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Nossas policias sao maquinas pesadas e 
lentas,nada inteligentes e criativas, que nao 
valorizam seus policiais e nem os preparam 
adequadamente; nao planejam nem avaliam o 
que fazem; nao aprendem com os erros porque 
nao os identificam; nao conhecem os 
problemas sabre os quais atuam (os policiais, 
individualmente, sabem muito; a policia como 
instituic;ao, sabe nada); nao cultivam o respeito 
e a confianc;a da populac;ao; cada vez mais s6 
prendem em flagrante, porque pouco 
investigam; limitam-se a reagir depois que os 
crimes ja ocorreram; cometem um numero 
imenso de crimes , quando sua tarefa e evita
los OU conduzir a Justic;a OS perpetradores. 

(Luiz Eduardo Soares, 2006). 



RESUMO 

0 estudo sabre os processes de policiamento, ao Iongo da hist6ria politica da 
Seguran9a Publica Paranaense, demonstra que os modelos de policiamento 
propostos foram sempre relevados e potencializados de conformidade com os 
pensamentos estrategicos na epoca das respectivas administra96es politicas. Assim, 
a hist6ria registra que esses modelos e processes, apesar de inovadores, acabaram 
cedendo Iugar a resiliencia e resistencia cultural e doutrinaria, voltando sempre ao 
modele originario de policiamento e policia reativa da decada de 1970. 0 apego 
exagerado a cultura estrategica tradicional reativa e repressiva, influenciada pela 
doutrina militar, tern gerado um espirito de resistencia e resiliencia diante de novas 
modelos estrategicos, principalmente quando nao trazem si, na sua essencia, o 
carater reativo e repressive. A Policia Militar Paranaense ainda mantem uma cultura 
organizacional tradicional baseada numa perspectiva operacional repressiva, 
inspirada nos moldes da doutrina militar. Essa cultura organizacional traz na espinha 
dorsal do policiamento ostensive o sistema de radiopatrulha, modele eminentemente 
reativo, advindo dos anos 70. Apesar da missao constitucional da PMPR primar 
primordialmente pela preven9ao, suas a96es acabam sendo predominantemente 
reativistas. Foi, assim, escolhido como tema da pesquisa a ado9ao do modele de 
policia cidada no pensamento estrategico e institucional - paradigmas e desafios 
para a constru9ao e implementa9ao. Para que se tenha uma policia mais proativa e 
menos repressiva e necessaria, principalmente, a mudan9a de pensamento e gestae 
organizacional. 0 novo paradigma e a ado9ao de uma policia mais cidada e 
proativa, focada na integra9ao e participa9ao social, efetivada de acordo com a 
Filosofia da Policia Comunitaria e direcionada para a conquista. da cidadania plena, 
seja do policial ou da comunidade. Nesse vies, o objetivo da pesquisa foi demonstrar 
os paradigmas e desafios que impactam a gestae estrategica de uma policia cidada, 
estabelecendo sugestoes e propostas para sua constru9ao e implementa9ao. A 
esteira metodol6gica valeu-se do metoda de abordagem dedutivo e metoda de 
procedimento hist6rico, mediante a pesquisa bibliografica, documental e explorat6ria. 
Ao final do presente estudo chegou-se a conclusao de que o atual modele de 
policiamento, baseado na reatividade, nao atende de maneira satisfat6ria as 
demandas de seguran9a publica e as expectativas sociais, criando barreiras ao bam 
atendimento e eficacia operacional. Diante deste quadro surge a reflexao e proposta 
de uma policia cidada, focada na proatividade, inspirada na Filosofia de Policia 
Comunitaria, delineando-se um novo perfil para o policial do futuro. A ado9ao do 
modele de policia cidada no pensamento estrategico institucional implica em veneer 
desafios e paradigmas, entre eles a mudan9a da cultura organizacional 
caracterizada como essencialmente reativa e a propria cultura e pensamento da 
popula9ao, desenvolvendo a participa9ao social. 
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Criminalidade e Violencia. 
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Mudan9a 
Resistencia. 

de Gestae. 
Resiliencia. 

Cultura Repressiva. 
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ABSTRACT 

The study about the policing process during the Public Security of Parana's political 
history shows that the purposed policing models were always emphasized and 
potentiated according to the strategic thougths of the period of the respective political 
administrations. This way, the history recalls that these models and process, 
although being innovating, ended up giving place to the cultural and doctrinal 
resiliency ande resistance, always returning to the original modelo of the 1970's 
reatictive policing and policy. The exaggerated attach to the traditional and cultural 
reactive and repressive strategy, influenced by the military doctrine, had been 
generated a resistance and resilience spirit against new strategically models, mainly 
when they do not bring in its essence the reactive and repressive character. Parana's 
Military Police still keeps and organizational and traditional culture based on na 
operational and repressive perspective, inspired by the models of the military 
doctrine. This organizational culture brings in its basis of ostensive policing the patrol 
system, na eminent reactive model, coming from the 1970's. In spite ofe the PMPR's 
constitutional mission excels for the prevention, its actions end up being predominatly 
reactivity. The adoption of the modelo of citizen policy as a strategic and institutional 
thought was this way chosen for the research - as paradigms and challenges about 
the construction and the implementation. In order to have a more proactive and less 
repressive policy the thoughts and organizational management Exchange is required. 
The new paradigm is the adoption of a policy that is more citizen and proactive, 
effectuated according to the Communitarian Police's Philosophy and directed to the 
conquest of full citizenship, being either policy' or community's part. In this point of 
view, the researcher's goal was demonstrating the paradigms and challenges that 
cause na impacto n the strategically management o tone citizen policy, establishing 
suggestions and purposes for its new construction and implementation. The 
methodological mat used the deductive approach method of historical procedure, by 
the bibliographical documental and exploratory research. In the end of these studies 
it can be concluded that the nowadays policy model, based on the reactivity, does 
not answer satisfactorily the social expectations, for this reason creating barriers 
along the operational efficiency and the well treatment. Before this situation emerges 
the reflection and the purpose of a citizen policy that is focused on proactively, 
inspired on the Communitarian's Police's Philosophy, then defining a new profile for 
the policeman for the future. The adoption of a citizen policy model in a institutional 
and strategically thought implies in winning the challenges and the paradigms, 
among them the organizational culture identified as essentially reactive and the 
population's culture and thoughts itself, developing the social participation. 

KEY WORDS: Management Changes. Repressive Culture. Public Security. 
Resistance. Resilience. Proactivity. Communitarian Police. Citizen Police. 
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1 INTRODUCAO 

Dentre as questoes que desafiam o estado e a sociedade brasileira nos 

ultimos anos, poucas podem ser consideradas mais urgentes e graves do que a 

seguran9a publica. 

0 ano de dois mil e tres foi o marco das mudan9as filosoficas atinentes a 

seguran9a publica com as premissas para a implanta9ao de urn sistema unico 

(SUSP) e as demais normativas oriundas desse novo contexto. 

A incidente tematica da inseguran9a ainda e urn forte tema discutido pelos 

politicos, institui96es e na propria sociedade, o que exige medidas urgentes. Nesta 

dimensao, surgem tentativas de novos modelos ou estabelecimento de novas 

doutrinas para o fortalecimento da filosofia de policiamento ostensivo. Mudan9as e 

inova96es, ate mesmo como forma de sobrevivencia institucional, vern sendo 

amplamente estudadas, paralelamente a uma cobran9a, fruto de uma demanda, 

endossada pelo clamor publico, com exigencia de solu96es e resultados, a curto 

prazo, nas institui96es. 

Por outro lado, a velocidade das informa96es, mudan9as sociais e novas 

filosofias de pensamento estrategico acabam sendo inversamente proporcionais a 

capacidade de absor9ao e assimila9ao da propria institui9ao, nao raramente, 

agravadas por resistencias internas as mudan9as e, em conseqOencia, carecendo 

de mecanismos, que propiciem quebras de paradigmas, diante da propria regra de 

conduta organizacional. No entanto, o momento de resposta ao fato delituoso e 

emprego de for9a continua ocupando o Iugar central das medidas concretas, 

restritas a essa unica dimensao, ou seja, visao reativa no que se refere aos delitos, 

aos direitos e mesmo as garantias fundamentais. Tais medidas ja nao sao mais 

suficientes, posto que a seguran9a do cidadao, cada vez mais, carece de outros 

valores, antes nao inseridos, cujas garantias se estendem a dimensao social da 

cidadania. 

A dificuldade de adapta9ao e absor9ao frente as novas e crescentes 

demandas e perceptive!, principalmente, na esfera estadual. Exemplo dessa 

dificuldade de absor9ao de novas filosofias de pensamento estrategico pode ser 

traduzido nos proprios vetores focados no atual plano de seguran9a publica 

estadual. Ou seja, diversas dificuldades na constru9ao e implanta9ao sistemica e 

padronizada de pensar, planejar e implementar, associadas a carencia da arte de 
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execu~o de uma estrategia compativel com as necessidades atuais, saos 6bices 

que impedem o arrefecimento do clamor publico e atuac;ao eficiente na pacificac;ao 

social. 

Verificam-se, diante do cenario atual, que nas ultimas tres decadas, varies 

estudiosos, principalmente europeus e norte-americanos, publicaram verdadeiras e 

milagrosas obras, suscetiveis de analise e estudo, cujos autores sustentam, nas 

suas teorias, propostas marcadas por notaveis inovac;oes e por reformas 

consideraveis das pr6prias instituic;oes policiais, repensando suas atribuic;oes, 

formac;ao, estrategias e relacionamentos com a comunidade, com propostas de 

soluc;oes a respeito dos problemas da seguranc;a publica, tomadas em alguns dos 

seus vetores multifacetarios ou tratadas em seus aspectos especificos. A questao 

atinente surge, assim, em varias frentes, sob o angulo de abordagem de cada 

estudioso no campo da pesquisa cientrfica. Todas essas fontes sao importantes, 

desde que compiladas e extraidas para cada ponto polifacetario da seguranc;a 

publica. Tais mudanc;as, quando adaptadas a realidade brasileira, diante da 

resistencia e subcultura policial ocupam posic;oes secundarias ou passam a ter 

tratamento isolado em detrimento do sistema tradicional reativo. 

Ate o presente momenta, desde a implantac;ao do Sistema Onico de 

Seguranc;a Publica, muitas discussoes sobre possiveis mudanc;as ou propostas 

estao ocorrendo. As discussoes envolvem, por urn lado, as tradic;oes, cultura policial, 

modus operandi, natureza da atividade policial,
1 

maneira de tratar o publico e realizar 

o policiamento, formac;ao militar, entre outros aspectos que marcaram a instituic;ao e 

que se arrastam no campo doutrinario. 

A forma reativa e distanciada da populac;ao, apesar de nao mais ser aceita 

pela populac;ao, de ser uma estrategia ultrapassada e cada vez mais Ionge de 

apresentar resultados satisfat6rios, ainda exerce influencia e contamina todo o 

procedimento final de policiamento ostensive. 

Assim, tais ideias, a cultura ou forma de atuac;ao da instituic;ao, se 

contrapoem as necessidades atuais de seguranc;a, deixando cada vez mais de 

atingir seus objetivos, sugerindo a presenc;a de uma policia mais atuante, capaz de 

sedimentar e combinar eficiencia, eficacia e efetividade em suas ac;oes, com respeito 

aos mandamentos constitucionais, integrada na garantia dos direitos fundamentais. 

Uma policia que seja respaldada, nao apenas na lei e na ordem, mas na integrac;ao 

e participac;ao social, evoluindo, dentro de uma filosofia comunitaria para uma 
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dimensao inspirada na cidadania. 

Neste contexto, o nucleo do presente trabalho foi demonstrar os paradigmas 

e desafios que impactam a gestao estrategica de uma policia cidada. Para tanto, 

alem da explora9ao dos aspectos doutrinarios, da analise crftica do sistema ortodoxo 

predominante, definiram-se os principais fundamentos de uma policia cidada, cuja 

constru9ao implanta9ao ou implementa9ao passa, necessariamente, pela filosofia de 

polfcia comunitaria. Tal assertiva encontra guarida no fato de que toda reforma deve 

levar em conta a abertura da polfcia em dire9ao a comunidade, proporcionando uma 

rea9ao mais flexfvel nas mudan9as futuras. 0 policiamento comunitario constitui uma 

estrategia relativamente recente, utilizada para tratar dos novos e multiples 

problemas e desafios que submetem as for9as policiais da atualidade. Os principais 

resultados, entretanto, nao estao tanto nas reformas estruturais da corpora9ao, mas, 

principalmente, nos modelos de gestao do trabalho policial. 

Dentro da proposta da presente pesquisa, a fim de melhor ilustrar os 

paradigmas e desafios que impactam a gestao estrategica de uma policia cidada, foi 

desenvolvido entre os diversos capftulos, o capitulo referente a filosofia de polfcia 

cidada como estrategia de ado9ao e mudan9a institucional de pensamento 

estrategico - paradigmas e desafios na implementa9ao. Este foi formulado, baseado 

em estudos monograficos, dados tecnicos e no estudo de modelos exitosos, cujas 

premissas se fundamentam na filosofia de resultados e choque de gestao, princfpios 

que nem sempre sao aceitos ou que ainda sao insipientes, mas que fazem parte da 

realidade atual. 

