADRO 11 - BENE 
Fonte: Proerd/PMPR 

OUTROS DADOS DO PROGRAMA

TOTAL DE ·escOtAs· ATENDIDAS· 

QUADR012-0UTROSDADOSDOPROERD 
Fonte: Proerd/PMPR 

Os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelos integrantes do Programa 

Educacional e Resistencia e Combate as Drogas, no Estado do Parana, conforme 

os quadros 11 e 12, sao considerados excelentes e sua repercussao e positiva, 

tanto para o Governo do Estado, quanto para a institui9ao Policia Militar, pois se 

trata de urn trabalho inserido na preven9ao do campo social, atribui9ao esta que e 
) 

tambem da Policia Militar, pais trata diretamente na educa9ao da crian9a, para que 

estas nao ingressem. no mundo das drogas e consequentemente na marginalidade. 

QUADRO 13- VISIT AS COMUN 
Fonte: CPC/CPI- PMPR 
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0 quadro 13 trata-se das visitas comunitarias, que vern em decorrencia da 

atua9ao da Policia Militar no Policiamento comunitario, em todo o Estado do 

Parana, que tern a sua essencia, o carater preventive, social e visa cada vez mais, 

aproximar o Policial Militar da Comunidader 

Tanto na capital, quanta no interior, o trabalho de visita comunitaria, iniciou

se com o Projeto Povo, ora desenvolvido pelo Governo do Estado e desde 2005, 

ate junho de 2008, aproximadamente 275.000 visitas foram registradas. 

QUADRO 14- FORMANDO CI--L~-
Fonte: CPC/CP1-PMPR 

Considerado urn trabalho de carater preventive e social, o programa 

Formando Cidadao, e uma atividade desenvolvida em todo o Estado do Parana, 

pela Policia Militar em parceria com as Prefeituras Municipais e seus resultados sao 

considerados satisfat6rios, conforme quadro 14, pois visa a Educa9ao, a Forma9ao 

de Carater de adolescentes que frequentam este programa, sendo que os trabalhos 

sao desenvolvidos na Policia Militar, no contra-turno escolar e estas a9oes sao 

aceitas, aprovadas e apoiadas, tanto pelos alunos, pais, Policiais Militares e 

Educadores. 

4.5. ANALISE DOS GRAFICOS E QUESTIONARI-OS 

Destinados a colher as opinioes dos policiais militares que exercem a fun9ao 

de Comandantes das Unidades Operacionais do Parana, de outras Policias Militares 

da Federayao, e de autoridades tanto do publico interne, quanta externo, a respeito 

dos seguintes quesitos: efetivo, demanda reprimida, policiamento proativo e reativo, 

geoprocessamento, capacita9ao tecnica, contrata9ao de civis, a9oes comunitarias, 

a9oes operacionais e problemas sociais. 
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GRAFICO 3- EFETIVO- DEMANDA DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES 
Fonte: 0 autor 
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Considerando a amostra de 23(vinte e tres) Policiais Militares pesquisados, 

78,3%> responderam· que o efetivo disponivel atende as necessidades das atividades 

desenvolvidas na unidade e 21,6 responderam que nao. Conclui-se que apesar da 

defasagem do efetivo existente comparado com o efetivo previsto, os resultados 

indicam que as unidades, principalmente sediadas no interior do Estado, estao 

conseguindo atender as necessidades e demandas das atividades desenvolvidas 

pela Organiza~ao Policial Militar (OPM). Cabe destacar que no primeiro semestre 

de 2008, na capital, a demanda reprimida atingiu 47,3o/o e no interior do estado a 

demanda atingiu 9,58°/o do total de solicita~ao de pedido de atendimento de 

ocorrencias. 
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GRAFICO -4 - DEMAND A REPRIMIDA 
Fonte: 0 autor 
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Considerando a amostra de 23 (vinte e tres) Policiais Mil ita res pesquisados, 

69,.6o/o responderam que ha demanda reprimida na area de sua unidade operacional 

e 30,4% responderam que nao. Conclui-se que ha necessi-~ade de avaliar o 

emprego operacional dos recursos disponiveis, em consonancia com os resultados 

indicados pela estatlstica criminal, revelada pelos dados coletados do Boletim uni.co 

cadastrado por cada Unidade Operacional da Corporayao, bern como, indicados 

pelo Sistema Siscopweb, que nos mostra o volume de ocorrencias solicitadas pela 

sociedade. Este trabalho de avalia9ao visa melhor distribuir os recursos e 

consequentemente a redu9ao da demanda e da criminalidade. 
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GRAFICO 5- PREVALENCIA DO POLICIAMENTO REATIVO 
'Fonte: Oauwr 

Considerando a amostra de 23 (vinte e tres) Policiais Mil ita res pesquisados, 

56,5% responderam que o policiamento reativo prevalece sabre o policiamento 

proativo e 43,5% responderam que nao.Conclui-se que apesar da maioria das ac;oes 

desenvolvidas pela Policia Militar, serem · direcionadas para as ac;oes de carater 

preventivo-proativo, torna-se necessaria urn trabalho de mudanc;a de cultura interna, 

tendo em vista que nas unidades operacionais e em especial, os da capital, pois o 

volume de ocorrencias policiais e maier que as do interior, o policial militar assume 

diariamente o seu servic;o, com espirito reativo, isto e, sai com a sua viatura para as 

ruas, aguardando um comunicado da Central de Operac;oes para dar atendimento a 

ocorrencias policiais, quando na verdade seu espirito teria que ser o proativo, atuar 

de maneira preventiva, evitando que o fato delituoso acontec;a. 
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.GRAFICO 6- VIATURA E EFETIVO- PREVENQAO 
Fonte: 0 autor 

PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 

Comprometimento com o servi~o 

Preocupa~ao com os resultados 

QUADRO 15- TRINQMIO OPERACIONAL 
Fonte: 0 autor 

Considerando o universe de 23 (vinte e tres) Policiais Militares pesquisados, 

1 OOo/o responde ram que quanta maior o numero de Policiais Mil ita res e Viaturas 

Policiais nas ruas, maior sera a sensa<;ao de seguran<;a por parte da comunidade. 

Conclui-se que viaturas e efetivo sao essenciais para proporcionar a poputa<;ao, urn 

aumento da sensa<;ao de seguran<;a, porem, cabe ressaltar que ha necessidade de 

planejamento estrategico para que os recursos disponiveis sejam utilizados e 

empregados de forma coerente, considerando todas as variaveis, como locaJ, 

-horario, estatistica criminal e outros fatores, buscando com esta atitude, melhor 

direcionamento do policiamento, buscando atingir o resultado desejado, que e a 

preven<;ao e a satisfa<;ao da comunidade. 
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;GRAf1CO 7 ..... GEOPROCESSAMENTO 
Fonte: 0 autor 

QUADR016-GEOPROCESSAMENTO 
Fonte: PM/3 

it 

Considerando a amostra de 23 (vinte e tres) Policiais Militares pesquisados, 

56,5, % responderam que a ferramenta disponibilizada pela Secretaria de Estado da 

Seguranc;a Publica - Geoprocessamento esta servindo de suporte operacional para 

analise e direcionamento do policiamento, e 43,5% responderam que nao. Conclui

se que esta ferramenta-Geoprocessamento e de grande utilidade para aplicac;ao 

operacional, porem, ha necessidade de rever a questao da funcionabilidade desta 

ferramenta no interior do estado, principalmente na sede das Companhias e 

Destacamentos, onde parte destas subunidades nao esta sendo registrada os dados 

operacionais, comprometendo a estatfstica criminal e consequentemente a aplicac;ao 

preventiva dos recursos humanos e materiais disponiveis nas unidades da Policia 

Mintar. 
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GRAFICO 8- CAPACITACAO TECNICA- GEOPROCESSAMENTO 
Fonte: 0 -autor 

Considerando a amostra de 23 (vinte e tres) Policiais Militares pesquisados, 

56,5% responderam que Policiais Militares que exercem a func;ao de Comando de 

Companhia e Comandante do Projeto Povo, estao capacitados tecnicamente para 

avaliar os resultados da ferramenta-geoprocessamento e 43,5% responderam que 

tais Policiais Militares nao estao capacitados.Conclui-se que esta ferramenta

geoprocessamento e de grande utilidade para aplicac;ao operacional, porem, a 

realidade nos mostra que ha necessidade de cada vez mais capacitar os Policiais 

Militares, em especial, os que trabalham na parte operacional e nos setores de 

planejamento e analise criminal das unidades, para que de posse dos resultados, de 

forma correta, direcione os recursos disponiveis, visando minimizar os problemas de 

seguranc;a publica. 
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GRAF.ICO 9- CONTRATACAO- ADMINISTRACAO 
Fonte: 0 autor 
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Considerando a amostra de 23 (vinte e tres) Policiais Mil ita res pesquisados, 

86,9 o/o responderam que a contrata9ao de civis ou integrantes da Reserva para 

atuar na atividade meio em substitui9ao a Policiais Militares da ativa aumentara a 

seguran9a nas ruas em beneficia da comunidade e 13,1 o/o responderam que 

nao. Conclui-se que a corporavao necessita de uma avalia9ao quanta a este aspecto, 

principatmente na substitui9ao do efetivo da ativa par Policiais militares da reserva. 