Foi levada em conta nesta pesquisa a resistencia da Policia Militar do 

Parana quanto as novas doutrinas e o apego rotineiro e resiliente ao modelo de 

polfcia tradicional, traduzidos na rejei9ao ou resistencia aos novos desafios. Por 

outro lado, estabeleceram-se os parametres e fundamentos de uma polfcia cidada, 

considerada na sua forma autonoma, dotada de deveres e direitos, e que respeita a 

cidadania, ao mesmo tempo, estando a ela associada e inserida, a qual nao e 

subserviente ao governo, apesar de estar a ele subordinado, assumindo urn 

compromisso com a seguran9a do estado e nao apenas do governo, capaz de 

interagir com a coletividade e lideran9as. Assim, presta contas a lei e a coletividade, 

podendo se valer de metodologias ortodoxas ou filosofia e estrategia comunitaria, 

dependendo sempre da participa9ao e cidadania da coletividade atingida. 

A principal vantagem da sedimenta9ao de uma poHcia cidada e a 
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participayao da populayao, integrayao da policia com a comunidade e a existencia 

de uma sociedade organizada e consciente de seus direitos e deveres, cujos 

reflexes se dao na propria seguranya, tomada na sua dimensao ampla, ou seja, nao 

apenas seguranya publica como forma de repressao, mas tomada no aspecto social 

e necessidades basicas do cidadao. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

0 problema levantado no presente estudo tern sua origem no fate de que a 

Policia Militar sedimentou toda sua cultura institucional respaldada no modele 

reativo, herdado das doutrinas militares desde a epoca colonial, cuja evoluyao 

historica foi tratada no estudo desenvolvido per Porcides (1999). Situayao que foi 

que direcionou, assim, sua missao para a manutenyao da lei e da ordem e a serviyo 

des governos e da propria seguranya nacional. Subliminarmente, identificou e elevou 

o delinquente ao estigma de inimigo a ser combatido e/ou eliminado. Tal modele e 

cultura policial colocam-se numa atitude de imposiyao e de subjulgamento sistemico, 

adotado pela grande maioria des policiais militares, decorrente do proprio conteudo 

programatico da escola tecnicista. lnfluencia que representa os verdadeiros pilares 

de sua formayao pedagogica, cultural e profissional, refletidas na pratica e 

experiencia, acumuladas ao Iongo de toda uma gerayao. 

Forjou-se assim, seguindo a tradiyao, e a propria influencia do regime 

autoritario, per ocasiao da ditadura militar, a doutrina alavancada no sistema reativo 

de se "fazer policia", na estrategia do arrefecimento da manifestayao delituosa. 

Visao esta que considera o fate delituoso restrito a sua dimensao legal e penal, 

desconsiderando sua dimensao social. 

E natural essa evoluyao social e a consequente contestayao da sociedade 

em relayao a este modele de atuayao da instituiyao. Tanto e verdade, que se tern 

todo um arcabOUyO doutrinario encetado no Plano Nacional de Seguranya Publica, 

direcionado para mudanyas de paradigmas, de cunho proativo, insculpido na 

filosofia de policia comunitaria com projeyao para uma policia cidada. No entanto, 

nao se denota na pratica, per parte da Policia Militar, o prumo doutrinario adequado 

para absoryao e assimilayao destas doutrinas, creditando-se que elas fulminar-se-ao 

juntamente com a mudanya de governo. Desta feita, protelam-se, mediante o 
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resilismo e resigna~o. as mudanyas de pensamentos conjunturais necessaries a 

forma9ao de uma nova mentalidade de gerenciamento de polfcia e seguran9a 

publica. 

Em tal desiderata, desprezam-se, em absoluto ou relativamente, na maioria 

das vezes, novas propostas e paradigmas, resistindo-se as novas filosofias que 

atentem contra o atual modelo, consagrado na experiemcia e cultura policial, mas 

que se mostra eminentemente reativo e cada vez mais ineficaz. 

As polfcias militares do Brasil tiveram a sua forma9ao doutrinaria e hist6rica 

provenientes dos corpos que formaram o Exercito Nacional, desde a epoca do Brasil 

Colonia. lsto e urn fato relevante. Em razao disso, as polfcias militares do Brasil tern 

urn cabedal diversificado e uma gama extensa, incomparavel com outra institui9ao 

similar, de uma cultura de policiamento ostensive, que ainda e a ferramenta principal 

na preven9ao do llfcito. 

A sociedade nao admite mais ficar a merce da violencia e ineficacia do 

sistema de (in)seguran9a publica. Sera que uma policia pautada, fundamentalmente, 

na proatividade, sem abrir mao de sua capacidade reativa, apostando num policial 

militar cidadao, integrado e fazendo parte da comunidade, iria desenvolver urn 

trabalho mais eficiente e participative, comprometido com a sociedade? 0 fato e que 

a sociedade nao aceita mais uma polfcia distante e dissociada, seja direta ou 

indiretamente, dos demais elementos que integram o sistema de seguran9a publica 

e da propria comunidade. 

0 policial cidadao e aqui entendido como urn protagonista, aquele que faz 

acontecer e nao aquele que se limita a esperar que aconte9a ou que os outros 

fa9am. Nao basta apenas cumprir o seu papel constitucional, numa visao 

reducionista, amparado tao-somente na lei, alheio aos problemas sociais que 

interferem direta e indiretamente na seguran9a publica. 

Em contrapartida, nao significa que a polfcia deva assumir a incumbencia de 

outros 6rgaos, desviando sua finalidade. Ao contrario, a nova forma de interven9ao e 

de resposta, implicaria numa visao de polfcia comunitaria, com a participa9ao e 

comprometimento social do policial, discutindo, interagindo e gerenciando a 

seguran9a com os demais 6rgaos, buscando atingir as metas e objetivos 

previamente delineados. 

E de suma importancia a identifica9ao da voca9ao institucional a fim de 

balizar a seguinte questao: A voca9ao institucional e mais para a reatividade ou para 
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a proatividade? Estas questoes serao expostas e discutidas ao Iongo do respective 

estudo com as suas devidas conclusoes e sugestoes. 

Far-se-a a seguinte pergunta: 0 perfil do policial militar que ja ingressou na 

instituic;ao corresponde com o perfil desejado nos moldes dos pensamentos 

institucionais da atualidade? Pretende-se urn padrao proativo com efetivos 

academicamente preparados para a reatividade? Nao seria este quesito fonte da 

resistencia que formata a resiliencia? A questao ora suscitada tern seus supedaneos 

tecnicos. Se a pretensao da administrac;ao e realmente adaptar-se ao modelo 

proativo, voltado para uma filosofia comunitaria, que busca atingir uma dimensao de 

policia cidada para urn povo cidadao, nas palavras de Bondaruk e Souza (2003), 

deve-se buscar, obrigatoriamente, a adoc;ao de mudanc;as de gestao que propiciem 

a futura gerac;ao se preparar para as novas exigencias. Exigencias estas que estao 

sendo encetadas pela comunidade e decorrentes da necessidade de transcender 

para uma nova filosofia e metodo de gerenciamento de policiamento ostensive, 

desapegando-se das velhas filosofias, que apesar de revolucionarias ha seu tempo, 

hoje ja sao ultrapassadas, nao obstante ainda fazerem parte e integrarem a forma 

de pensar sedimentando a macro-estrategia operacional. 

A questao chave desta pesquisa foi, portanto, analisar o atual modelo de 

policiamento ostensive, os principais programas e estrategias adotadas e sua 

dimensao e estudar e propor a implementac;ao de urn modelo de policia cidada 

frente ao modelo atual, cuja tradic;ao e baseada, em sua essencia, eminentemente 

na reatividade, inspirada nas ideias de manutenc;ao e restabelecimento da lei e da 

ordem. Caracterfstica esta perceptfvel mesmo quando se tenta adotar uma nova 

roupagem, adaptando a aparencia a urn novo discurso, a exemplo de uma filosofia 

comunitaria. Entao vern a pergunta: A Polfcia pode se adaptar a essas evoluc;oes, 

mesmo que se tenha que desapegar a certos valores e praticas tradicionais, 

abandonar suas rotinas para inventar novas formas de intervenc;oes e de respostas, 

adaptadas as novas necessidades? lsso e o que esta em jogo nas discussoes 

travadas pela seguranc;a publica, quando se prima por uma policia mais pronta e 

eficaz, mas que sozinha nao ira mudar o quadro e veneer o impasse da onda de 

inseguranc;a e violencia que atinge os municipios paranaenses. 

Outro ponto importante a ser considerado e que a proposta do presente 

trabalho nao pretende e nem se prende a apresentar receitas prontas, modelos ou 

projetos de policiamento ostensive eficientes, pois conforme citado, se nao houver 
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uma mudan9a de pensar a institui9ao e sua real finalidade (choque de gestao de 

conhecimento) nada adiantara para a comunidade. Na forma atual, dada a cultura 

policial, qualquer modelo eficiente e que se proponha a atingir as necessidades, 

expectativas e anseios da comunidade, retornara a sua zona de conforto atual, ou 

seja, de perspectiva e promessa proativa, retornara ao ber9o doutrinario da 

reatividade. 

Nesta contextualiza9ao, ha que se considerar que a fase reativa da Pollcia 

Militar somente encontra eco nos tempos ditatoriais, assim como diversas unidades 

que prestaram servi9os aos atos institucionais nao encontram hoje justificativa social 

de existencia. Vislumbra-se, assim, que as unidades do tipo choque, estao fadadas 

a mudan9as ate encontrarem sua fun9ao social, como guardias e protetoras do 

cidadao e nao unicamente como for9a de manuten9ao da lei e da ordem. Nao que 

haja uma ideia de se extinguir completamente a reatividade, pois isto, alem de 

impossivel, chega a ser irracional. Porem, a demanda reinante e o esteiramento pela 

filosofia de pollcia cidada como necessidade para mudar a forma de pensar 

seguran9a publica e, principalmente, a prote9ao do cidadao. 

Esta filosofia, e mais que isso, uma necessidade atual, dara o surgimento de 

uma pollcia interativa, fortalecida nao apenas pela lei, mas pela propria sociedade. 

Esta institui9ao de seguran9a publica, formada por profissionais doutrinados na 

filosofia de pollcia cidada, compora as for9as naturais protetivas da comunidade. A 

ferramenta reativa devera ser aplicada com dosimetria e como forma secundaria, 

nao como medida unica e principal. Atualmente, ao inves de composi9ao doutrinaria 

e filosofia reativa pura, este policial, sera proativo, usando do seu cunho reativo, tao

somente nas situa96es extremas, quando a atua9ao proativa nao tiver atingido sua 

finalidade. Esta pollcia interativa sera a nova demanda para o futuro. 

Ao final respondeu-se a principal questao da pesquisa, ou seja: qual o 

fundamento para uma pollcia cidada e quais os paradigmas e desafios que 

impactam na sua gestao estrategica? 
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1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos da monografia em questao dividem-se em geral e especlficos, 

delineando-se os prop6sitos a serem alcanc;ados em torno do titulo sugerido. 

1.2.1 Objetivos Gerais 

Demonstrar os paradigmas e desafios que impactam a gestae estrategica de 

uma pollcia cidada, partindo da explorac;ao dos aspectos doutrinarios e analise 

crltica do sistema estrategico de poHcia tradicional eminentemente reativa em 

contraposic;ao com a filosofia de pollcia comunitaria. 

1 .2.2 Objetivos Especlficos 

a) Expor o atual modele de pensamento institucional que forma o estudo 

das estrategias da macro-administrac;ao; 

b) Demonstrar a posic;ao das PoHcias militares no Sistema de Seguranc;a 

Publica no Brasil e Estados e no Sistema Unico de Seguranc;a Publica 

(SUSP), identificando o pensamento, poHticas publicas e programas do 

governo voltados para a Seguranc;a Publica com cidadania, situando a 

filosofia estrategica da PoHcia Militar do Parana nesse contexte e 

modelos de gestae de policiamento; 

c) Discorrer sabre o modele de seguranc;a publica no Estado do Parana 

identificando os modelos promissores de seguranc;a e policiamento 

ostensive, sintetizando o sucesso operacional e estrategico, comparavel 

ao modele predominante na instituic;ao; 

d) lndicar a resiliencia e os paradigmas que encetam a resistencia a novas 

modelos de gestae na seguranc;a publica, destacando a atuac;ao reativa 

e proativa; 

e) Definir, com base em pesquisa emplrica, os fundamentos da poHcia 

cidada, o perfil do policial cidadao e os principais requisites e vantagens 

da implementac;ao de uma estrategia de policiamento ostensive baseado 
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na filosofia de policia comunitaria, com projec;ao para o aperfeic;oamento 

da cidadania; 

f) Apresentar, ao final do estudo, sugestoes e propostas para o 

embasamento de urn programa estrategico, com vistas a implementac;ao 

e mudanc;a de enfoque voltado para a efetivac;ao de uma policia cidada, 

cuja premissa deve passar necessariamente pela implantac;ao ou 

implementac;ao de uma Policia Comunitaria, evoluindo, gradativamente, 

para uma policia cidada. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Oportuno salientar as palavras de Soares (2006, p. 63), na sua obra, 

Seguranc;a Tern Saida, quando afirma que as policias no seu sofisma momentaneo 

adotam medidas cosmeticas. Numa ret6rica comparativa, na politica do improvise e 

empirismo, seria o disfarce de urn leao com pelego de carneiro, tao-somente para 

suavizar a ferocidade e a aparencia da besta fera, adaptando-se as questoes 

politicas, com slogans de Programas de Governo quanta a seguranc;a publica, 

esquecendo-se de que a policia e eterna e a politica passageira. 