Que esta terceirizavao, ja ocorre em outros Estados da Federavao, onde pessoas 

civis exercem suas atividades na atividade administrativas das corpora96es e no 

Parana, seria uma experiencia nova, e, se colocada em pratica nao deve ocorrer na 

sua totalidade, mas come9ando pela Capital do Estado, em urn periodo 

determinado, para que os resultados sejam avaliados e definir se estas mudangas 

surtirao efeitos positives ou negatives no futuro. 
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GRAFICO 10- ACCES COMUNITARIAS 
Fonte: 0 autor 
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Considerando a amostra de 23 (vinte e tres) Policiais Militares pesquisados, 

91,3 o/o responderam que o aprimoramento das a96es comunitarias desenvolvidas 

pela Policia Militar e uma das formas preventivas para evitar o ingresso de 

individuos no mundo da criminalidade e 8,7o/o responderam que nao.Conclui-se que 

as ayoes comunitarias em atividade na corporayao, sejam na capital au interior do 

estado, cada vez mais, deve ser aprimorada, pois desta forma a Policia Militar, no 

campo social, estara fazendo a parte dentro da responsabilidade social e as 

resultados com os projetos e programas am atividade na corpora9ao, podem ser 

considerados ·satisfat6rios, principalmente com ayoes positivas desenvolvidas pelo 

Proerd, do Formando Cidadao e corroborada como engajamento do efetivo que no 

seu dia a dia cultuam a filosofia de PoHcia Comunitaria. 

GRAFICO 11 - OPERACOES POLICIAIS 
Fonte: ·o autor 



Considerando a amostra de 23 (vinte e tres) Pol_iciais Militares pesquisados, 

100 % responderam que a realiza~ao de Oper~oes Policiais, na area de jurisdi~ao 

de cada Unidade Policial Militar, aumenta a sensayao de seguran~ por parte da 

popula~o e ao mesmo tempo eleva o grau de credibilidade no Governo e na 

Corpora~o. Conclui-se que esta atividade de policiamento desenvolvida pela Policia 

Militar, tanto na Capital, quanta no interior do Estado, possui urn carater preventive e 

suas agoes desde que a sua utilizac;ao seja empregada de forma estrategica, 

resultara no aumento da seguran~a publica e satjsfa~o por parte da comunidade. 

4.5.1 Das questoes Qualitativas dos Comandantes de Unidades 

• USO do Glroflex 

Analisando a primeira questao, os pesquisados, de uma forma gerat, 

responderam que tanto na capital, quanta no interior do Estado, todos consideram 

de extrema importancia e necessaria a utilizac;ao do giroflex pelas viaturas policiais 

militares durante a execu~ao do patrulhamento policial, principalmente no que se 

refere ao aspecto preventive. 

Outro aspecto refacionado ao uso do giroflex esta relacionada a orienta~o da 

sua nao utilizac;ao ao aproximar do local da ocorrencia, para que efetivamente a 

ocorrencia tenha exito em seu resultado. 

Na pesquisa realizada, o uso do giroflex na capital do Estado esta sendo mais 

utilizado, do que no interior, isto em razao, de resistencia do proprio efetivo e por 

usos e costumes, a circulagao e deslocamento das viaturas, se da como giroflex 

desligado. 

Conclui-se, diante das respostas dos pesquisados, que o uso do giroflex tern 

o carater preventivo, tornando a viatura policial mais ostensiva, aumentando desta 

maneira a sensa~o de seguran~ para a populac;ao, necessitando de forma 

imprescindivel o comprometimento e a aceitabilidade pefos Policiais Militares 

empregados na atividade fim da corpora~o. 

• Atividades preventivas 

Os pesquisados em suas considera~oes destacaram que as atividades 

desenvolvidas pela Policia Militar de natureza preventiva sao as seguintes: 



Operac;ao Escudo; 

Operac;ao Saturac;ao; 

Operac;ao Bloqueio; 

Operac;ao Batida Policial; 

Operac;ao Blitz- pmc;amento; 

Policiamento Ostensive motorizado; 

Policiamento Ostensive a pe; 

Policiamento Ostensive a cavalo; 

Radiopatrulhamento com caes; 

Policiamento Comunitario - Projeto Povo; 

Patrulha Comercial; 

Patrulha Escolar; 

Patrulha Rural; 

Proerd; 

Formando Cidadao; 

- Visitas comunitarias; 

Palestras e campanhas educativas; 

Policiamento eventos; 

Patrulha Hoteleira; 

Ac;ao lntegrada de Fiscalizac;ao Urbana-AIFU. 
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Conclui-se diante dos resultados que, as ac;oes policiais militares 

desenvolvidas na Corporac;ao, prevalece o proativo sobre o reativo, cabendo 

destacar o quanta e importante o papel do Policial Militar neste processo, pois se 

espera do mesmo o seu comprometimento com o servic;o, preocupac;ao com os 

resultados, principalmente na execuc;ao das atividades de carater preventive, pois 

constitucionalmente, a Policia Militar e responsavel pelo cumprimento por esta 

misSAo. 

• Geoprocessamento 

Os pesquisados em sua maioria responderam positivamente quanta a 

utilizac;ao do geoprocessamento para direcionamento do policiamento, considerando 

o horario, o local e a natureza da ocorrencia, ressaltando que alem do 

geoprocessamento, e utilizado a estatist~ca registrada nos setor de planejamento 

das sedes das unidades operacionais. 
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Os Comandantes de Unidade relataram que ha dificuldade de seguir este 

processo de direcionamento de policiamento, nos pequenos municipios do interior 

do estado, tendo em vista o numero reduzido de efetivo e viaturas disponivel para o 

cumprimento das atividades operacionais. 

Conclui-se diante da manifestayao dos pesquisados, que esta ferramenta -

geoprocessamento e de grande utHidade na corporayao, tendo necessidade por 

parte das unidades operacionais, ter conhecimento e acesso as suas informayoes e 

funcionabilidade, condiyoes estas que vao proporcionar aos administradores, 

capacitayao para analise dos dados criminais de sua area de jurisdiyao e atraves 

dos resultados obtidos, poderao direcionar o policiamento para minimizar os 

problemas atinentes a seguranya publica. 

Este tipo de trabalho do geoprocessamento da condiyoes do Setor de 

planejamento estrategico da corporayao, em rever a questao das escalas flexiveis, 

bern como, estabelecer quantidade de efetivo e recursos materiais, citando como 

exemplo pratico, aplicado na Quarta Companhia do Decimo Terceiro Batalhao de 

Policia Mititar, que e responsavel pelo policiamento em tres bairros, onde houve 

modificayoes da estrategia operacional, no que tange a escalas de serviyo, tudo em 

decorrencia da analise criminal, extraido dos resultados existentes na ferramenta

Mapeamento do crime- geoprocessamento. 

4.52 Analise dos dados coletados juntos as outras Policiais Militares do Brasil 

a) Contratayao de funcionarios civis em substituiyao a Policias Militares que 

atuam no serviyo administrative da Corporayao: 

• Paraiba 

Na Policia Militar do Estado da Paraiba ja existia o quadro de servidores civis, 

quadro este muito pequeno e em termos geral pouco produtivo. Estes civis 

ingressaram na Poticia Militar sem concurso e vieram de outras Secretarias de 

Estado. Em 2007, a Policia Militar da Paraiba, foi autorizada a fazer urn concurso 

para Soldado Auxiliar voluntario, mais conhecido como Soldado Temporario, no 

entanto o resultado do certame nao foi muito satisfat6rio, provavelmente em 

decorrencia do valor da remunerayao, que e de urn salario minimo. Dos 

338(trezentos e trinta e oito) aprovados no concurso, menos que a metade estao 

sendo utilizados, tanto na capital, quanto no interior do estado. As pessoas 
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contratadas estao sendo utilizadas nos servic;os administrativos da corporac;ao. 0 

objetivo principal desta contratac;ao foi de substituir o efetivo administrativo e aplicar 

na atividade fim, procurando aumentar o efetivo operacional. Os resultados 

operacionais nao foram os esperados, isto em razao do numero diminuto de 

contratados, que distribuidos no Estado, nao surtiram efeito no indice de ocorrencia 

e demanda reprimida, mas mesmo com estas dificuldades, a Corporac;ao deve 

manter em atividade esta nova modalidade, procurando corrigir alguns detalhes, 

visando incentivar e atrair a populac;ao para ingressar na corporac;So, como Soldado 

T emporario. 