0 respeito aos direitos fundamentais e a implementac;ao da filosofia de 

policia comunitaria com projec;ao para uma policia cidada ainda e insipiente e esta 

mais para medidas cosmeticas, representando uma maquiagem para o modele 

reativo de se fazer seguranc;a. Romper este paradigma e mais do que mudar a forma 

de pensar, e agir e uma questao de sobrevivencia da propria instituic;ao, sob pena de 

perder sua finalidade. 

0 modele atual de seguranc;a publica, calcado na reatividade e 

ostensividade, formado em ambito estadual, por duas policias dicotomicas, com 

meias-competencias, e tao-somente, na presenc;a e aumento de efetivos policiais, 

nao contribui para atenuar e/ou arrefecer os atuais indices, razao pela qual os 

gravames dos problemas sociais sao tao series, que na atualidade, tal modele 

repressive do estado, nao tern efeitos significativos. 

A inseguranc;a e a intranqOilidade, em razao da escalada da violencia, seja 

nos grandes centres urbanos, nas regioes metropolitanas, nas periferias e mesmo 

nas areas rurais, sao a razao dos reclamos sociais e buscam, nos 6rgaos 
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responsaveis pela seguran<;a publica, medidas que conduzam ou proporcionem a 

devida prote<;ao e garantia dos seus direitos e bens, como forma de promo<;ao da 

cidadania. 

0 norte do administrador publico castrense, consoante obriga<;ao 

constitucional, e a busca do principia da eficiencia. Se ha tantos reclamos sociais, 

referentes a problematica da seguran<;a publica, e par certo que, atualmente, o 

antigo modelo de prote<;ao social, de efeito reativo, slmbolo e doutrina do tempo 

repressivo, nao surtem os demais efeitos, sucateando-se no dia-a-dia, dando origem 

as questoes nucleares no campo politico e social. ~ 

No seu angulo multifacetario, a seguran<;a publica e urn sistema 

excessivamente complexo e traz consigo uma dinamica de diffcil acompanhamento e 

aperfei<;oamento. Exige-se, em conseqOencia, urn preparo especial e abrangente 

para a garantia da qualidade na presta<;ao dos servi<;os publicos, saindo-se da 

esfera meramente punitiva da lei e da ordem para urn envolvimento mais efetivo, 

abrangendo a dimensao dos direitos e garantias sociais, cujas ralzes se manifestam 

no campo da seguran<;a publica. 

A classica proposi<;ao dos estudos e projetos monograficos academicos, 

durante os cursos de forma<;ao sempre teve o seu fundamento nuclear pautado na 

proposi<;ao de novas filosofias, gestoes, ideais a serem alcan<;ados e procedimentos 

esculpidos na constitui<;ao federal, tendo como norte, o aperfei<;oamento do modelo 

existente, objetivando o atendimento a demanda de seguran<;a com qualidade. 

Entretanto, tais projetos e estudos acabaram ficando nos bancos academicos, 

servindo apenas como subsldios doutrinarios, sem que fossem efetivados na pratica. 

A presente pesquisa monografica buscou apresentar sugestoes para 

melhorar a forma de aplica<;ao do policiamento, fundamentada num pensamento de 

poHcia cidada. Demonstrou-se ao Iongo do presente estudo o que se ganha com a 

mudan<;a e o que se perde, caso nao haja a implementa<;ao de urn modelo de poHcia 

espelhada na cidadania. Modelo este, que nao e novo, porem, ainda nao foi 

desenvolvido com a devida plenitude. 

Para se apresentar urn trabalho academico condizente com as necessidades 

da lnstitui<;ao e com responsabilidade tecnica, deve-se, primeiramente, ater-se ao 

principia do conhecimento e sua gestao, definindo-se como os atuais 

administradores devem pensar a administra<;ao castrense. Parte-se da premissa de 

que para se chegar a esse conhecimento, deve-se, inicialmente, ter a coragem e 
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audacia de se abandonar o paradigma existente, aceitando os novas desafios na 

formula<;ao de uma nova maneira de agir e pensar, gerando novas conhecimentos. 

E neste caso, nada mais certo do que Weick 1 (1995, citado por Chun Wei Choo, 

2003. p. 27): "Uma organiza<;ao e urn corpo de pensamentos pensados por 

pensadores". 

0 mundo global esta em constante evolu<;ao do conhecimento. Nada mais 

natural que estas ondas cheguem a nossa sociedade, e por isso, adaptar-se as 

atuais necessidades e uma obriga<;ao institucional, ate mesmo por questao de 

sobrevivencia no atual ambiente que se esta inserido, em fervente transi<;ao e 

ebuli<;ao. 

Deveras que da referida cita<;ao, levanta-se a premissa de que os servi<;os 

de Seguran<;a Publica devam acompanhar a natural, e constante, evolu<;ao social, 

adaptando-se, sistematicamente, ao ambiente. Se o criminoso se adapta ao 

ambiente para auferir sua vantagem e sobreviver, a seguran<;a publica, por sua vez, 

deve adaptar-se as novas exigencias do mercado, a fim de que seus servi<;os 

tenham mais eficiencia e qualidade, absorvendo novas tecnologias e se integrando a 

comunidade, com o prop6sito de separar o joio do trigo. Neste caso, tem-se, 

claramente, a titulo de exemplo, a questao da violencia na ambiencia escolar, ou 

seja, se o atual modele de policiamento ostensive adotado corresponde com as 

expectativas sociais daquele publico e daquele ambiente, dentro de uma dinamica 

desenvolvida com os atores desse processo. 

Na abordagem do tema, uma das questoes suscitadas foi o porque, mesmo 

perante tantos anos de SUSP e tantas doutrinas novas, a Policia Militar tern 

resistencia em absorver estes conhecimentos. E tao verdadeira esta premissa 

quanta ha escritos monograficos com proposi<;oes atuais concernentes ao tema, 

mas, no entanto, distantes do prepare academico como doutrina de forma<;ao. E 

ainda, persiste o fenomeno da resiliencia, ou seja, a volta ao antigo modele baseado 

na reatividade. 

As a<;oes estrategicas de alterabilidade nas estruturas dos 6rgaos de 

seguran<;a, com readequa<;6es para fazer frente as atuais necessidades, estao 

expostas no plano nacional de seguran<;a publica, elaborado pelo atual governo sob 

a presidencia de Luiz lnacio Lula da Silva, natural fonte de consulta deste trabalho 

1 Weick, Karl. Making Sense of the Organization. Thousand Oaks: Sage, 1995. p.170. 
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monografico. 

Para esclarecimento tecnico, procurou-se estruturar o presente estudo com 

o devido embasamento cientifico, por isso, para o direcionamento do presente tema 

foi necessaria urn reavivamento hist6rico, em que foi apontado, tecnicamente, de 

onde viemos, onde estamos e para onde vamos como lnstitui<;ao responsavel pela 

Seguran<;a Publica. 

E neste enfoque que o presente trabalho monografico recebe cabal 

importancia. Parte-se da necessidade de repensar a forma de se fazer policia e de 

garantir a seguran<;a. 0 atual modelo, baseado na reatividade, esta Ionge de dar 

uma resposta satisfat6ria aos problemas e reclamos sociais. Seguran<;a Publica e 

assunto que deve envolver, de maneira completa e integrada, toda a sociedade. E 
neste ponto que a filosofia de seguran<;a comunitaria assume a lideran<;a frente as 

novas problematicas. Ao mesmo tempo surge a necessidade de que as pessoas 

assumam seu papel de cidadaos e que tenham mais consciemcia de seus direitos, 

assumindo urn papel ativo, e que passem a exigir dos politicos uma atua<;ao 

responsavel e voltada ao interesse publico, assumindo sua responsabilidade social. 

A policia cidada e aquela que visa ao interesse publico, que interage com a 

popula<;ao e que atua nas causas dos problemas visando sua solu<;ao. Que exerce 

seu papel em nome da popula<;ao e que nao e subserviente ao governo e pessoas 

que submetem o interesse publico as ambi<;oes individuais e taticas partidarias. 

Ao Iongo do presente trabalho, foi realizada uma analise critica do atual 

modelo de policiamento, repensada a forma de atua<;ao da Policia Militar, buscando, 

em meio as amea<;as, uma oportunidade de aperfei<;oamento, crescimento e 

fortalecimento de sua missao institucional. 

0 estudo cientifico da forma de atua<;ao da policia militar demonstrou as 

desafios que impactam a gestae estrategica de uma policia cidada, delimitando as 

estudos, a partir da analise dos diversos modelos, que pela sua essencia tinham 

tudo para dar certo e restassem exitosos, mas que sucumbiram pelos flagrantes 

desvios de sua filosofia e diante da corrosao de suas estruturas. 

Em meio as atuais altera<;oes sociais e evolu<;ao da violencia e 

criminalidade, a necessidade de uma reforma na gestao organizacional da policia e 

fundamental tanto para a sobrevivencia da corpora<;ao quanta para a garantia da 

seguran<;a publica. Dai a importancia de se estabelecer os parametres de uma 

policia cidada, fundamentada na filosofia de uma policia comunitaria. Com base em 
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experiencias internacionais esta e a melhor resposta, no momenta, para resgatar 

uma convivencia pacifica e harmoniosa, garantindo mais seguranga e qualidade de 

vida as pessoas. 

A falta de estudos de cunho cientrfico na linha de pensamento do presente 

trabalho monografico acarretara prejuizo, nao apenas institucional, mas tambem sob 

o aspecto social e no proprio campo da seguranga publica. A policia cidada sintetiza 

nao apenas a evolugao da policia para urn estagio de maior consciencia e 

participagao, mas da propria sociedade, que passa a ter maior participagao e 

consciencia de seus direitos e deveres. Portanto, o presente estudo permitira 

formular uma proposta para a implantagao de uma nova forma de pensar a 

seguranga publica, dentro de uma filosofia de policia comunitaria, buscando atingir 

uma consciencia estruturada dentro dos principios da cidadania. 

A construgao e implementagao de uma policia cidada permitira uma maior 

integragao entre a policia e a comunidade, aperfeigoamento da lideranga, maior 

conscientizagao dos direitos e deveres, busca de melhorias na seguranga e demais 

setores da comunidade. A participagao da comunidade diminuira a demanda de 

atendimentos que recaem, impropriamente, sabre a policia militar, facilitando a 

resolugao dos problemas pela propria comunidade ou setores responsaveis. A 
medida que evolui o espirito de cidadania e a participagao de uma policia cidada, os 

orgaos publicos e as politicas publicas passarao a ocupar sua posigao e 

responsabilidade na resolugao dos problemas, aumentando a participagao e tambem 

a exigencia de uma atuagao mais eficiente e comprometida com o interesse publico, 

mobilizando a comunidade. 

Diante do exposto, o desenvolvimento da pesquisa e de grande relevancia 

para a lnstituigao, para embasamento de outros estudos, beneficiando direta e 

indiretamente a populagao e a propria corporagao. 0 Tema vern ao encontro da 

necessidade de se estabelecer novas paradigmas para a Seguranga Publica, 

revendo determinadas condutas esculpidas ao Iongo dos anos na cultura policial 

militar, cujos modelos ja se encontram exauridos e clamam por ajustes e mudangas 

principalmente na gestao organizacional. Sua importancia se manifesta no campo 

tecnico, cientrfico e social, existindo poucos trabalhos desenvolvidos na corporagao 

sob a otica da presente abordagem, quando se pretende, ao final, apresentar urn 

programa visando estabelecer os passos para a implantagao de uma policia cidada, 

por meio de urn projeto piloto, reunindo os conhecimentos da filosofia de policia 
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comunitaria com os conceitos de cidadania. 

2 LITERATURA PERTINENTE 

Para a proposi<;ao do presente estudo e defini<;ao de seu norte literario, 

inicialmente, se abordou o amparo legal das atividades exercidas pela PMPR, 

partindo-se das legisla<;oes gerais e especlficas que regulam a materia. Realizou-se 

uma analise das referidas atribui<;oes legais e uma retomada do atual modelo 

estrategico de policiamento no Parana, a luz do que preve a polftica nacional de 

seguran<;a publica do Brasil e dos estados, mais especificamente no Parana e o 

Sistema Onico de Seguran<;a Publica. Por intermedio dessa Literatura e com base 

nas doutrinas existentes e que tratam do tema, trilharam-se os caminhos existentes, 

analisando-se o que ha de melhor dentro do atual modelo, o qual se ajusta a filosofia 

de polfcia comunitaria ate chegar ao estagio final, mediante a constru<;ao e 

implementa<;ao de uma policia cidada, com espirito focado na participa<;ao social e 

gerencial do policial militar e da propria comunidade. 

Falando-se de qualidade do servi<;o de seguran<;a, e importante situar tal 

conceito definido nas palavras de Claus Moller referindo-se a qualidade. 0 autor 

apresenta sugestiva distin<;ao entre no<;ao de qualidade no setor privado e no 

servi<;o publico. Para ele, no servi<;o privado, qualidade e determinada por fatores 

externos, ou seja, o servi<;o e considerado de boa qualidade se satisfaz as 

expectativas dos clientes; ja no setor publico, tem-se em geral a ideia de que o 

servi<;o e de qualidade quando satisfaz aos padroes e normas estabelecidos pela 

organiza<;ao. Rompendo este paradigma Moller afirma: 

A qualidade de um dado servi9o somente e melhor quando o cliente sente 
que o servi90 e melhor, a despeito daquilo que a gerencia da organiza9ao 
de servi9os e outras autoridades percebem como aperfei9oamentos 
objetivos e factuais. (MOLLER, 1992, p.14 e 155). 

Partindo de tal afirma<;ao, adaptando-se a seguran<;a publica, pode-se 

concluir que: a qualidade do servi<;o (de seguran<;a publica) somente e melhor 

quando o cliente sente que o servi<;o e melhor, a despeito daquilo que a gerencia da 

organiza<;ao de servi<;os (governos, ministros, secretario, comandantes, delegados, 
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etc.) e outras autoridades percebem como aperfei9oamentos objetivos e factuais. 

Assim, considera-se o cliente dos servi9os de seguran9a publica o cidadao, 

diante do qual as autoridades devem lutar contra o lmpeto manipulador dos 

governos. No mesmo sentido, afirma Soares (2006): "Seguran9a e uma questao de 

Estado e deve estar acima das diferen9as poHticas. Precisamos de um pacta, por 

uma reforma institucional profunda. Ou havera seguran9a para todos, ou ninguem 

estara seguro". 

Segundo Silva (2008, p.291-292), a avalia9ao da qualidade na area da 

seguran9a publica e determinada por fatores externos e internos, na seguinte ordem: 

a) 0 nlvel de satisfa9ao de exigencias e expectativas do publico; 

b) A qualidade tecnica do servi9o; 

c) A qualidade humana (pessoal) com que o servi9o e executado; 

d) Os padroes de qualidade estabelecidos pela organiza9ao. 

Verifica-se ainda que o aspecto subjetivo e o campo das percep96es 

exercem um fator decisivo para a defini9ao da qualidade da lnstitui9ao. 

Assim, dentro de uma da fundamenta9ao te6rica, a pesquisa, num primeiro 

momenta, reuniu os aspectos doutrinarios que definem a lnstitui9ao Policial Militar, o 

espa9o e missao que exerce dentro do contexto estadual e dentro do Sistema 

Nacional de Seguran9a Publica. Nesta abordagem, foram reunidas informa96es 

acerca do atual modelo estrategico operacional adotado no Parana, os principais 

programas e projetos implementados, destacando os aspectos reativos, voltados 

para a manuten9ao da lei e da ordem, ou proativos, dentro de um novo modelo, 

voltado para a filosofia comunitaria, inseridos num contexto de poHcia cidada. Foi 

tambem definido o alcance da pollcia cidada e ate que ponto o policial cidadao pode 

interagir e participar da comunidade a qual pertence e para a qual trabalha e qual o 

impacto na seguran9a publica. 

Nessa linha de pensamento, reuniram-se os conhecimentos doutrinarios 

para se definir o perfil de um policial verdadeiramente cidadao, entendido como o 

policial que pertence a sociedade na qual trabalha, participa dos problemas e 

anseios dessa sociedade, interage com as lideran9as, assumindo e protagonizando 

um papel gerencial. Busca solu96es e defende o interesse publico dessa mesma 

sociedade, dentro daquilo que esta, direta ou indiretamente, relacionado com a 
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seguran<_;:a publica e qualidade de vida no local onde atua. 

0 amparo legal das atividades exercidas pela Polfcia Militar do Parana tern 

como marco primario as legisla<_;:oes gerais e especfficas sabre o tema proposto, o 

qual foi discorrido e analisado durante o desenvolvimento das etapas da pesquisa. 

Houve o enfoque sabre o atual modele de policiamento ostensive, a predominancia 

do modele tradicional reativo, as resistencias e resiliencias diante des novas 

paradigmas impetrados pela nova filosofia de policiamento. Tais fundamentos 

encontram suas bases na polfcia comunitaria, participa<_;:ao social e no respeito aos 

direitos fundamentais e cidadania. A seguran<_;:a publica tern side constantemente 

colocada em discussao, ao mesmo tempo em que e questionada a efetividade e 

eficacia do atual modele, clamando-se per uma reforma urgente. Diante do atual 

modele essa necessidade de reforma urgente e manifestada nas palavras de 

Soares: 

Nossas polfcias sao maqumas pesadas e lentas, nada inteligentes e 
criativas, que nao valorizam seus policiais nem os preparam 
adequadamente; nao planejam nem avaliam o que fazem; nao aprendem 
com os erros porque nao os identificam; nao conhecem os problemas sobre 
os quais atuam (os policiais, individualmente, sabem muito; a polfcia, como 
instituic;ao, nada sabe}; nao cultivam o respeito e a confianc;a da populac;ao; 
cada vez mais s6 prendem em flagrante, porque pouco investigam; limitam
se a reagir depois que os crimes ja ocorreram; cometem um numero imenso 
de crimes, quando a tarefa e evita-los ou conduzir a justic;a os 
perpetradores. (SOARES, 2006, p. 117}. 

Surgem as perguntas: sera mesmo esta a nossa realidade? A sociedade 

esta contente e satisfeita com a nossa forma de atua<_;:ao? 0 que se espera de nossa 

polfcia? Uma polfcia cidada poderia melhorar o relacionamento com a comunidade e 

trazer mais seguran<_;:a? 

Nesse sentido, a malha primaria que delimitou a ideia do presente estudo 

tern o seu supedaneo na forma de atua<_;:ao da institui<_;:ao, no seu comportamento 

institucional, que sedimenta a estrategia atual. Sera que o atual modele e a propria 

lnstitui<_;:ao impedem a ado<_;:ao e implanta<_;:ao de modelos exitosos, pensamentos, 

filosofia e principalmente, postura proativa na administra<_;:ao de polfcia voltada ao 

servi<_;:o publico de Seguran<_;:a? 

Com a promulga<_;:ao da Constitui<_;:ao Federal, ora muito bern denominada de 

Constitui<_;:ao Cidada, com suas doutrinas amalgamadas na filosofia Democrata 

Social, inserem-se, a exemplo das outras constitui<_;:oes, o mapeamento da 
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competencia legal e de sua missao precfpua: a transformac;ao social. 

A Magna Carta, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, inseriu a 

competencia das Polfcias militares no Titulo V, Capitulo Ill, referente a Seguranc;a 

Publica, mais especificamente, no artigo 144, e seus incises: 

DA SEGURAN<;A PUBLICA 

Art. 144- A Seguranc;a Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 

I - Policia Federal; 
II - Policia Rodoviaria Federal; 
Ill - Policia Ferroviaria Federal; 
IV - Policia Civil 
V- Policias militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

§ 5° - As Policias militares cabem a policia ostensiva e a preservac;ao da 
ordem publica; aos Corpos de Bombeiros Militares, alem das atribuic;oes 
definidas em lei, incumbe a execuc;ao de atividades de defesa civil. 

§ 6° - As Policias militares e Corpos de Bombeiros Militares, forc;as 
auxiliares e reserva do Exercito (grifo nosso), subordinam-se, juntamente 
com as Policias Civis, aos Governadores do Estado, do Distrito Federal e 
dos Territ6rios. 

§ 7° - A lei disciplinara a organizac;ao e o funcionamento dos 6rgaos 
responsaveis pela seguranc;a publica, de maneira a garantir a efici€mcia de 
suas atividades. (MORAES, 2006, p.1817 a 1825). 

Cumprindo os procedimentos regulamentares, a Constituic;ao Estadual do 

Estado do Parana, promulgada no dia cinco de outubro de 1989, inseriu a Policia 

Militar, Titulo II, Capitulo IV, referente a Seguranc;a Publica, definindo sua 

competencia estadual. Assim, a referida carta estabelece nos seus artigos e incises, 

acerca da Seguranc;a Publica e, especificamente, aqui se destacando o foco na 

Pollcia Militar, as competencias e func;oes, como adiante se ve: 

DA SEGURAN<;A PUBLICA 

Art. 46 - A seguranc;a Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida, para a preservac;ao da ordem publica e incolumidade 
das pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 

I - Policia Civil; 
I 1- Policia Militar. 

Paragrafo Unico - 0 Corpo de Bombeiros e parte integrante da Policia 
Militar. 

Art. 48 - A Policia Militar, forc;a estadual, instituic;ao permanents e regular, 
organizada com base na disciplina e hierarquia militares, cabe a Policia 
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ostensiva, a preservagao da ordem publica, a execugao de atividade de 
defesa civil, prevengao e combate a incendios, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transito urbano e rodoviario, de 
florestas e de mananciais, alem de outras formas e fungoes definidas em lei. 

Art. 49 - A Policia Militar, comandada por Oficial da ativa do ultimo posto, 
forga auxiliar e reserva do Exercito, e a Policia Civil, subordinam-se ao 
Governador do Estado e serao regidas por legislagao especial, que definira 
suas estruturas, competencia, bern como direito, garantias, deveres e 
prerrogativas de seus integrantes, de maneira a assegurar a eficiencia de 
suas atividades. 

Art. 51 -A prevenc;ao de eventos desastrosos, o socorro e a assistencia aos 
atingidos por tais eventos e a recuperac;ao dos danos causados serao 
coordenados pela defesa civil. (PARANA, 2006, p. 29 a 30). 

No contexte social contemporaneo, as Constituigoes, tanto federal como 

estadual, no capitulo da Seguranga Publica, incumbiram as poHcias militares 

estaduais a responsabilidade pela pollcia ostensiva e a preservagao da ordem 

publica. 

Seguindo a procedimentagao necessaria para a formac;ao cognitiva deste 

estudo a pesquisa foi embasada conforme o descritivo da literatura no capitulo 

Referencia. 

Diante da competencia e missao constitucional, a fim de buscar ainda a 

caracterizagao do principia da eficiencia institucional, urn dos pontes chaves da 

pesquisa monografica foi a analise dos paradigmas e desafios para a implantagao 

au implementagao de uma pollcia cidada. Para tanto, foi imprescindlvel a analise 

crltica do atual modele de policiamento ostensive. 

Em contrapartida nao se busca criar urn novo modele de policiamento 

ostensive, mas proper uma nova maneira de pensar a poHcia e sua atuagao junto a 

sociedade, na 6tica de uma poHcia cidada. Objetiva-se o rompimento dos 

paradigmas e resistencias em torno da essencia da atividade policial tradicional, 

focada na demanda punitiva e repressiva, e na resiliencia diante das inovagoes e 

novas propostas e modelos. Com relagao a resistencia as mudangas que ocorrem 

na policia Brodeur (2002, p. 180) assim se manifesta: "Par muitos anos, e em muitos 

lugares, as mudanc;as vislumbradas pela Policia tiveram de ser adaptadas a 

organizac;ao policial e a subcultura, mais do que a organizac;ao policial e a 

subcultura tiveram de se adaptar as mudanc;as". 

E ainda, sob a questao da subcultura policial, da resistencia a novas 

modelos e paradigmas, que par si s6 constituem urn obstaculo a implantagao au 
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implementa9ao de uma nova forma de pensar e fazer polfcia, Monet evoca o fate de 

que apesar das diferen9as estruturais, polfticas e culturais existentes nos diversos 

paises, a polfcia apresenta alem da natureza identica das fun96es, o fate de serem 

titulares dos mesmos poderes de pressao, tendo em comum o peso da hierarquia e 

o isolamento social dos policiais. Enumera tais fatores, os quais concorrem para que 

haja muitas semelhan9as e o corporativismo seja uma constante (prote9ao 

reciproca, defesa da institui9ao contra ataques externos, etc.). A respeito da cultura 

policial Monet afirma: 

A cultura policial se marca, finalmente, par um conservadorismo intelectual 
que, sob a capa do pragmatismo, privilegia o olhar rasteiro, a tomada de 
consideragao apenas dos elementos concretes e o antiintelectualismo. Tudo 
o que se apresenta sob forma de inovagao, de experimentagao ou de 
pesquisa suscita reagoes de rejeigao imediata. Pelo fato de ser redutora de 
incerteza, a reprovagao do 'eterno passado' congela o universe policial em 
praticas rotineiras e bloqueia sua capacidade de se adaptar a mudanga 
social. (MONET, 2001, p.155). 

Em razao destes aspectos, pelo fate de estar inserido na propria cultura 

organizacional do policial, ha uma grande tendencia para a resistencia e resiliencia 

as mudan9as, o que dificulta e, muitas vezes, ate impede a96es e modelos 

inovadores, havendo uma tendencia natural a reatividade e uma resistencia a uma 

estrategia que envolva, em primeiro plano, a proatividade e somente nas hip6teses 

mais remotas as a96es repressivas. 