• Bahia 

A Policia Militar da Bahia conta em seu quadro de pessoal funcionarios civis 

que estao exercendo suas atividades nas func;oes administrativas das Unidades da 

Policia Militar, sendo que os funcionarios atingiram apenas 30% da necessidade. 

Esta atividade teve resultados positivos, quanta ao indice de criminalidade e 

demanda reprimida, pois o objetivo desta modalidade, era efetivamente, fazer com 

que os Policiais Militares que desempenhavam o servic;o administrativo, fossem 

aplicados na atividade operacionai.O objetivo e manter este processo, tanto que o 

Governo do Estado da Bahia autorizou a contratac;ao de 1000(mrt) reservistas das 

Forc;as Armadas para exercer func;oes administrativas nas Policias Civil, Militar e 

T ecnica. A remunerac;So sera de ate dois salarios minimos e o contrato de trabalho 

temporario. 

Diante das exposic;oes das Policias Militares da Paraiba e da Bahia, conclui

se que o objetivo da contratac;ao de civis para exercerem func;oes administrativas 

das corporac;oes, seria uma forma de aumentar o efetivo operacional, fazendo com 

que a populac;ao, se sinta mais segura e protegida. Observou-se que ha 

necessidade de rever as questoes de incentivos, sejam salariais ou outros 

beneficios, para que realmente atraia os interessados a ingressarem nas 

instituic;oes, para trabalharem no servic;o administrativo.Cabe ressaltar que na 

Policia Militar do Parana, nos ultimos anos a Assembleia Legislativa do Estado, 

elaborou uma legislac;ao, com o intuito de aproveitar Policiais Militares e Policiais 

Civis aposentados para atuarem em atividades nao operacionais, mas nao vingou, 

em razao do reaproveitamento do Policial da reserva, ser considerado 

inconstitucional, conforme preconiza o Artigo 37, XVI, paragrafo 10 da Constituic;ao 
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Federal. Da mesma forma tentou-se a contrata~ de Voluntaries Reservistas das 

Foryas Armadas para realiza9ao de atividades na Policia Civile Militar, atraves da 

Lei Estadual 14285/04, porem, esta nao foi colocada em pratica pela Corpora9ao, 

por apresentar uma serie de ilegalidades, o que tornaria muito mais dific11 a sua 

execu9ao.Cabe esclarecer que a Lei Federal considera o servi90 voluntario nao 

remunerado, nao vindo de encontro com a Lei 14285/04, que estabelece em seu 

artigo sexto, que a remunera9ao do voluntario nao exceda a metade que percebe 

urn soldado inic1ante na Policia Militar e urn investigador de quinta classe. Conclui-se 

que a contrata9ao ou concurso de civis para exercer as fun9oes administrativas das 

unidades da Policia Militar, seria uma das alternativas para substituir os Policiais 

para que estes sejam aplicados efetivamente na atividade fim da corpora~o. porem, 

ha necessidade dos setores competentes da Policia Militar do Parana, realizar urn 

estudo mais aprofundado, procurando amadurecer a ideia, buscando com isto, sem 

sombra de duvidas, aumento de Policiais Militares na atividade fim e 

conseqOentemente atingir os objetivos almejados. Por outro lado, cabe relatar que 

atualmente a Polic1a Militar do Parana conta com estagiarios desenvolvendo 

algumas atividades em alguns setores da Corpora9ao, em especial, na atividade 

meio, bern como telefonistas que trabalham no Centro lntegrado de Opera9oes de 

Seguran9a Publica nas unidades (CIOSP), sao funcionarios civis, denominados 

Agentes de Apoio, que sao contratados em regime espec1al pelo periodo de urn ano, 

podendo prorrogar por mais urn ano. 0 salario e pago pelo Governo do Estado 

(salario minima vale transporte e auxilio alimenta~o). A carga horaria e seis 

horas/dia e trinta horas semanal. 0 Governo do Estado contratou por concurso 

25(vinte e cinco) funcionar1os para exercer suas fun9oes no CIOSP, sendo somente 

se apresentaram 19(dezenove) para ocupar as suas fun9oes, sendo urn salario de 

R$ 604,00. 0 Governo do Estado visa gradativamente substituir os funcionarios 

contratados por funcionarios concursados, buscando com esta modalidade urn 

comprometimento maior com o servi9o. 

b) Situa9ao de natureza operacional das Policias Militares 

• Bahia 

A Policia Militar da Bahia desenvolve as suas atividades prevalecendo o 
modelo de policiamento proativo e para tal excuta medidas preventivas com as 
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opera~oes policiais no Programa Bahia em paz, que acontece em todo o Estado, 

utilizando as Unidades Operacionais subordinadas ao Comando do Policiamento da 

Capital e do Interior, de todos os tipos de policiamento para atingir seus objetivos e 

fazer com que a populac;ao sinta-se mais segura e protegida. Com rela~ao a 
demanda reprimida, no ano de 2007, os resultados foram considerados suportaveis 

e no corrente ano, houve urn crescimento no mes de junho e a partir deste mes os 

numeros tern baixado, tornando possivel, atender a comunidade com melhor 

qualidade. A Policia Militar da Bahia, no campo social, tern atuado com o Proerd e 

outros Programa de assistencia ao menor, aos idosos e a mulher e os resultados 

sao considerados 6timos, pois h8 uma aceitac;ao bastante positiva por parte da 

popula~ao. A Policia Militar Bahiana dispoe e utiliza o geoprocessamento para 

direcionamento do policiamento. 

Conclui-se que a Corpora~ao - Policia Militar da Bahia, a exemplo da propria 

Policia Militar do Estado do Parana e de outros Estados da Federa~ao, realizam 

atividades, tanto no campo operacional, quanto no campo social e cada vez 

preocupam-se com a qualidade do servic;o prestado a populac;ao, exemplos como o 

Proerd e o Geoprocessamento, que tern na sua essencia a questao preventiva, 

vinda de encontro com a missao constitucional das PoUcias Militares. 

• Santa Catarina 

Na pesquisa realizada com a Policia Militar do Estado de Santa Catarina, 

constatou-se que as atividades operacionais de cunho preventive no combate a 
criminalidade, que visa a diminuic;ao do indice de ocorrencias policiais, sao 

realizadas atraves de Operac;oes Barreiras, Proerd, Programa Cidadao de Transito, 

Programa de Policia Ambiental e Operac;oes Especiais. A Policia Militar de Santa 

Catarina em sua atividade operacional prevalece o modelo de policia proativa e de 

acordo com a estatistica do Estado a demanda reprimida e considerada baixa. No 

campo social atuam com o Proerd, Programa Cidadao do Transito, Policial 

Ambiental Mirim e ayao cidadania, sendo que os resultados alcanyados nesta area 

sao considerados satisfat6rios. A corpora~ao dispoe da ferramenta 

geoprocessamento e os resultados sao positivos, sendo que o Estado de Santa 

Catarina, e considerado pelo Senasp, como o Estado com melhores indices em todo 

o pais. 
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Conclui-se diante das considera~oes que a Policia Militar de Santa Catarina e 
uma institui~o que atua tanto no combate a criminalidade, quanto nas atividades de 

cunho social. As suas a~oes de carc~ter preventivo sao realizadas com apoio da 

ferramenta, geoprocessamento, fazendo com que os analistas do processo, tenham 

condi¢es de mapear o crime e direcionar os recursos disponiveis. Conclui-se ainda 

que as a¢es desenvolvidas peta PoUcia Militar do Estado de Santa Catarina vern de 

encontro com os objetivos tra~ados pela Policia Militar do Estado do Parana. 

• Rio de Janeiro 

A Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro no campo da~oes preventivas, 

atua com o Grupamento de Policiamento em areas especiais (GPAE), por meio das 

Rondas Ostensivas Nazare Cerqueira (RONAC) e com o Grupamento Especial de 

Policiamento em estadios (GEPE). Com rela~ ao modelo de atua~o. tendo em 

vista, as caracteristicas do Estado, no que tange ao fator criminalidade e seguran~a. 

prevalece urn modelo de policia reativa e a respeito da demanda reprimida, seus 

numeros sao elevados. Mesmo com o modelo de Policia Reativa a Policia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, desenvotve e tambem atua em atividades de carater 

social, como o Proerd, Salas de Oficinas nos Batalhoes e seus resultados sao 

considerados positivos, principalmente pelo estreitamento do relacionamento com a 

comunidade. Com rela~ao a ferramenta, geoprocessamento, apenas a Secretaria de 

Estado de Seguran~a Publica dispoe desta ferramenta, sendo que a Policia Militar, 

utiliza os dados das estatisticas levantadas pelos setores de planejamento das 

Unidades da Corpora~o. 

Conclui-se, diante dos resultados da pesquisa junto a Policia Militar do Estado 

do Rio de Janeiro, que a referida organiza~o e diferente das demais Policias 

Militares, pois esta prevalece o modelo de policia reativa, enquanto que as demais 

em sua maioria prevatecem a proativa. Destaca-se que mesmo com as dificuldades 

em prevalecer a questao preventiva sobre a reativa, a corpora~ao nao deixou de 

direcionar suas preocupa~oes nas atividades de cunho sociat comunitario e como 

fator preocupante, e o fato da Policia Carioca, nao ter a sua disposi~ao a 

ferramenta-Geoprocessamento, considerada de suma importancia para as 

atividades operacionais de qualquer organizac;ao policial militar, tanto que a Policia 

Militar do Parana e tambem a Policia Civil Paranaense, cada vez mais vern 

avan~ando neste processo, obtendo bons resultados na utiliza~ao desta ferramenta. 
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• Minas Gerais 

Na atuac;ao da Policia Militar do Estado de Minas Gerais prevalece o modelo 

de policiamento proativo, utilizando operacionalmente as seguintes atividades de 

can~ter preventive: Patrulha escolar, Grupo especial em areas de risco, Grupo 

especial de policiamento motorizado ostensive rapido, atraves das viaturas tipo 

motocicleta, Patrulha de prevenyao ativa, que realiza o policiamento permanencia 

em pontos criticos, Patrulhamento realizado com bicicletas, Policiamento em bases 

comunitarias m6veis eo Policiamento comunitario.Dentre as atividades preventivas 

desenvolvidas pela Policia Militar Mineira, no campo social, destacam-se o Projeto 

Born de Bola - Born de escola, Juventude da Policia, Artista da comunidade e 

Patrulha Antidrogas, sendo os seus resultados considerados bans. A demanda 

reprimida no Estado e considerada baixa, tendo uma pequena elevayao nos grandes 

centros, destacando que foi registrado urn decrescimo bastante considerado nos 

ultimos quatro anos. Ha mais de 10 anos utitiza a ferramenta geoprocessamento, 

procurando trabalhar com inteligencia e com os resultados, atraves de cumprimento 

de metas previamente estabelecidas, sendo os resultados positives, chegando a ter 

uma diminuiyao de 20% da criminalidade. 

Conclui-se que diante das considerac;aes da corporayao mineira, as ac;oes de 

carater preventiva sao prioridades pela Policia Militar de Minas Gerais, bern como 

em outras organizac;oes Poticiais Militares.Que as atividades operacionais objetiva a 

diminuiyao da criminalidade e o aumento da sensayao de seguranc;a da populayao e 

quanta os projetos sociais, vi$am reaHzar trabalhos com crianc;as e adolescentes, 

afastando estes do mundo das drogas e da marginalidade. A ferramenta, a exemplo 

do Parana, tambem e bastante valorizada no Estado de Minas Gerais, pois seus 

resultados, tern urn efeito bastante significative em prot da sociedade. 

• Pernambuco 

A Poticia Militar do Pernambuco desenvolve atividades de cunho preventivo 

no combate a criminalidade, atuando no Policiamento Ostensive durante 24 horas, 

nas modalidades de policiamento a pe, a cavalo, motos, veiculos e com caes, 

acrescentado com o policiamento escolar e policiamento ambientai.Quanto ao 

modelo que prevalece no Estado de Pernambuco, prevalece o modelo proativo. 

Destaca que a cidade de Recife, em razao de ser a capital e possui uma populayao 

maior que as demais localizadas no interior do Estado, tern urn alto grau de 
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gerayao de empregos. 0 numero da demanda reprimida e considerada alarrnante, 

principalmente em Recife, por ser uma das grandes cidades do pais, porta de 

entrada do nordeste para o desenvolvimento economico, com urn crescimento 

populacional desordenado, surgindo cinturoes de favelas e falta de mao de obra 

quatificada.Dentro do campo social, a Policia Mititar de Pernambuco direciona as 

suas atividades, para a Patrulha Escolar, o Proerd, reuniaes freqi.ientes com a 

comunidade e presenya nos aquartetamentos de Escotas comunitarias. No que diz 

respeito ao geoprocessamento, esta ferramenta ja esta sendo utilizado pela Policia 

Militar de Pernambuco, principalmente no enfrentamento do crime no estado. 

Acrescentou ainda que foram instaladas cameras nos principais corredores da 

cidade de Olinda, como forma de auxitiar na diminuiyao do crime. 0 

geoprocessamento esta proporcionando maier controte sabre o crime e tomando a 

Policia Militar mais proativo. 

Baseado nas considerac;oes emitidas peta PMPE, conctui-se que a referida 

organizayao segue os mesmos prop6sitos e moldes da PMPR, direcionando sempre 

para o modele de policiamento proativo, quer no contexte do combate a 

criminalidade, quer no contexte da prevenyao na area social, procurando atuar de 

forma preventiva, preparando a crianc;a e o adolescente, para que tenha urn futuro 

promissor, Ionge das drogas e da criminalidade. 

4.5.3 Analise das Entrevistas 

,.,. A entrevistada exerce suas func;aes junto a Universidade Federal do Parana e 

relatou que os problemas sociais sao fatores que contribuem para o ingresso do 

individuo para o mundo da criminalidade, entre os problemas sociais, citou a 

desagregayao familiar, o desemprego, baixa condiyao institucional e economica, 

corroborada com o envolvimento as drogas licitas e ilicitas. Acredita que os Projetos 

sociais como o Proerd, Patrulha Escolar Comunitaria, Formando Cidadao, projetos e 

atividades desenvolvidos pela Policia Mititar do Parana, contribuem como medida 

preventiva, procurando que seus resultados tenham influencia, para que os 

participantes e beneficiados deste processo nao venham a ingressar na 

criminalidade. Entre as soluc;oes apontadas para diminuir os problemas sociais, citou 

a execuc;ao de um trabalho junto as familias, concomitantemente ao trabalho com 
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crianyas e adolescentes, incentivando tamb~m a elaborayao e pratica e potiticas 

adequadas, ligadas aos problemas que afetam a sociedade. Diante das 

consideragoes apresentadas pela entrevistada, conclui-se que os problemas sociais 

que envolvem a sociedade contribuem para que as pessoas se envolvam na 

ilicitude, mais especificamente na criminalidade, tendo em vista que este tema faz 

parte deste trabalho e que as atividades sociais desenvolvidas pela Corporagao, sao 

de suma importancia, pois sao direcionadas a crianyas e adolescentes, bern como 

se e8tende a base familiar e outros atores deste processo, como e o caso da 

Patrulha Escolar Comunitilria e a atividades do Formando Cidadao, pois envolvem a 

participayao de pais, professores, para que com o conhecimento e 

comprometimento de todos, se inicie, medidas de carater de conscientizayao e 

educagao, preparando as crianyas e adolescentes, que sao o futuro da nossa 

sociedade . 

... 0 entrevistado exerce suas fungoes junto a Secreta ria de Estado da Crian~ e da 

Juventude, e relatou que a secretaria atua sob quatro coordenadorias. A primeira 

trata com crianc;as e adolescentes, da faixa etaria entre 12 a 21 anos de idade, que 

se encontram nos Educandarios espalhados pelo Estado do Parana e a missao da 

secretaria e a preocupagao s6cio-educativa, procurando atraves de oficinas de 

formac;ao profissional e educacional, a inseryao social dos intemos, p6s

cumprimento da medida punitiva, que estao cumprindo nos Educandarios. A 

segunda coordenadoria trata com jovens na faixa etaria de 15 a 24 anos de idade, 

atraves de do Programs Projovem, que e uma ayao do Governo Federal, em 

parceria com o Govemo do Estado e visa alem da alfabetizayao, promover Cursos 

de Formagao Profissional em mais de 30(trinta) areas, visando efetivamente 

capacitar os jovens para o mercado de trabalho. Esta coordenadoria realiza 

congressos, seminaries, encontro de jovens, promovendo a integragao e a 

participagao social da juventude. A terceira coordenadoria realiza urn trabalho a nlvel 

estadual, juntamente com as prefeituras municipais, visando atingir crianc;as e 

adolescentes vitimas do seio da familia, como o abandono material, intelectual e o 

consumo de drogas. 0 Estado capacita funcionarios dos municipios, para que estes 

tenham habilidade para tratar as vitimas dos problemas citados acima. As cidades 

do Estado do Parana que possuem estrutura para atuar nos diversos problemas 

ligadas a area de atuagao da Secretaria da Crianya e Juventude alem de Curitiba, 



85 

estao instaladas em Campo Mourao, Cascavel, Foz do lguayu, Laranjeiras do Sui, 

Londrina, Maringa, Paranavai, Pato Branco, Ponta Grossa, Santo Antonio da Platina 

e Umuarama. A Secretaria possue os seguintes programas: Crescer em Familia, 

Uberdade Cidada, Centro de Proteyao e o Programa Atitude. 0 Programa Crescer 

em Familia, tern como objetivo e reintegrar crianyas e adolescentes que ficam 

desabrigadas e desassistidas pefa familia, para que voltem as suas residencias e ao 