3 METODOLOGIA 

0 estudo foi desenvolvido mediante pesquisa bibliografica junto a biblioteca 

da APMG/PMPR, na Biblioteca da UFPR, na Se9ao de Planejamento do Estado 

Maior-lntegrado da PMPR, estudos monograficos elaborados pela Policia Militar do 

Parana e de outras Policiais Militares do Brasil e demais referencias correlatas 

principalmente ao Plano Nacional e Estadual de Seguran9a Publica. 
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3.1 CARACTERIZACAO DA PESQUISA 

Buscando-se definir o melhor caminho para se chegar aos objetivos 

propostos, a pesquisa foi desenvolvida na esteira metodol6gica pelo metoda de 

abordagem dedutivo e pelo metoda de procedimento hist6rico, mediante pesquisa 

bibliografica, documental e explorat6ria, valendo-se ainda da consulta em bancos de 

dados disponiveis na Corporac;ao. 

Segundo Marconi e Lakatos (2009, p. 1 06), o metoda dedutivo, partindo das 

teorias e leis, na maioria das vezes prediz a ocorrencia dos fenomenos particulares 

(conexao descendente). 

Conforme Gil (1999, p. 27), o metoda dedutivo parte de principios 

reconhecidos como verdadeiros e indiscutiveis e possibilita chegar a conclusoes de 

maneira puramente formal, isto e, em virtude unicamente de sua 16gica. 

Ainda, segundo Marconi e Lakatos (2009, p. 106 e 1 07) no que se refere ao 

metoda hist6rico, partindo do principia de que as atuais formas de vida social, as 

instituic;oes e os costumes tern origem no passado, e importante pesquisar suas 

raizes, para compreender sua natureza e func;ao. Assim, investiga os 

acontecimentos, processes e instituic;oes do passado para verificar sua influencia no 

presente. 

De acordo com Gil (1999, p. 43), a pesquisa explorat6ria tern como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 

formulac;ao de problemas mais precisos ou hip6teses pesquisaveis para estudos 

posteriores. 

4 COLETA DE DADOS 

A respectiva formac;ao cognitiva baseou-se principalmente na pesquisa 

bibliografica, de estudos monograticos, dados coletados na doutrina existente e nas 

legislac;oes ordinarias e especificas do mapeamento de competencia de atuac;ao da 

Policia Militar. 

Para melhor contextualizar a cultura Policiai-Militar tradicional e sua 

formac;ao eminentemente de carater repressive, situou-se a evoluc;ao da Policia 

Militar, dentro de urn esquema cronol6gico. Houve levantamentos bibliograficos a 
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respeito de modelos exitosos e estudos acerca da influemcia e dos fatores que 

ensejaram a cultura e experiencia organizacional, sua importancia na administra9ao 

publica e motivos que implicaram na rejei9ao ou resiliencia de programas 

experimentados e/ou absorvidos pela administra9ao como estrategia de eficiencia. 

Ainda foi realizada pesquisa empirica junto a Secretaria de Seguran9a Publica, 

incluindo o Banco de Dados do Boletim de Ocorrencias Unificado. 

4.1 SISTEMATIZACAO E ANALISE 

Ap6s o desenvolvimento da pesquisa, deu-se a compila9ao dos dados que 

formataram o corpo deste estudo monogratico. 

Ao final, com base nos dados coletados foi possfvel identificar os principais 

paradigmas e desafios para a implementa9ao de uma polfcia cidada, estabelecendo

se novas parametres e propostas para que se tenha uma polfcia mais proativa e 

mais proxima da comunidade. 

0 presente trabalho procedeu a uma analise da cultura policial-militar 

reinante, baseada na reatividade e identificar as causas da resiliencia frente aos 

modelos inovadores. Foram analisados os fatores e causas com base nos dados 

levantados durante a presente pesquisa. Com base nos referidos dados, foi feita 

uma retrospectiva sabre os modelos que poderiam ter sido exitosos, mas que 

sucumbiram ao peso do modelo tradicional, de carater essencialmente reativo, e ao 

final, se estabeleceu uma reflexao e uma nova proposta, visando a implementa9ao 

de uma policia cidada. Ou seja, foram reunidas informa96es doutrinarias e dados 

que possibilitaram fundamentar o carater e a cultura tradicional reativa da Polfcia 

Militar, dentro da sua forma9ao tecnicista, identificando-se os paradigmas e desafios 

para a mudan9a de pensamento estrategico institucional, num modelo que 

atendesse os verdadeiros anseios da popula9ao. Modelo este que se espelha numa 

forma9ao construtivista, na verdadeira missao da Policia Militar e seu compromisso 

com a popula9ao, assumindo a vanguarda nos ideais de cidadania e consolida9ao 

dos principios democraticos com respeito as garantias e direitos fundamentais, 

incluidos os direitos sociais. 
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5 A ORGANIZACAO POLICIAL MILIT AR DO BRASIL DES DE 0 PERiODO 

COLONIAL 

A literaturas referente a origem do policiamento ostensive no Brasil foi bern 

explanada na obra de Porcides (1999, p. 1 a 196) denominada Sistema de Polfcia e 

Justic;a no Periodo Colonial do Brasil, diante do que foi possivel a estruturac;ao 

tematica deste capitulo, com o objetivo de delinear a forte influencia da doutrina 

militar na formac;ao cognitiva e doutrinaria das Policias Militares no Brasil. 

No que concerne a tipicidade hist6rica, denota-se, claramente, que o 

policiamento ostensive no periodo colonial, tanto na defesa territorial, quanta na 

protec;ao das vilas des malfeitores e bandidos diversos, foi realizado, primeiramente, 

pelas forc;as que deram origem as forc;as armadas na atualidade. 

Diante deste contexte, oportunizado pela feitura do trabalho adiante 

mencionado, e possivel compilar, entao, que sabre assuntos de Polfcia Militar, a 

obra de Klinger Sobreira de Almeida, editada pela Divisao de Pesquisa da Academia 

de Polfcia Militar de Minas Gerais, publicada na revista Alferes (1985, p. 63 a 94) 

retrata os seguintes dados hist6ricos, asseverando, ipsis litteris: 

A Hist6ria do Brasil comec;a quando tambem se inicia a Era Moderna e o 

grande movimento europeu de expansao maritima, per volta do seculo XV e XVI. 

Com enorme extensao territorial a proteger e a quase inexistencia de nucleos 

urbanos, nao havia aqui necessidade de policia propriamente dita. A finalidade das 

forc;as que se organizavam era a protec;ao da terra contra os ataques estrangeiros. 

Com a primeira divisao administrativa do Brasil e a criac;ao das Capitanias 

Hereditarias, grandes extensoes de terra foram atribuidas a particulares (donatarios), 

que, mediante certas obrigac;oes de explorac;ao economica, defesa militar e 

povoamento, tinham direitos especiais. Verificou-se consideravel incremento na 

povoac;ao, particularmente do literal. Porem, predominava ainda o carater militar de 

defesa do territ6rio. As instruc;oes de Tome de Sousa (apud Porcides, 1999) tinham 

esse carater: "Devia-se chegar fazendo guerra, a quem quer que lhe resista, e em 

seguida, fazer outra cerca junto dela de madeira ou taipa, como melhor parecesse, 

em que o povo pudesse estar agasalhado e seguro". Tambem para submeter, desde 

logo, as tribes antes rebeldes, que haviam causado prejuizos aos antigos 

moradores, uma vez que todas as outras tribes estavam esperando para ver o 

castigo que se daria aos que primeiro fizessem danos, pelo que cumpre muito ao 



39 

servi«;o de Deus e Del Rei que os que assim se levantassem e fizessem guerra 

fossem castigados com muito rigor. Para isso, deveria o Governador utilizar ainda as 

tribos amigas, acolhendo-as, mas com cuidado. Os gentios se agasalhavam em 

pares em que nao poderiam fazer o que nao deviam. Para a constru«;ao da fortaleza, 

as expedi«;oes traziam oficiais especializados em fortifica«;oes, pedreiros e 

carpinteiros, bern como gente apta a construir navios para a sua defesa. Ficava 

proibido o fornecimento de armas a quaisquer infieis, particularmente aos indfgenas. 

Garantida a posse da terra, as for«;as militares estabelecidas nas cidades 

passaram gradativamente a executar as atividades de polfcia preventiva, ao mesmo 

tempo, em que se organizava a justi«;a na figura dos alcaides-mores e pequenos, 

que eram tambem carcereiros. 

Embora de forma ainda rudimentar, as Corpora«;oes Militares Uniformizadas 

competia o exercicio do policiamento ostensive. Essa vertente, que se originou nas 

primeiras organiza«;oes militares do Brasil - as Ordenan«;as Militares e Tropa de 

Linha - passou pelos Dragoes e pelo Regimento de Cavalaria de Minas, 

desembocou, em 1831, nos Permanentes, primitive nome das Policias Militares. 

lmpropriamente chamadas de policias, as organizac;oes como Quadrilheiros, 

Vigilantes e Guardas Montados, estavam ligadas a. Justic;a e tinham carater 

repressive. Os alcaides, meirinhos, escrivaes, ouvidores, intendentes nao eram 

policiais civis como querem alguns, mas auxiliares da Justi«;a. 

Outra caracteristica do Periodo Colonial - anotada pelo Coronel PM Olimpio 

Garcia Pereira, em apostila para o CSP e que permaneceu durante os perfodos 

subsequentes, chegando ate os nossos dias, e a cria«;ao de for«;as particulares, em 

paralelo com as for«;as oficiais para atender a interesses politicos ou de rices 

proprietaries de fazenda ou lavras, ante a inexistencia de forc;as de qualquer 

natureza que arrostassem os inumeros problemas de seguran«;a da epoca. Sao 

efemeras, condicionadas que eram a interesses passageiros. 

Convem, ainda, assinalar, com base no trabalho do Coronel PM Olimpio, 

que, ate o seculo XVIII; nao se distinguiam as func;oes entre policiais e militares, 

sendo descabido, portanto, classificar as for«;as disponiveis em: 

a) Exercito; 

b) Policia. 
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Quando uma for9a era organizada, absorvia parte consideravel dos 

melhores componentes das for9as existentes ate entao. E admissivel que as novas 

instru96es recebidas nao tolhiam a continuidade dos vicios e virtudes antes 

praticados. A nao ser os primeiros dragoes, emigrados de Portugal, os demais e 

tambem as Ordenan9as e os Regimentos Auxiliares eram integrados por nativos da 

Colonia, portadores de sentimentos de mineiridade e brasilidade. 

E muito dificil recusar a ideia de que alguma forma de conflito pesasse sabre 

sua atua9ao no cumprimento as diretrizes da Coroa e as ordens dos governadores 

durante as cobran9as do quinto, as derramas, revoltas e outros epis6dios em que 

deviam reprimir seus conterraneos. 

Com o correr do tempo e impelidos pelos pr6prios acontecimentos a que 

foram convocadas, as for9as come9aram a se diferir por dois caminhos: o exercito e 

a policia. A organiza9ao do Exercito permanente e a cria9ao da Divisao Militar da 

Guarda Real de Policia, e a cria9ao da Academia Real Militar, 1808, foram eventos 

marcantes para essa separa9ao. 

A medida que a lavra do ouro e diamante ia se interiorizando, que crescia o 

numero de propriedades e a popula9ao dos distritos, foi a necessidade do 

patrulhamento disseminando pequenas for9as pelo territ6rio mineiro. A distancia, a 

dificuldade de comunica9ao da epoca e o precario volume de recursos a serem 

distribuidos impediam, sem duvida, o entrosamento mais intima e a troca de 

instru96es e informa96es, entre as for9as destacadas e respectivos comandos 

maiores. As questoes locais, em que os grandes proprietaries sempre inocularam 

suas idiossincrasias e interesses economicos, certamente concorreram para que 

cada for9a tivesse uma no9ao apenas imprecisa e viciosa a respeito dos 

fundamentos da atividade, hoje classificada como policial, que lhe cabia exercer na 

regiao. 

A instru9ao praticada era de natureza militar: hierarquia, disciplina, as 

forma96es, as armas. Os condicionamentos nela recebidos funcionaram como 

antidoto para que as for9as nao se corrompessem sob as influencias daqueles 

senhores feudais. Contudo, e provavel tambem que tais influencias tenham 

condicionado alguma ojeriza as a96es da justi9a, nos patrulhamentos, rondas, 

prisoes, cobran9as de impastos, combates as desordens, ou exacerbando, 

consequentemente, a voca9ao para as a96es militares. Se for concebivel ter havido 

uma ojeriza dessa ordem, ela nao teria ficado adstrita ao campo psicol6gico, no 
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sentido apenas de que algum nosso antepassado profissional preferisse em se 

manter aquartelado, ao inves de prender o desafeto de algum rico fazendeiro. Ha 
tambem de ser aceita no campo sociol6gico: toda a forga penderia para a guerra, 

com suas aspira<;oes, instrugao, planejamento, estrutura organizacional, recursos 

materiais e financeiros, deixando seus escaloes destacados, e ate mesmo a fungao 

de patrulhamento, urn tanto entregues a propria sorte. Por outro lado, a beligerancia 

estava no cerne do ambiente, no qual o territ6rio vinha sendo colonizado por meio 

da escravidao, ganancia de ouro, ignorancia cultural e incursoes de piratas no litoral. 