convivio familiar, atingindo nesta atividade, nao s6 as crianyas e adolescente, mas 

tambem os demais integrantes da familia. 0 Programa Liberdade Cidada visa 

transformar o cumprimento das medidas punitivas, em razao do ato infracional 

praticado por crianyas e adolescentes, principalmente dos atos considerados de 

menor potencial ofensivo, por penas altemativas, como a prestayao de serviyo, 

fazendo com que o infrator, tenha uma oportunidade de inseryao social e se 

capacitar profissionalmente, estando em condi96es de ingressar no mercado de 

trabalho. 0 Centro de Proteyao atende crianyas e adolescentes, vitimas de violencia 

fisica, moral e sexual. Trabalha com as vitimas, visando a sua reintegra9ao e 

recuperayao, bern como, e desenvolvido urn trabatho direcionado aos agressores, 

quando estes sao originarios do proprio seio familiar. 0 Programa Atitude 

desenvolve urn trabatho, onde o Jovem trabalha para os jovens. Universitarios 

recem-formados das areas de psicologia, educayao fisica, assistencia social e 

cientistas sociais, recebem auxilio financeiro e capacitam jovens voluntaries e juntos 

com estes, realizam uma serie de atividades atingindo jovens problematicos de toda 

natureza, atividades estas ligadas ao lazer, esporte e cultura. 0 objetivo principal da 

Secretaria e garantir OS direitos fundamentais da crianya e do adolescente. "Prevenir 

para nao intervir". 0 entrevistado conhece os Programas sociais desenvolvidos pela 

Policia Militar e considera o Proerd, o Formando Cidadao e a Patrulha Escolar, 

excelentes na sua essencia, na forma de intervir, pois age na prevenyao e elogia os 

programas, pois atinge todas as classes. Diante da exposiyao do entrevistado, 

conclui-se que a preocupayao do referido 6rgao esta inserida no lema: "" PREVENIR 

PARA NAO INTERVIR ",tanto que a Secretaria desenvolve uma serie de atividades 

nesta area, vindo de encontro com as atividades tambem desenvolvidas pela Policia 

Militar do Parana, onde esta procura sempre trabalhar na prevenyao, diminuindo as 

ayoes de natureza reativa, que sao as originarias, do atendimento das ocorrencias 

policiai$". 



- 0 entrevistado desempenha suas fungoes na Policia Militar e acredita que a 

ferramenta Geoprocessarnento e de grande utilidade, principalmente no tocante ao 

processo de gestao tecnica, necessitando expansao para atingir os niveis tatico e 

operacional, que esta enfase de concretizac;ao.Ressalta do entrevistado que os 

poticiais mititares que atuam na analise do geoprocessamento, sao aqueles 

relacionados as areas e maior volume ou taxa de ocorrencias criminais e estes, 

conforme relata do entrevistado, estao capacitados para analise e aplicagao 

operacionat, tanto que na pratica, ja participou de mais de BO(oitenta) reunioes do 

comite gestor da Secretaria de Estado da Seguranc;a Publica, onde o 

geoprocessamento e uma ferrarnenta de apoio. 0 entrevistado relatou que a 

ferramenta geoprocessamento tern urn carater preventivo, dentre as varias 

existentes na corporagao, porem ha necessidade do engajamento dos escatoes, 

desde o Comando ate o nivel operacional, que atua no posto de policiamento. 

Complementa ainda que a literatura estabelece que as Policiais adotaram este tipo 

de tecnologia no policiamento preventive e em sua maioria, obtiveram resultados 

bastante significativos no desempenho operacionais e preventivos. Diante das 

considerac;ees citadas acima, conclui-se que a ferramenta Geoprocessamento

mapeamento do crime e de grande utilidade, nao somente na Poticia Militar do 

Parana, mas em todas as outras Policiais do Brasil, pois desde que bern aplicada e 

a corporagao tenha disponibilidade de todos os recursos necessarios, corroborado 

com o comprometimento dos profissionais, que sao os Poticiais Militares, seus 

resultados serao significativos para reduzir a demanda reprimida, o indice de 

criminalidade e consequentemente a populagao vai se sentir mais segura e a 

corporagao terao credibilidade e confiabilidade por parte da sociedade. 

- 0 entrevistado e integrante da Policia Militar do Parana de ter mais viaturas e 

efetivo nas ruas, nao necessariamente vai diminuir os problemas de criminatidade. 

Ha necessidade de aplicagao com criteria tecnico, controle, fiscalizagao e 

supervisao. A operagao Escudo e Samurai no seu entendimento sao de suma 

importancia ao combate da criminalidade, pois acredita que ha inovagao em alguns 

aspectos da forma de apticagao operacional do efetivo empregado, melhorando a 

visibilidade e ac;ees mais incisivas contra o crime organizado.O entrevistado acredita 

que ha uma preferencia por parte do efetivo e da propria instituigao pela atuagao 

repressiva. Nesta subcultura ha urn desincentivo as ac;ees preventivas dando a 
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entender que todo mundo que faz a prevengao esta de castigo. A Rotam e a Choque 

sao vistas como tropa de elite e invejadas por outras que se sentem diminuidas por 

serem de atuagao preventiva, como se fossem menos importantes, o que vai contra 

a fitosofia de policia comunitaria. Acredita o entrevistado que o uso do giroftex e 

fundamental para melhorar a ostensividade e que os projetos sociais em 

funcionamento na corporagao contribuem para que as pessoas nao ingressem na 

criminalidade, mas questiona a abrangencia que eles possuem, pais sao na sua 

maioria, projetos pilotos que atendem pequenas parcelas da populagao. Conclui-se 

diante das considerag6es do entrevistado, que ha necessidade estrategica para 

aplicagao do policiamento, sendo imprescindivel a analise criminal, atraves do 

mapeamento do crime, utilizando a ferramenta geoprocessamento e as estatisticas 

disponibilizadas pelas segoes de planejamento das Unidades Operacionais, quer da 

capital, quer do interior. Efetivamente o fato de ter mais viaturas e efetivo nas ruas, 

nao necessariamente, representa aumento da seguranga, tern que ter o 

comprometimento do Policial no cumprimento de sua missao e a distribuigao das 

viaturas e dos recursos humanos deve ocorrer com criterios tecnicos, buscando na 

pratica, num primeiro momenta a redugao da demanda reprimida e 

conseqilentemente a diminuigao do indice de ocorrencia, prevalecendo ao seu final 

com estas ag6es, o policiamento proativo.Apesar das ag6es desenvolvidas pela 

Poticia Mititar na sua maioria prevalecerem o policiamento proativo, ainda parte do 

efetivo de nossa corporagao, tern em seus pensamentos que a cultura da policia e 

de natureza reativa, e para mudanga deste comportamento, a corporagao deve 

trabalhar com o efetivo, dando enfase que a prevengao e missao constitucional da 

Policia Militar, nao podendo deixar e incluir neste contexte, que as equipes da 

Companhia de Choque e das Rotam, que sao classificadas nos Batalh6es, apesar 

de suas caracteristicas de atuagao serem diferentes da tropa regular, as suas ayees 

devem priorizar sempre a questao preventive; 

-A entrevistada pertence aos quadros da Policia Militar do Parana e esclareceu que 

a Corporagao desenvolve uma serie de atividades relacionadas as agoes sociais, 

junto as comunidades espalhadas por diversos municipios do Estado do Parana, 

sendo as seguintes:Projeto Forga Verde Mirim, Projeto Vaca Mecanica, Projeto 

Educagao Ambiental, Projeto Craque Cidadao, Projeto Cidadao do Futuro com o 

Karate, Projeto Cidade Mirim, Projetos lnfratores de Transite, Projeto Estudante no 
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Quartet, Projeto Academicos de Medicina da Unioeste, Projeto Jovens Pedestres 

Conscientes, Projeto Direyao Defensiva para Motociclistas, Projeto Mirim de 

Transito, Projeto Formando Cidadao, Projeto Bombeiro Mirim, Corrida da Aventura, 

Equoterapia, Atividades de lixo para reciclagem. Alem dos projetos e atividades 

citadas acima, o Projeto Seguranya Social esta em fase de implantayao na Policia 

Militar. A entrevista relatou que a questao da criminalidade esta mais concentrada 

nos grandes centros urbanos, envolvendo principalmente a juventude e em grande 

parte, as populayoes mais pobres contribuem para este quadro, tendo em vista as 

dificuldades de acesso a equipamentos publicos, saneamento basico, inserc;ao no 

mercado de trabatho, problemas com a escolarizayao e preparo profissional. Diante 

deste quadro a entrevistada, acredita que as ay6es sociais em atividade na 

corporayao podem interferir positivamente na reduyao da violencia e da 

criminalidade, pais atuariam sabre populayoes consideradas em risco, que vivem em 

condiyoes desfavoraveis. Complementa dizendo que o desenvolvimento destas 

ay6es deve estar ligado a transmissao de valores marais e de urn processo de 

formayao cultural, ser simplesmente uma politica de assistenciatismo. A entrevistada 

relatou ainda que as ayoes sociais tern maior efeito sabre as populay6es mais 

pobres, sendo que a contribuiyao para outras pessoas diversas destas, nao 

ingressarem no mundo da criminalidade, pode ocorrer de forma indireta. Devem ser 

considerados fatores que tevam as pessoas com boas condiyoes de vida e com 

fartura de bens, a ingressarem na criminalidade. Outro aspecto a ser considerado e 

a proporyao que estas populayoes contribuem para o indice de violencia e 

criminalidade, especialmente se verificado, que este grupo demografico e 

relativamente pequeno em relayao ao da populayao pobre au em condiyoes de 

miseria. Conclui-se que a Policia Militar do Parana, dentro deste processo, esta 

efetivamente, fazendo o seu papel, atuando no seio da sociedade, cumprindo a sua 

missao no campo da responsabilidade social. 0 envolvimento da corporayao nestas 

atividades de carater social tern como essencia, a questao preventiva, age de forma 

antecipada, procurando atingir seu principal objetivo que e proporcionar aos 

beneficiados, melhores condiyoes de vida, tanto cultural, social e intelectual, 

tratando com valores marais e formayao de carater, evitando o ingresso ao mundo 

das drogas e da criminalidade, tanto que esta preocupayao par parte da instituiyao, 

cada vez mais esta se estendendo, pais a corporayao, ja esta trabalhando na 

implantayao de mais urn projeto de natureza social, que e a seguranya social. Os 



problemas sociais existem em todos os centros, porem, quanta maior a populayao, 

maior sera os problemas ligados aos problemas sociais e consequentemente a 
criminalidade. Os trabalhos desenvolvidos pela corporayao estao atingindo crianyas 

e adolescentes e no caso de atuayao da Patrutha Escolar, se estende para os 

professores e pais de alunos. As a9oes desenvolvidas pela Policia Militar visam 

tambem aproximar a corporayao da comunidade, objetivando manter o nivel de 

credibilidade e confiabilidade. Conclui-se que a Policia Militar esta cumprindo 

efetivamente com a sua missao dentro da responsabitidade social, contribuindo para 

que os participantes deste processo sejam devidamente instruidos e 

conscientizados com informayoes considerados essenciais para a sua formayao, 

evitando e prevenindo que venha a ingressar no mundo da criminalidade, 

ressattando que a agregac;ao familiar e fator primordial para que o objetivo 

estabelecido seja devidamente atingido. Conclui-se tambem que atem da prevenyao 

tecnica, que e executada diariamente pela Policia Mititar, atraves do Policiamento 

Ostensive, procurando com estas ac;oes evitar que o delinquents venha cometer 

outro delito, ressattando que esta atuac;ao e conhecida como controte. A atuayao da 

Policia Militar no campo social denomina-se de prevenc;ao social, pois eta visa, evitar 

que as pessoas nao venham a ingressar no mundo da criminalidade. 



5 CONSIDERACOES FINAlS 

A Policia Militar do Parana, assim como as demais Policias Militares de outras 

federac;oes, conforme preconiza a Constituic;ao Federal em seu artigo 144, tern 

como finalidade a execuc;ao do policiamento ostensive e a preservayao da ordem 

publica, portanto, tern como foco principal a prevenc;ao. 

A corporat;ao dentro de seu contexte na area da seguranc;a publica executa o 

poticiamento preventive, sob dois enfoques: o primeiro dentro do modelo de policia 

proativa que e caracterizado pela prevenc;ao tecnica, tambem denominada de 

controle, pois cabe atraves da aplicayao dos diversos tipos de policiamento, pelo 

patrulhamento, evitar que o delinqilente venha a cometer qualquer ato delituoso.O 

segundo enfoque envolve a prevenc;ao de cunho social, onde a atuac;ao da Policia 

Militar e bastante significativa, obtendo resultados consideraveis no ambito social, 

ressattando, que dentro destas atividades, executadas pela Policia Militar, citamos o 

Proerd, a Patrutha Escotar Comunitaria, o Formando Cidadao e outras em 

funcionamento na Capital e interior do Estado do Parana, cabendo destacar que 

este trabalho visa atingir crianc;as e adotescentes, para que estes, com formac;ao de 

valores, sejam preparados para nao ingressar no mundo da criminalidade e em 

especial, no consume das drogas, situac;ao esta atarmante e preocupante que esta 

afetando o Parana, o Brasil e o mundo. 

Alem do modelo de policia proativa, a Policia Militar atua tambem no modeto 

de policia reativa, caracterizada pelo atendimento de ocorrencias policiais. Nos 

grandes centres, onde a populayao e maior e os indices de criminatidade elevada, 

os volumes de atendimento de ocorrencias policiais sao maiores do que nas 

pequenas localidades. Poticiais Militares que exercem as suas func;oes nas unidades 

operacionais, erroneamente, ao assumirem seus respectivos servic;os, executam as 

suas atividades dentro de uma cuttura de policia reativa, pois, em vez de se dirigir 

para as ruas e reatizar o policiamento preventive, agem de maneira inversa, isto e, 

com cuttura de policia reativa, ficam aguardando o acontecimento de urn crime ou 

contravenc;ao, para que a central de operac;oes, acione a viatura para dar 

atendimento a ocorrencia poticial. 

As ac;oes desenvolvidas pela Policia Militar sejam no Parana ou em outro• 

estados, conforme pesquisa reatizada, prevalece o modelo de policia proativa, 

principalmente no interior, onde o volume de ocorrencias policiais e a demanda 
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reprimida sao baixos, bern como sao efetivamente colocadas em pratica a filosofja 

de policia comunitaria, aproximando o Policial militar da comunidade, sendo assim, 

considerando as questoes acima mencionadas, deve-se implementar nos batathoes 

instruc;oes peri6dicas, visando conscientizar e preparar o efetivo, da importancia da 

corporac;ao em exercer as suas atividades, tendo como foco principal, o espirito de 

policia proativa, caracterizada pela ostensividade e prevenc;ao. 

Ainda dentro do modele de policia, o uso do dispositive giroflex nas viaturas 

poJiciais, e de suma importancia no aumento da ostensividade e consequentemente 

da prevenc;ao, cabendo destacar que ha necessidade de conscientizac;ao do uso 

deste equipamento, em especial, nos municipios localizados no interior do estado, 

tendo em vista que na capital, a aceitabilidade e grande e os resultados sao 

consideraveis satisfat6rias. 

Conforme pesquisa realizada com as Policias Militares da Bahia, Santa 

Catarina, Pernambuco e Minas Gerais, nas atividades realizadas nestas 

corporac;Oes prevalece o modele de policia proativa, tanto atuando no campo da 

prevenc;ao tecnica, quanta na prevenc;ao de cunho social, sendo somente reativo por 

ocasiao do atendimento de ocorrencias policiais, vindo ao encontro com os mesmos 

resultados e caracteristicas desenvolvidas pela Poticia Militar do Parana. A pesquisa 

nos indicou que a Policia Mititar do Estado do Rio de Janeiro, pelas caracteristicas 

da populac;ao, do municipio, do volume de ocorrencias, a ac;ao de policia prevalece 

o modele reativo, porem, por outro lado, possuem resultados satisfat6rios nas ac;oas 

de cunho social. 

Dentre a gama de atividades desenvoJvidas pela Policia Militar, as operac;aes 

policiais militares sao consideradas essenciais e de grande utilidade para o combate 

a criminaUdade, e ao mesmo tempo, proporciona com as suas ac;oas vottadas para o 

campo preventive, maior ostensividade e aumenta a sensac;ao de seguranc;a a 

comunidade, contribuindo desta forma para o aumento da credibilidade e 

confiabilidade na corporac;ao. Atem das operac;oas bloqueio, blitz e batida policial 

que ja sao conhecidas tradicionalmente com bans resultados, soma-sea estas, a 

Operac;ao Escudo, em atividade no Estado do Parana, que visa a ostensividade e a 

prevenc;ao, atraves do policiamento direcionados em locais e horarios estrategicos, 

indicados pelo geoprocessamento e pelo setor de planejamento das unidades da 

Policia Militar. Alem da Operac;ao Escudo, toma-se necessaria ressaltar a Forc;a 

Samurai, que tem a responsabilidade do tevantamento e combate rigoroso ao 
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consumo e trafico de drogas, tendo a seu dispor informac;oes coletadas do disque

denuncia 181. 