5.1 TROPAS FARDADAS: DAS ORDENAN<;AS AS TROPAS PAGAS 

Vale aqui salientar, novamente, as palavras do Coronel PM Olfmpio, 

afirmando que, ate o seculo XVIII, nao se distinguiam as fungoes policiais e militares, 

sendo descabido, portanto, classificar as forgas disponiveis em Exercito e Policia. 

Sobre tais tropas, o Coronel PM Almeida (1985, p. 63 a 94), em artigo de sua 

autoria, retrata o seguinte: 

A Colonia foi se povoando. Riquezas de variadas matizes, mormente 

agricultura e mineragao, emergiram - e expandiram-se. As cidades, vilas e 

povoados, agigantaram-se. Os problemas nas rela<;oes sociais se agravaram. A 

cobi<;a externa dirigiu os seus olhares a novel civilizagao. A ambi<;ao desmedida de 

sugar as riquezas da Colonia nascente inebriou os governantes do reino. Os nativos 

inquietavam-se. 

Nao mais era possivel manter a ordem interna e repelir a ameaga externa 

com a incipiente e tropega forga de seguranga: alcaides-pequenos, meirinhos, 

quadrilheiros, inspetores de quarteirao. Estes eram figuras de uma ordem local, 

muito domestica. 

Nascem as Companhias de Ordenangas, organizadas nas cidades, vilas e 

povoados. Comandam-nas os Capitaes-mores que, juntamente com os Alferes, 

Sargentos e Cabos, eram escolhidos por elei<;ao, do que se lavrava assento nas 

Camaras. Contudo, esse processo de eleigao logo foi revogado pelos seus 

inconvenientes, passando a nomea<;ao dos cargos a competencia dos 

governadores. 

Reporta-se ao depoimento de Augusto de Lima Junior: 
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Cada localidade tinha urn Capitao-mor nomeado pelo Governador da 
Capitania a quem cabia fazer urn minucioso levantamento de todos os 
moradores, detalhando-se as qualidades de cada urn, suas posses. Alem do 
Capitao havia urn Alferes, urn Sargento, urn Meirinho, urn Escrivao, e dez 
cabos. A reuniao de quatro Companhias de Ordenan9as se denominava o 
Teryo. (ALMEIDA, 1985, p. 65). 

As Companhias de Ordenanc;as mantinham a ordem publica nas cidades, 

vilas e par6quias. Disciplinadas e obedientes ao poder politico local. Constituiam 

fatores fundamentais da ordem interna e defesa da patria nascente contra invasores 

externos. 

Entretanto, as Companhias de Ordenanc;as- na maior parte composta de 

Voluntaries e/ou homens menos favorecidos (pobres, negros, pardos e indios) nao 

serviram aos designios dos senhores, ambiciosos em extorquir toda riqueza da terra 

florescente. 

Surgem as Companhias de Dragoes, composta em sua maior parte de 

homens oriundos do reino, bern adestrados e, portanto, mais aptos a impor a ordem 

interna nas capitanias. 

Quanta as Ordenanc;as, eis o depoimento: 

Estavam, as Ordenanyas, limitadas a patrulhamentos locais, rondas e 
condu9ao de presos, afora as desordens que promoviam por conta propria. 
Contudo, constituiam uma estrutura hierarquica social que, com o tempo, 
formou a base de nosso desenvolvimento em comunidade. (ALMEIDA, 
1985, p.66) 

As Companhias de Dragoes, oriundas inicialmente de Portugal, assimilaram, 

em formac;ao, as Companhias Terrestres, anexas as Tropas de Ordenanc;as, em 

exaurimento, e foram tomando uma conformac;ao de tropa nativa. Era o advento das 

Tropas Pagas, Soldados Profissionais organizados e adestrados de acordo com as 

parametres da legislac;ao militar portuguesa, redigida pelo Conde de Lippe. 

A continua evoluc;ao das Forc;as de Seguranc;a resultou na criac;ao, na 

Capitania de Minas, do legendario Regimento Regular de Cavalaria (09 de junho de 

1775), constituindo-se na mais evidente organizac;ao de uma Forc;a Publica 

preparada e adestrada para a missao de Manutenc;ao da Ordem Publica. 

Assinale-se que, ja na sua genese, as Forc;as Publicas estruturavam-se 

como organizac;ao militar e tin ham uma dupla func;ao: 
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a) civil : era a func;ao policial rotineira de prevenir e reprimir crime; 
c 

b) militar: era a func;ao esporadica de enfrentamento das insurreic;oes e 

defesa da patria. 

Exemplo tipico da primeira func;ao, a civil, era o Alferes Joaquim Jose da 

Silva Xavier, o Tiradentes - patrulhando as estradas das Minas, a reprimir 

salteadores, ou comandando o Destacamento Policial do Sertao, em Sete Lagoas 

(1780). 

Em verdade, as Tropas Pagas do Seculo: XVII e XVIII - as famosas 

Companhias de Dragoes e os Regimentos - sao as raizes das atuais Policias 

Militares de hoje, ou melhor, estas resultam da evoluc;ao, em linha direta, daquelas. 

Oportuno esclarecer que o embasamento dos temas ligados as "Raizes 

Militares", tern albergamento quase total na obra "Raizes do Militarismo Paulista", de 

autoria do Coronel Edilberto de Oliveira Melo, ano 1982, na qual consta que nos 

capitulos IV (Tropas de 2.8 Linha- Auxiliares e Milicias), bern como no capitulo V 

(Tropas de 3.8 Linha), o autor se valeu de estudos, quadros e relac;oes extraidos do 

Livre "As Companhias de Ordenanc;a na Capitania de Sao Paulo. Das Origens ao 

Governo de Morgado Mateus. Defesa Militar e Controle Social na Capitania de Sao 

Paulo. As Milicias.", de autoria da historiadora doutora Nanci Leonzo. 

Afora a obra citada, a presente sintese militar alberga tambem artigos 

peculiares publicados na revista "Aiferes", sendo os autores indicados nos textos 

compilados. 

Outra considerac;ao liminar que merece importancia e de que, em 1824, ja 

no Periodo Imperial, na reestruturac;ao do Exercito Nacional, pelos Decretos de 13 

de outubro e 1 de dezembro, do lmperador D. Pedro I, os Corpos de lnfantaria, 

Artilharia e Cavalaria das Milicias mudaram suas denominac;oes, passando a ser 

considerados de 2.8 Linha do Exercito. 

Diante desta ultima nota, considera-se que o indicative da Divisao das 

Linhas no texto deste trabalho e de suma importancia para que se revista de cunho 

didatico e, por conseguinte, potencialize maier e mais rapida compreensao. 
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5.2 TROPAS DE PRIMEIRA LINHA DO EXERCITO 

0 Corpo Militar mais antigo do Brasil, sem duvida, foi o constituido pelos 

soldados trazidos per Tome de Souza, em 1549. 

Em 1567, foi criado o "Regimento Velho", composto des infantes vindos com 

Estacio de Sa e Mem de Sa para combater os franceses e manter a ordem e 

seguranc;a da cidade de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro. 

Em 1699, foi organizado o "Terc;o Novo" que passou mais tarde a 

denominar-se Segundo Regimento do Rio de Janeiro. 

Somente no a no de 1710 foi criada, em Santos, a Prime ira Companhia de 

lnfantaria de Sao Paulo, no governo de D. Antonio de Albuquerque. Para sua 

manutenc;ao foi instituido o impasto de urn cruzado per alqueire de sal, page pelos 

contratadores desse produto. Mais duas companhias foram acrescidas e, em 1722, a 

forc;a paulista compunha-se de cinco companhias para atender aos servic;os de 

guerra e manutenc;ao da ordem. 

Em 1739, D. Luiz de Mascarenhas criou duas Companhias de Aventureiros 

Paulistas, ambas de infantes, destacadas em Goias, territ6rio pertencente a 
Capitania de Sao Paulo. 

5.3 AVENTUREIROS 

Conforme relata J. Wasth Rodrigues, em seu livre "Tropas Paulistas de 

Outrora", o nome de aventureiros foi dado, na ldade Media, a soldados voluntaries, 

agregados as hastes, que combatiam mais como sentido do saque. No seculo XVI 

apareceram como mercenaries ao lade das bandes, tropas compostas de 

vagabundos, salteadores e criminosos. Eram indisciplinados, rixentos e serviam a 

quem melhor lhes pagasse. 

Em Portugal, apareceram os aventureiros com D. Sebastiao, em 1578, 

lutando na Batalha de Alcacer-Quibir, formando urn esquadrao de 1.400 voluntaries 

fidalgos. 

No Brasil, os primeiros aventureiros apareceram em 1614, integrando a 

expedic;ao que partiu de Pernambuco para a conquista do Maranhao. 

Na Capitania de Sao Paulo, como ja vista, as Companhias de Aventureiros 
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foram criadas, em 1739, para atuarem em Goias. Eram elas constituidas de indios e 

mestic;os e precediam sempre, na penetrac;ao do sertao, as tropas regulares, com a 

missao de combater as investidas hostis dos silvicolas. 

Na segunda metade desse seculo, outras Companhias de Aventureiros se 

formaram em Sao Paulo, principalmente para as lutas contra os castelhanos e 

tambem para guarnecer as fronteiras. 

Uma companhia, criada em 1752, integrou a expedic;ao de Gomes Freire ao 

Rio Grande de Sao Pedro, por causa da execuc;ao do Tratado de Madri. Alem 

desses Aventureiros paulistas, tambem constituiram essa expedic;ao as duas 

Companhias de lnfantaria de Santos e os Aventureiros de Santa Catarina, ajudaram 

nessa ocasiao a repelir o ataque dos Guaranis, comandados por Sepe, ao forte do 

Rio Pardo (1754). Este forte tambem era guarnecido por Aventureiros paulistas, 

tropas de infantaria do Rio de Janeiro e Dragoes do Rio Grande, comandadas pelo 

Coronel Tomaz Luiz Oz6rio. 

Em 1763, ainda nas lutas do sui, foi conquistada a trincheira espanhola 

Arroio de Santa Barbara (defendida por 500 correntinos, centenas de indios e sete 

pec;as de artilharia) pelo capitao Francisco Pinto Bandeira a frente de 250 Dragoes 

do Rio Grande e Aventureiros paulistas; as pec;as de artilharia foram levadas ao forte 

do Rio Pardo. 

0 Conde da Cunha, que substituiu Gomes Freire (Conde de Bobadela) no 

governo do Brasil e no da Capitania de Sao Paulo, nesse mesmo ano determinou ao 

governador de Santos que organizasse quatro Companhias de Aventureiros em todo 

o territ6rio, com 60 homens cada uma, para constituir urn nucleo de Exercito sob o 

comando do Coronel Mexia Leite. Destinava-se a socorrer o "Continente do 

Viamao", pais, afirmava o Vice-Rei: "estou persuadido que os paulistas sao os mais 

pr6prios homens que o Brasil tern para vida militar". Prometeu o pagamento do soldo 

de 4$800 mensais a cada soldado. 

D. Luiz Antonio de Souza Botelho Mourao, o Morgado de Mateus, nomeado 

Governador de Sao Paulo em 1765, dirigiu pessoalmente a instruc;ao das tropas 

reorganizadas, sendo feitas espingardas de pau para os exercicios na Varzea do 

Carma ou no Patio do Colegio, o armamento e o fardamento viriam mais tarde do 

Rio de Janeiro. 

As quatro Companhias foram, pais, organizadas e enviadas a Santos para o 

embarque ao Sui. Entretanto, aquele pagamento nao foi realizado, o que trouxe 
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varios transtornos, com indisciplinas e desergoes, causando ainda outras 

dificuldades porque, criadas as pressas, nao se enquadravam em nenhuma das Tres 

Lin has. 

Nesse impasse, mandou o Vice-Rei que se pagassem os soldos atrasados, 

determinando tambem que as Companhias fossem embarcadas para o Rio Grande, 

o que se deu a 3 de janeiro, chegando a fronteira do Viamao, a 14 de janeiro de 

1766, quando, pouco depois, foram reforgadas com mais 90 homens enviados de 

Sao Paulo. 

Esses Aventureiros regressaram em 1768, sendo substituldos por tropa 

vinda de Lisboa, com o General Bohm, que assumiu o comando das operagoes para 

a guerra contra os castelhanos. 

Bohm era alemao e estivera servindo a Corte Portuguesa na Comitiva do 

Conde de Lippe em 1762. Em 1767 veio para o Brasil, enviado pelo Marques de 

Pombal, como Tenente-General comandante-chefe das tropas na Campanha do Sui. 

Vitorioso: voltou ao Rio em 1779, onde faleceu em 1783, vltima da queda de urn 

cavalo, sendo sepultado no Convento de Santo Antonio. 

Em 1772, tres Companhias de Aventureiros sao mandadas ao forte lgua

temi, no sui de Mato Grosso, para combater as incursoes espanholas. Este forte, em 

1777, foi arrasado, rendendo-se aos castelhanos comandados por D. Agostinho 

Penedo; nessa epoca era defendido por cinco Companhias de Aventureiros 

Paulistas e uma de Artilharia do Rio de Janeiro, num total de 300 homens. 

Na triste hist6ria de lguatemi foi not6ria a atuagao de Teotonio Jose Juzarte, 

que comandou por algum tempo o forte, sofrendo com a guarnigao e a populagao 

civil toda sorte de provagoes, miserias e doengas, com enormes perdas de vida, tudo 

narrado em seu Diario. 0 padre Antonio Ramos Louzada, que teve a desdita de 

assinar a capitulagao, em razao de que o forte estava sem comando, por esse crime 

foi encarcerado por dezenove a nos no Forte da Barra, em Santos. 

As Companhias de Aventureiros tenderam a desaparecer na reorganizagao 

das tropas de Sao Paulo, em 1775, para seguirem ao Sui, pois as lutas de fronteiras 

haviam recomegado. No entanto, em 1777, o novo Governador, Martim Lopes Lobo 

Saldanha, selecionou cern aventureiros ou Cagadores "homens fortes e caneludos" 

para aquele mesmo destino, recebendo do General Bohm a missiva em que 

registrou: "a notrcia mais agradavel que V. Excia., me da, e a formatura dessa 

Companhia de cern homens, que eu receberei com bragos abertos e beijo as maos 
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de V. Excia., pela merce que nisto me faz particularmente". 

Quanta aos uniformes, veja-se urn trecho de carta, remetida pelo Vice-Rei 

ao Governador de Sao Paulo, falando da conquista dos Paulistas, citado por Melo 

(1982): 

Quando os Paulistas fizeram as grandes conquistas dessa Capitania, da de 
Goias, Mato Grosso e em todas as outras partes deste nosso Brasil, foi 
animando-os e deixando-os obrar livremente. Nunca foram vestidos 
regularmente; eram armados a sua fantasia, alguns iam descalc;:os e as 
selas dos cavalos eram uns couros; assim, atravessando os pantanos, e os 
rios; subiam e desciam as serras; atacavam os inimigos e se faziam 
formidaveis. Os aventureiros, sempre que foram chamados ao Rio Grande, 
iam quase em igual desordem; assim trabalharam e alguma coisa que por Ia 
se fez de boa, quase sempre se lhe deveu a eles. Que podemos n6s 
esperar dos Paulistas, que parecem ser aqueles que Deus positivamente 
criou para estes servic;:os. (MELO, 1982, p. 43) 

Eram aventureiros, homens destemidos e corajosos, que mesmo nao tendo 

os recursos necessaries para sua missao, movidos pelo ideal de servir, venciam os 

mais diversos obstaculos atingindo os objetivos de conquista. 

5.4 TROPAS DE SEGUNDA LINHA DO EXERCIT02
- AUXILIARES E MILfCIAS 

As organizagoes militares encarregadas das prestagoes de servigos 

gratuitos as Capitanias foram OS Corpos de Ordenangas e Corpos de Auxiliares, 

estes denominados, mais tarde, de Milfcias. 

As Milfcias assumiram grande importancia na modelagem da sociedade 

colonial, a partir de 1697, ano que foram constituidas na Capitania de Sao Vicente. 

Em 1766, na entao Capitania de Sao Pa,ulo, as Milfcias foram reestruturadas com a 

finalidade de garantir para Portugal a posse e o dominic da America Portuguesa. 

Para a inevitavel missao da manutengao da ordem e da lei valeu-se a Corte 

Portuguesa dos Corpos de Milfcias. Essas eram baluartes da defesa do patrimonio 

territorial em terras da America frente as ameagas estrangeiras e para as operagoes 

belicas no Prata. 

Foram criadas em 1697 os Corpos de Auxiliares da Capitania de Sao Paulo 

com a entrega de seus mais elevados postos militares a pessoas que, em ocasioes 

passadas, ja haviam demonstrado provas de submissao a Corea. 

2 Denominac;:ao de 1824 (Periodo Imperial), com a Reestruturac;:ao do Exercito Nacional. 
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Convem lembrar que, no Brasil, desde os prim6rdios da coloniza9ao, frente 

as deficiencias da Armada e a insuficiencia numerica das for9as da Metr6pole, aqui 

desembarcadas com os sucessivos Governadores, coube aos moradores atender as 

necessidades da defesa contra os corsarios e os gentios. 

Recorreu entao a Corea a iniciativa particular a fim de garantir a posse da 

terra, delegando amplos poderes aos donatarios como comandantes des 

povoadores, obrigados par sua vez, pelos forais das Capitanias, a presta9ao de 

servi9os militares em tempo de guerra. 

Em 1570, ja havia D. Sebastiao instituido na Metr6pole e em todo o Imperio 

Ultramarine o sistema das Ordenan9as que tinha como Comandantes as "pessoas 

principais de terra e da melhor nobreza e cristandade". A D. Francisco de Souza, 

setimo Governador Geral do Brasil, coube aplicar na Capitania de Sao Vicente3 as 

disposi96es do "Regimento das Ordenan9as", nomeando Diogo Gon9alves Lasso, 

em 1601, Capitao da Vila de Sao Paulo. 

Ate a eleva9ao de Sao Paulo a Capitania Real, as Corpora96es Militares de 

Ordenan9as e Auxiliares guarneceram e defenderam a regiao planaltina, bern como 

as areas mineradoras das Gerais, submetida a presta9ao de servi9os gratuitos, boa 

parte de seus habitantes. 

Somente em 1710, na Pra9a de Santos, foi criada pelo Capitao General 

Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho (1709-1713) a primeira Companhia de 

lnfantaria remunerada. Em 1722, ja dispunha o governo da Capitania de Sao Paulo, 

de cinco Companhias, todas mantidas a soldo. 

A perda do territ6rio das Gerais, em 1720, nao desanimou a gente de Sao 

Paulo. Novas incursoes, no sertao adentro, resultaram na descoberta de ouro em 

Cuiaba (1718) e em Goias (1725). A Capitania de Sao Paulo acabou assim par 

abranger o Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sui e agora mais os novas 

territories de Mate Grosso e Goias. 

Em 1738, par motives politico-administrativos, foi desmembrada a llha de 

Santa Catarina e o "Continente do Rio Grande de Sao Pedro", entao anexados ao 

governo do Rio de Janeiro. Dez anos depois, Goias e Mate Grosso tambem se 

constituiram em novas Capitanias. 

3 Ate a penultima decada do Seculo XVII foi a vila de Sao Vicente a Capital da Capitania. Ao 
donatario Marques de Cascais, descendente de Martim Afonso, coube transferir para Sao Paulo de 
Piratininga, ja com foros de vila e pelourinho desde 1560. os privilegios da Capitania. Em 1709 
intitulou-se Capitania de Sao Paulo. 
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Finalmente, em 1748, extinto o governo da Capitania de Sao Paulo, 

transformou-se em simples comarca do Rio de Janeiro, situac,;:ao em que foi mantida 

ate 1765. Nessa fase, Sao Paulo foi administrado pelo Governador da Prac,;:a de 

Santos, subordinado ao Governo do Rio de Janeiro. E o periodo conhecido como: "o 

mais triste e vergonhoso" da hist6ria da Capitania em toda a sua existemcia. 

Entretanto, na Metr6pole era not6ria a valentia dos paulistas pelo de

sempenho com que sempre se houveram nas campanhas militares anteriores. 

Assim, tao logo verificada a ameac,;:a castelhana sabre os territories da 

America Portuguesa, concordou Lisboa no restabelecimento da Capitania de Sao 

Paulo, nomeando em 1765, para governa-la urn experiente militar, D. Luiz Antonio 

de Souza Botelho Mourao, Morgado de Mateus, pela heranc,;:a paterna do senhorio 

de Mateus, de Vila Real, no norte de Portugal. 

Ficou, pois, a Capitania de Sao Paulo compreendida ao sui ate os Campos 

de Lages, constituindo-se no "baluarte defensive contra as pretensoes espanholas 

no extrema sui do Brasil, ate o Prata". 

Nos pianos de Morgado de Mateus e nos de seu sucessor Martim Lopes 

Lobo de Saldanha (1775 a 1782) constava a defesa do avanc,;:o castelhano pelas 

regioes fronteiric,;:as e litigiosas. E ai que aparecem com grande destaque, os Corpos 

de Auxiliares, em 1796, chamados Milicias. 

No inicio do governo de D. Luiz Antonio de Souza a populac,;:ao de Sao Paulo 

era de aproximadamente 63.000 habitantes. Estavam repartidos em dezenove vilas 

e trinta e oito freguesias. Havia maior concentrac,;:ao populacional na area 

compreendida pela cidade de Sao Paulo e freguesias de Santo Amaro, Cotia, 

Guarulhos, Juqueri, Nazare, Atibaia e Jaguari. 

A metade dessa populac,;:ao cuidava da economia de auto-subsistencia fa

miliar em lavouras dos "Sitios volantes". Uma porcentagem da populac,;:ao, mais 

aquinhoada, cuidava do abastecimento de pequenos centres e o restante, era 

exclusivamente mercantil, composta de mercadores e homens de neg6cios, em que 

se concentrava a maior parte da riqueza da Capitania. Os habitantes, moradores 

principais da Capitania, os mais distintos, ricos, a maior parte homens recrutados 

pelo governo, subordinados a obediencia nos cargos de comando, ajudaram a 

reestruturar os "Corpos de Auxiliares", dentro do plano politico-militar impasto nesta 

segunda metade do seculo XVIII, o qual sofreu reduc,;:ao devido a ameac,;:a 

castelhana. 
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Em 1796, os Terc;os de Auxiliares passaram a denominar-se REGIMENTO 

DE MIUCIAS, continuando com a missao imposta pela Coroa, isto e, atender a 

mobilizac;ao para os servic;os militares e tambem zelar pela tranquilidade interna e 

seguranc;a publica. 

No seculo XIX, a preocupac;ao constante de Portugal foi manter as Milicias 

cada vez mais uteis e subordinadas, valendo de seus agentes imediatos, os 

Capitaes-Generais. 

Quando da transferencia da familia real portuguesa para o Brasil, 

recrudescendo as lutas no sui, rigorosos recrutamentos foram feitos em nossa 

Capitania. Aquela paz que o tratado de Santo lldefonso (1777) propiciara ao 

progresso economico de Sao Paulo sofreria um colapso com a vinda de D. Joao VI. 

Assim, escreveu o Brigadeiro Machado de Oliveira (apud Porcides, 1999), foi 

que para a Capitania de Sao Paulo se esvaneceram as esperanc;as concebidas no 

intuito de seu bem-estar com a mudanc;a do govern a geral para o Brasil. Sujeitou-se 

uma grande parte de sua populac;ao, ja bern reduzida, ao servic;o militar, 

sequestrando-a ao trabalho dos campos e das oficinas, tirando brac;os a lavoura e a 

industria, para emprega-los, improficuamente, em fantasticas aspirac;oes e, par outro 

lado, entregando a sociedade as brutalidades de forc;a. 

Dessas convocac;oes, as Millcias concorreram com o alto espirito de 

solidariedade militar que perdurou ate o ana de sua extinc;ao em 1831. Grac;as a 

seus privilegios e imunidades exercia sempre uma poderosa atrac;ao sabre os filhos 

das familias mais distintas, pelo nascimento e fortuna e, principalmente, sabre 

aqueles que pretendiam, acima de tudo, ascender na escala social. 

Sao Paulo, atendendo ao apelo de seus governantes, havia deslocado para 

o sui, com suas Ordenanc;as e Milicias mais de 12.000 homens, a partir de 1809, 

repartidos em catorze expedic;oes. Desse contingente, apenas trezentos 

combatentes foram recuperados, regressando em 1829, com o fim da Campanha da 

Cisplatina. 

5.5 TROPAS DE TERCEIRA LINHA- ORDENANCAS 

A primeira tentativa de organizac;ao das Companhias de Ordenanc;as em 

Portugal se deu em 1508, quando o Rei D. Manoel criou, pelo Alvara de 8 de janeiro, 
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a "Gente da Ordenanc;a das Vinte Lanc;as da Guarda," nomeando Comandante o 

Capitao General D. Nuno Manoel e publicando a 20 de maio o respective 

Regimento. A "Gente da Ordenanc;a" era constituida de soldados mercenaries, 

oriundos de varios paises, principalmente da ltalia. Trajavam armadura e 

empunhavam a alabarda de haste de madeira com extremidade de ferro pontiaguda, 

atravessada por outra pec;a de ferro com forma de meia lua. 

Ap6s mais de meio seculo e valendo-se dessa experiencia, D. Sebastiao 

oficializou em Portugal as Companhias de Ordenanc;as. 0 jovem Rei, apaixonado 

por conquistas militares, ante. a possibilidade de ataque a Lisboa por protestantes 

franceses e ingleses, organizou varias Companhias, nas freguesias da capital 

portuguesa, dirigidas por oficiais e comandadas por urn Capitao-mor. Assim, a 16 de 

maio de 1569, o Rei nomeou, na func;ao de Capitao-mor das Ordenanc;as de Lisboa, 

Dom Joao Mascarenhas. 

Todos os moradores da capital portuguesa foram arrolados, bern como suas 

armas, para a organizac;ao de vinte Companhias a pe e uma de Cavalaria. 