0 efetivo da Policia Mititar do Parana registra atualmente uma defasagem de 

18,2%, situac;ao preocupante, principatmente, em razao dos resultados da pesquisa 

realizada que teve a finalidade de levantar o numero de policiais militares que ja se 

encontram em condic;oes de se dirigir para a reserva remunerada, sendo que de 

2008 a 2010, cerca de 2499(dois mil quatrocentos e noventa e nove) policiais 

militares, ja estao em condic;oes legais de se aposentarem por tempo de servic;o 

proporcionat 

As Policias Mititares da Bahia e Paraiba tern em seu quadro de pessoal civis 

que foram contratadas para exercerem as func;oes administrativas nas unidades da 

Corporac;ao, visando substituir o efetivo que exerce as func;oes na atividade meio, 

para que estes sejam direcionados para a atividade fim da corporac;ao. No Parana, 

conforme tevantamento em todo o estado, os numeros chegam a 929(novecentos e 

vinte e nove) policiais militares que exercem as atividades administrativas, portanto, 

toma-se viavel urn estudo mais aprofundado, no sentido de verificar as 

possibilidades de contratar funcionarios civis, para substituir parte dos Policiais 

Militares que estao aplicados na atividade meio, objetivando enxugar a atividade 

administrativa e consequentemente aumentar o numero de policiais para a atividade 

fim da corporac;ao. Cabe ressaltar que a forma de contratac;ao deve ser bern 

avaliada, para que os objetivos almejados, nao sejam comprometidos, 

principatmente no que tange aos resultados, pois esta mudanc;a de atitude da 

corporac;ao, seria uma novidade na instituivao, 

Aumentando o numero de viaturas e policiais nas ruas, nao necessariamente 

significam o aumento da seguranc;a, prevenc;ao e tranquilidade por parte da 

populac;ao. Atem de efetivo e viatura, ha necessidade de urn terceiro elemento, que 

e o planejamento estrategico, os quais todos devem estar interligados, pois urn 

depende do outro para que efetivamente os resultados esperados pela populac;ao 

sejam realmente atingidos. T orna-se imprescindivel citar que a participac;ao do 

policial militar neste processo para atingir os objetivos e de fundamental importancia, 

pois de nada adianta, a corporac;ao dispor de efetivo, viatura e possuir urn 

planejamento estrategico eficiente, se o policial militar nao estiver comprometido 

com a atividade e preocupado com os resultados. 
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A Policia Militar do Parana, assim como outras Policias Militares, dispoe da 

ferramenta conhecida como Geoprocessamento, que processa informac;oes no 

campo operacional, fornecendo a corporac;ao dados estatisticos e o mapeamento do 

crime, propiciando aos setores de planejarnento das instituic;oes, condic;oes tecnicas 

de direcionar os esforc;os necessaries, para diminuir a demanda reprimida nas areas 

indicadas e ao mesmo tempo reduzir o indice de criminalidade. Na capital do estado 

do Parana, esta ferramenta esta disponibilizada para as unidades operacionais, e a 

aplicac;ao operacional tern como base os resultados levantados pelo 

geoprocessamento, que e coordenado pela Secretaria de Estado da Seguranc;a 

Publica. 

No campo operacional, alem do geoprocessamento, a corporac;ao utiliza 

tambem os dados disponiveis no Siscopweb, de onde sao extraidas quantidades de 

solicitac;oes por parte da comunidade via 190 e esta ferramenta, nos mostra uma 

realidade quanta ao volume de ocorrencias atendidas, que geram o boletim de 

ocorrencia, aJimentando o geoprocessamento para montagem do mapeamento do 

crime, bern como, nos indica o volume de ocorrencias nao atendidas, que nao geram 

conseqOentemente o boletim de ocorrencias, mas integram a demanda reprimida da 

corporac;ao. 

Tratando-se da demanda reprimida, o volume e alto nos grandes centres 

urbanos, sendo Curitiba, no Estado do Parana, a cidade com maior volume de 

ocorrencias atendidas e demanda reprimida. Ha de ressattar da necessidade em 

rever a questao da digitac;ao dos Boletins de ocorrencias no interior do estado, bern 

como a disponibilizac;ao do Siscopweb, pais nao sao todas as cidades que estao 

utilizando estas duas ferrarnentas, e conseqOentemente compromete o quadro 

estatistico, quer da unidade, quer da corporac;ao como urn todo. 

Alem das atribuic;oes de combate a criminalidade, e a responsabilidade de 

proporcionar a popufac;ao uma sensac;ao de seguranc;a, atraves do policiamento 

ostensive preventive e pelo atendimento de ocorrencias policiais, a Policia Militar 

vern desenvolvendo ac;Oes comunitarias, atingindo principalmente crianc;as e 

adolescentes, procurando trabalhar com a questao de valores, carater, preocupando 

efetivamente com o seu futuro, para que nao venha a ingressar no mundo da 

criminalidade. Diante deste quadro a Corporac;ao dentro do contexte da 

responsabilidade social, alem de realizar as missoes constitucionais, referentes a 
questao po~cial, esta cumprindo muito bern o seu papel neste campo. 
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APENDICES 



APENDICEA 

QUESTIONARIO DESTINADO AOS COMANDANTES DAS UNIDADES DA 
POLiCIA MILITAR DO PARANA 

98 
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ORIENTACOES PARA 0 PREENCHIMENTO 

• E facultativa a identificac;ao no final do questionario; 

• Dirigido exclusivamente aos Comandantes de Unidades; 

• Este questionario e parte integrante do desenvolvimento de tema 

monografica. Atuac;ao Preventiva da Policia Militar do Parana, do Curso de 

Superior de Policia - Especializac;ao ao Nivel Estrategico de Doutoramento 

reatizado pela Policia Militar do Parana - 2008, em parceria com a 

Universidade Federal do Parana. 

1) 0 efetivo disponivel da sua unidade atende a demanda das necessidades operacionais 
e administrativas? 

( ) Sim ( ) Nao 

2) Existe demanda reprimida no que tange a atendimento a ocorremcias policiais na area 
de sua OPM? 

( ) Sim ( ) Nao 

3) A ac;ao do policiamento reativo na area do Batalhao prevalece sobre o policiamento 
proativo? 

( ) Sim ( ) Nao 

4) Voce acredita que com maior numero de Policiais Militares e Viaturas nas ruas, 
aumenta a prevenc;ao e sensac;ao de seguranc;a a comunidade? 

( ) Sim ( ) Nao 

5) 0 Geoprocessamento esta servindo de suporte para aplicac;ao operacionaJ e diminuic;ao 
do indice de criminalidade? 

( ) Sim ( ) Nao 

6) Os Policiais Militares que exercem suas atividades no Comando das Subunidades e 
Comando do Projeto Povo de sua OPM estao capacitados para atuar na analise 
estrategica da ferramenta I geoprocessamento e analise criminal, com vistas ao 
direcionamento do policiamento? 

( ) Sim ( ) Nao 

7) A contratac;ao de civis ou Policiais Militares da Reserva Remunerada para trabalhar 
como ocorre em outros estados na atividade meio da Corporac;ao, seria uma das 
alternativas para aumentar o policiamento nas ruas? 

( ) Sim ( ) Nao 
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8) 0 aprimoramento das ac;oes sociais comunitarias em atividade na Corp.orac;ao seria 
uma das formas de carater preventive, para evitar o ingresso de individuos no mundo da 
criminalidade? 

( ) Sim ( ) Nao 

9) A realizac;ao de Operac;oes Policiais seja de forma isolada .ou em conjunto com outros 
6rgaos, aumenta a seguranc;a e credibilidade da populac;ao? 

( ) Sim ( ) Nao 

1 0) Na sua op1n1ao, voce acha viavel a utilizac;ao do giroflex pelas viaturas policiais 
militares, durante .o Policiamento Ostensive com finalidade preventiva? Em caso 
positive, comente sabre a aceitabilidade d.os integrantes de vossa unidade. 

11) Relacione as atividades policiais militares desenvolvidas na sua OPM, considerada de 
natureza preventiva. 

12) Os horarios dos turnos de servic;o aplicaveis na sua OPM sao compativeis com as 
necessidades da Unidade e distribuido de acordo com os resultados estabelecidos pelo 
Geoprocessamento? 

UNIDADE -----------------------------------
NOME --------------------------------------

Solicito respeitosamente o envio das respostas para o e-mail flaviojosecorreia@hotmail.com 

SE POSSivEL ATE 25 DE JULHO DE 2008 
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APENDICE B 

QUESTIONARIO DESTINADO AS POLiCIAS MILITARES DO RIO DE JANEIRO -
SANTA CATARINA- BAHIA- PARAiBA- PERNAMBUCO- MINAS GERAIS 
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CURSO SUPERIOR DE POLiCIA 
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A POLiCIA MILITAR DA BAHIA/RIO DE JANEIRO/ MINAS GERAIS/ SANTA 
CATARINA/ PERNAMBUCO 

Solicito respeitosamente atender pedido deste .Oficial, referente as questoes 
abaixo estabelecidas, o qual subsidiara Monografia, cujo tema e Atuac;ao Preventiva 
da Policia Militar do Parana, em desenvolvimento no Curse Superior de Policia 2008, 
em funcionamento na Academia Policial Militar do Guatupe e Universidade Federal 
do Parana: 

1) Quais sao as atividades Operacionais desenvolvidas pela PMBA, de cunho 
preventive aplicadas no combate a criminalidade e diminuic;ao do indice de 
criminalidade? 

2) A atividade operacional do cotidiano prevalece o policiamento proativo ou 
o Policiamento reativo? 

3) Tratando-se de demanda reprimida no Estado da Bahia, os numeros sao 
elevados? 

4) Dentro ,da area preventiva, porem, direcionando para as atividades para o 
campo social, quais os servic;os desenvolvidos pela .Organizac;ao nesta 
area e quais os resultados alcanc;ados? 

5) A PMBA dispoe da Ferramenta - Geoprocessamento I mapeamento do 
crime, para analise e aplicac;ao do policiamento? 

Respeitosamente, 

FLAVIO JOSE CORREIA, Maj QOPM 
ALUNO CSP 2008 

E-MAIL flaviojosecorreia@hotmail.com 

Enviar resposta .se possivel ate 30 de julho de 2008 
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1. Tendo em vista este Oficial estar elaborando monografia, cujo tema trata
se da Atuac;ao Preventiva da Policia Militar do Parana, solicito 
respeitosamente de Vossa Senhoria, verificar junto a PMBA, informac;oes 
e outros dados julgados uteis, referente a terceirizac;ao do servic;o 
administrative, onde Policiais Militares foram substituidos par civis. 

2. A terceirizac;ao e em todo servic;o administrative da Corporac;ao, quer 
Capital e interior? 

3. 0 efetivo PM foi aplicado na atividade fim da Corporac;ao? 

4. Em caso positive, houve uma melhoria na questao preventiva, vindo a 
diminuir o indice de criminalidade e a demanda reprimida? 

5. 0 pessoal Civil e contratado/concursado - a tendencia e manter esta 
terceirizac;ao ou ha rumores de retornar como era anteriormente? 

Respeitosamente, 
Assina FLAVIO JOSE CORREIA, MAJ QOPM ALUNO CSP/2008. 

E-MAiL flaviojosecorreia@hotmail.com 

Enviar resposta se possivel ate 30 de julho de 2008 
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APENDJCE C 

ENTREVISTA COM POLICIAIS MILITARES DO ARANA- PROFESSORA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA E SECRET ARIA DA CRIANCA E 

ADOL.ESCENTE 



• Esta entrevista e parte integrante do desenvolvimento de tema de 

monografia, Atuac;ao Preventiva da PoHcia Militar do Parana, do Curse de 

Superior de Policia- Especializac;ao ao Nivel Estrategico de Doutoramento 

realizado pela Policia Militar do Parana - 2008, em parceria com a 

Universidade Federal do Parana. 

PERGUNTAS 

1. Qual a sua func;ao dentro da Policia Militar do Parana? 

2. Dentro da sua experiencia profissional, acredita que com mais viaturas e 

efetivo nas ruas, os problemas de criminalidade diminuem? 

3. A implementac;ao .dos Projetos da Operac;ao Escudo e Forc;a Samurai, na 

Corporac;ao, no seu entendimento, sera de suma importancia no combate a 

criminalidade no Estado do Parana? 

4. 0 Senhor acredita que o comportamento do Policial Militar na sua atividade 

cotidiana, de uma forma geral, num primeiro memento e direcionada e 

condicionada para atuar no policiamento reativo, deixando o proativo como 

segundo plano? 

5. Na sua opiniao, qual a importancia do uso do giroflex nas viaturas policiais 

militares? 

6. Na sua opiniao, os projetos sociais em funcionamento na corporac;a01 

contribuem para que as pessoas nao ingressem no mundo da criminalidade? 

Soticito- respeitosamente o envio das respostas para o e-mail flaviojosecorreia@hotmail.com 

SE POSSivEL ATE 25 DE JULHO DE 2008 
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• Esta entrevista e parte integrante do desenvolvimento de tema de 

monografia, Atuac;ao Preventiva da Policia Militar do Parana, do Curso de 

Superior de Policia - Especializac;ao ao Nivel Estrategico de Doutoramento 

realizado pela Policia Militar do Parana - 2008, em parceria com a

Universidade Federal do Parana. 

PERGUNTAS 

1. Qual func;ao que exerce junto a Universidade Federal do Parana? 

2. A Senhora acredita que os problemas de ordem social sao fatores que 

contribuem para o ingresso do individuo no mundo da criminalidade? 

Justifique a sua resposta e se possivel em caso de resposta positiva, quais 

seriam os problemas sociais inclusos nesta situac;ao. 

3. Na sua opiniao, o projeto social desenvolvido pela Policia Militar, como o 

Proerd, Patrulha Escolar, Formando Cidadao e outros em estudo, contribuem 

para evitar o ingresso de pessoas na criminalidade? 

4. Na sua opiniao, que soluc;oes podem ser apontadas para diminuir os 

problemas sociais na sociedade, que de forma direta ou indireta podem 

resultar na diminuic;ao dos problemas da criminalidade. 

Solicito respeitosamente o envio das respostas para o e-mail flaviojosecorreia@hotmail.com 

SE POSSivEL ATE 30 DE JULHO DE 2008 



107 

• Esta entrevista e parte integrante do desenvolvimento de tema de 

monografia, Atuac;ao Preventiva da Policia Militar do Parana, do Curso de 

Superior de Policia - Especializa(}ao ao Nivel Estrategico de Doutoramento 

realizado pela Policia Militar do Parana - 2008, em parceria com a 

Universidade Federal do Parana. 

PERGUNTAS 

1. Qual a func;ao que exerce atualmente na Policia Militar? 

2. Quais os Projetos Sociais em atividade na PMPR? 

3. Existem estudos dentro do. campo social, com vistas a implantac;ao de~ nqvos 

projetos desta natureza na PMPR? 

4. A Senhora acredita que .estas ac;oes sociais contribuem para que as peSSQas 

de uma forma geral, nao ingressem no mundo da criminalidade? 

Solicito respeitosamente o envio das respostas para o e-mail flaviojosecorreia@hotmail.com 

SE POSSIVEL ATE 25 DE JULHO DE 2008 
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• Esta entrevista e parte integrante do desenvolvimento de tema de 

monografia, Atua9ao Preventiva da Policia Militar do Parana, do Curso de 

Superior de Policia- Especializa9ao ao Nivel Estrategico de Doutoramento 

realizado pela Policia Militar do Parana - 2008, em parceria com a 

Universidade Federal do Parana. 

PERGUNTAS 

1. Qual a fun9ao que exerce dentro da Corpora9ao? 

a~ A, ferramenta Geoprocessamento em funcionamento pelo Governo do 

Estado, esta sendo util para a Policia Militar do Parana? 

3. Os Policiais Militares estao capacitados para analisar os resultados do 

Geoprocessamento e aplicar na atividade operacional das Unidades da 

PMPR? 

4. Voce acredita que esta ferramenta tern o carater preventive, dentre as 

varias atividades existentes na Corpora9ao? 

Solicito respeitosamente o envio das respostas para o e-m~l 
flaviojosecorreia@hotmail.com 

SE POSSivEL ATE 25 DE JULHO DE 2008 
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A SRA THELMA ALVES DE OLIVEIRA 

MD. SECRET ARIA ESTADUAL DA CRIANQA E JUVENTUDE 

• Esta entrevista e parte integrante do desenvolvimento de tema de 

monografia, Atuac;ao Preventiva da Policia Militar do Parana, do Curso de 

Superior de Policia - Especializac;ao ao Nivel Estrategico de Doutoramento 

realizado pela Policia Militar- do Parana - 2008, em parceria com a 

Universidade Federal do Parana. 

PERGUNTAS 

1. Qual a sua func;ao que exerce no Governo do Estado do Parana? 

2. Quais os Projetos Sociais em atividade pela Secretaria da Juventude e 

adofescenci-a? 

3. Os Projetos Sociais em desenvolvimento contribuem para que os 

adolescente.s -e o.s jovens nao ingressem no mundo da criminalidade? 

4. A Senhora conhece os Projetos Sociais desenvolvidos e em atividade na 

Policia Militar do Parana, como o PROERD, Patrulha Escolar Comunitaria, 

, Projeto POVO e o Formando Cidadao, este em parceria com as Prefeituras 

Municipais? 

5. f)la ·sua opiniao, estes Projetos Sociais desenvolvidos pela PMPR, contribuem 

para· a nao inclusao do cidactao e cidada na marginalidade? 

Solicito respeitosamente o envio das respostas paraoe--mail flaviojosecorreia@hotmail.com 

SE POSSivEL AT~ 15 DE AGOSTO 2008 