A 9 de dezembro desse ano, pela Lei das Armas, D. Sebastiao estendeu 

para todo o Reina a instituic;ao das Ordenanc;as, elaborando o recrutamento e 

organizando, metodicamente, as Companhias de lnfantaria e Cavalaria, por forc;a de 

uma nova lei, o Regimento das Ordenanc;as, de 10 de marc;o de 1570. 

Quatro anos depois, o mesmo soberano determinou outras modificac;oes 

consubstanciadas na Provisao das Ordenanc;as. Mais leis da Corte viriam mais 

tarde, no seculo XVIII, todas para aprimorarem a instituic;ao das Ordenanc;as. 

5.6 ORDENANCAS NO BRASIL 

0 militarismo no Brasil teve inicio desde os primeiros tempos da 

colonizac;ao, quando os povoadores eram a principal forc;a defensiva do litoral 

brasileiro. Mesmo sem a orientac;ao da arte da guerra, atendiam as necessidades 

imediatas contra os ataques dos corsarios e do gentio. 

Esses her6icos povoadores eram obrigados a se armarem segundo suas 

posses, cabendo ao Provedor-mor fiscalizar a execuc;ao do Regimento da Metr6pole. 

Ja com o primeiro Governador Geral, Tome de Souza, as Capitanias receberam a 

seguinte determinac;ao: 
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[ ... ] Cada Capitania sera obrigada a ter ao menos dous falct)es e seys 
berc;os e seys meios berc;os e vinte arcabuzes ou espingardas e polvora 
pera iso necesaria e vinte beestas e vinte lamc;as ou chuc;os e quarenta 
espadas e quarenta corpos d'armas d'algodao das que nas ditas terras do 
Brasil se costumao e os sonhorios dos emgenhos e fazemdas que por este 
Regimento am de ter terras ou casas fortes teram ao menos quatro berc;os e 
dez espingardas com polvora necesaria e dez beestas e vinte espingardas e 
dez lamc;as ou chuc;os e vinte corpos d'armas d'algodao. E todo morador 
das ditas Terras do Brasil que nellas tever casas, terras ou agoas ou navio 
tera ao menos beesta espingarda espada lamc;a ou chuc;o [ ... ].(MELO, 1982, 
p.45) 

0 Regimento das Ordenanc;as, de 1570, para organizar e adestrar a 

populac;ao, obrigada ao servic;o militar na Metr6pole e Colonia, penetrou no Brasil 

ainda no governo de Mem de Sa. 

Em 1588 foi criado o cargo de "Sargento-mor" do Estado do Brasil para o 

qual foi nomeado Antonio de Magalhaes, com a incumbencia de zelar pelas 

fortificac;oes, artilharias e pelas Ordenanc;as. Seu sucessor foi o Sargento-mor Pedro 

de Oliveira, no Governo de D. Francisco de Souza. 

Com a nomeac;ao de Gaspar de Souza no Governo-Geral, foi incrementada, 

a partir de 1612, a instruc;ao das Ordenanc;as, determinando: 

[ ... ] muito vos encomendo que ordeneis aos Morado res da Cidade da Bahia 
e demais Capitanias, que estejam em Ordenanc;a, repartidos por suas 
Companhias com os Capitaes e mais Oficiais necessaries, e que tenham 
espingardas e as mais armas, segundo a possibilidade de cada urn, a se 
exercitarem aos domingos e dias santos nos exercicios militares, conforme 
o Regimento Geral das Ordenanc;as, o qual fareis cumprir assim, na gente 
de pe como de cavalo, naquelas cousas em que se puder aplicar.(MELO, 
1982, p.57) 

Verifica-se aqui mais uma vez a forte influencia do Exercito na organizac;ao, 

formac;ao e instruc;ao das Companhias de Ordenanc;as. Eram responsaveis por zelar 

pelas fortificac;oes, artilharias e as pr6prias Ordenanc;as, com lealdade e disciplina. 

5.7 COMPANHIAS DE ORDENANCAS NA CAPITANIA DE SAO VICENTE 

Foi ao tempo do setimo Governador-Geral do Brasil, D. Francisco de Souza 

(1599-1602), que se aplicavam na Capitania de Sao Vicente as disposic;oes do 

Regimento das Ordenanc;as de D. Sebastiao. Em 1601, a Diogo Gonc;alo Sasso foi 

determinado que se fizesse eleger em Camara urn Capitao e demais Oficiais e se 
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registrasse em livro o pessoal obrigado ao servic;o militar para a "guarda e defesa da 

terra". 

Essa preocupac;ao da Metr6pole era devida ante as notrcias do des

cobrimento de minas de ouro na Capitania. 

0 Comando Militar da populac;ao cabia ao Capitao-mor, lugar-Tenente do 

donatario. Em segundo Iugar vinha o Capitao de lnfantaria e em terceiro, na 

hierarquia, o Capitao de gente de cavalo. 

Em 1610, Francisco de Souza, agora como Governador da Repartic;ao Sui e 

Superintendente das Minas, ordenou a Camara de Sao Paulo que, em cumprimento 

ao Regimento de Ordenanc;as de 1570, procedesse ao alistamento de toda a gente 

de guerra, a partir dos catorze anos, incluindo os indios, e que tambem se fizesse o 

arrolamento das armas, preocupado que estava na preservac;ao da Capitania 

Vicentina contra possiveis ataques inimigos. 

Alguns anos mais tarde a Vila de Sao Paulo ja possuia tres Companhias de 

lnfantaria, sendo nomeado o Capitao-mor da Capitania, Martim Correa de Sa, para 

Comandante de todas as materias de guerra da Costa Sui e territ6rios dela. A 

Metr6pole ja temia desembarque de holandeses em sua costa, como se depreende 

da Carta Regia, de janeiro de 1619: 

[ ... ] que em Olanda se armao algu's navios, com imtemto de hirem aos 
Lugares desse Estado. E porque convem telos apercebidos de maneira que 
nao possao receber daflo, vos emcomemdo, E emcarrego m.to que tamto 
que receberdes esta, aviseis a todas as Capitanias, E previnaes as cousas 
de guerra para seos enimigos forem ter a Algua, achem resistencias 
bastante.(MELO, 1982, p. 62). 

Nas "Provisoes de Capitaes de lnfantaria da Ordenanc;a da Villa de Sao 

Paulo" aparece, em 1620, a repartic;ao dos moradores em Companhias de 60 

Soldados, estando cada "Bandeira" sob as ordens de urn Capitao, a quem era 

facultado o direito de prover urn Alferes e urn Sargento para o adestramento do 

pessoal. 

Essas organizac;oes militares sofreram uma estagnac;ao e s6 se vai en

contrar certo desenvolvimento em fins do seculo XVII, quando, em janeiro de 1698, e 

firmada a patente de "Coronel de Ordenanc;a" a Domingos de Amores. Essa 

nomeac;ao era devida por ser uma das principais personalidades da Vila de Sao 

Paulo e por ser necessaria para tal posto uma pessoa de disposic;ao e iniciativa, 
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capaz de auxiliar o Provedor das minas na arrecada<;ao dos quintos rea is. 

Foi Domingos de Amores, entao, o primeiro comandante de Ter<;os de 

Ordenan<;as na Vila de Sao Paulo. 

5.8 EVOLUCAO HISTORICA DA POUCIA MILITAR NO BRASIL 

Seguindo a esteira cognitiva trazida no trabalho citado, de autoria de 

Porcides (1999), em ipsis literis, e possivel compreender historicamente a evolu<;ao 

das Policias Militares no Brasil. 

Consoante a necessidade do levantamento cognitive a respeito do tema, e 

deveras importante discorrer profundamente este conteudo, em razao de que a 

hist6ria definira os varies aspectos e conceitos atuais a respeito do pensamento 

institucional. Foram varias decadas de doutrinas militares que embasaram o atual 

pensamento e estrategias dos administradores castrenses, principalmente, os de 

cupula, que seguiram e ainda seguem por tradi<;ao os ditames dos conteudos 

programaticos da Escola Militar, norteados na esteira metodol6gica do Tecnicismo 

Classico Militar. 

Desta feita, os novas conceitos trazidos pela decada de 90, tao-somente, 

nao fazem frente ao enorme cabedal doutrinario que sustenta as filosofias de ser e 

de agir do policial militar contempon1neo. Ver este profissional na atualidade e 

percebe-lo no mesmo contexte hist6rico de 30 anos atras. 

Como fora explanado e esclarece o General de Exercito Heitor Luiz Gomes 

de Almeida, em artigo intitulado "Evolu<;ao Hist6rica da Policia Militar", publicado na 

Revista Trimestral de Assuntos Doutrinarios da Divisao de Pesquisa da Academia de 

Policia Militar de Minas Gerais, "Aiferes", numero: 10 (Jui./Ago./Set/Out. de 1986, p. 

5 a 15); not6rio eo fato de que nos prim6rdios de nossa forma<;ao hist6rica, varias 

institui<;oes militares ou paramilitares desincumbiram-se das atribui<;6es policiais das 

Provincias. Entre elas destacaram-se as ordenan<;as e as milicias que no transcorrer 

do tempo foram transformadas em Corpos Policiais. 

Tem-se igual noticia da existencia da Milicia da Capitania de Minas Gerais, 

desde 1700, avultada por Joaquim Jose da Silva Xavier, "0 Tiradentes", que atuou 

nos seus quadros servindo na Companhia de Dragoes de Vila Rica, (depois 

Regimento de Cavalaria Paga de Minas Gerais). 
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Com a chegada da Familia Real ao Brasil transmutou-se a Colonia em sede 

do Governo Portugues. lsso ensejou ao Principe tamar varias medidas introduzindo 

aqui todos os servic;os de governo e administrac;ao. 

Como subsistiam no Brasil diversos nucleos de milfcias, considerou D. Joao 

VI a necessidade da criac;ao do cargo de lntendente Geral da Polfcia da Corte e do 

Estado do Brasil. E assim o fez pelo alvara, de 10 de maio de 1808, nomeando o 

Marechal-de-Campo, Graduado Joaquim Ribeiro da Costa, para a func;ao de 

lnspetor Geral das Milfcias. 

Por decreta de 13 de maio de 1809, foi criada a Divisao Militar da Guarda 

Real da Pollcia, no Rio de Janeiro, destinada a prover a seguranc;a e tranqOilidade 

publica da Cidade e, ainda, para obstar especulac;oes de contrabando. 

A Guarda era formada pelos melhores soldados, escolhidos dentre os quatro 

Regimentos (de lnfantaria e Cavalaria de Linha da Guarnic;ao da Corte), 

considerando como fatores seletivos a robustez, bons costumes e conduta. 

Ressalte-se, portanto, que, desde seu nascedouro, as Polfcias Militares 

mantem estreito vinculo com as forc;as terrestres, destinadas, aprioristicamente, a 

manter a boa ordem e o sossego publico. 

Assim, ja no Perlodo Regencial, foi estabelecida, em 10 de outubro de 1831, 

a lei que autorizou a criac;ao, na Capital e Provlncias, do Corpo de Guardas 

Municipais "a Pe e a Cavalo", para manter a TranqOilidade Publica e a Justic;a. 

Distingue-se o surgimento legal das PM, na efetivac;ao desta norma jurldica 

ordinaria, que modelou a corporac;ao das polfcias estaduais. 

Antes do detalhamento sabre o teor destes organogramas e oportuno 

elucidar tambem como prova de que o poder era difuso, as origens das 

ORGANIZACOES MILITARES. Nesta elucidac;ao sera utilizada, didaticamente, para 

maior e mais rapida compreensao, a divisao que o Exercito instituiu em 1824: 

a) Tropas de Primeira Linha do Exercito: 

Criadas em Portugal e trazidas por Tome de Souza, inicialmente eram 

pagas, sendo compostas de: 
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- Tergos de infantaria; 

- Companhias de cavalaria; 

- Trogos de artilharia. 

Em 1567, foi criado o REGIMENTO VELHO, com os INFANTES vindos com 

ESTACIO DE SA. Em 1699, foi criado o TERCO NOVO denominado mais tarde 

SEGUNDO REGIMENTO DO RIO DE JANEIRO e surgem, nesta Linha, os 

AVENTUREIROS. 

b) Tropas de Segunda Linha do Exercito: 

Criadas em Portugal, ao tempo de D. JOAO IV, com a RESTAURACAO 

prestavam servigos gratuitos. Denominavam-se AUXILIARES e mais tarde passaram 

a denominagao de MILfCIAS. Compunham-se dos TERCOS AUXILIARES DA 

CAPITANIA. Eram as forgas de seguranga e de reserva e passaram a ser pagas. Em 

18 de julho de 1831, foram extintas. 

c) Tropas de Terceira Linha do Exercito: 

Criadas em Portugal, ao tempo de Dom Sebastiao, em 1570, prestavam 

servigos gratuitos e denominavam-se Ordenangas. Compunham o Regimento das 

Ordenangas: os Tergos, ou as COMPANHIAS DE ORDENANCAS. Estas ultimas 

eram comandadas por Capitaes-mores, inicialmente escolhidos por eleigao e ap6s, 

por nomeagao do Governador. Alem do Capitao-mor, havia urn Alferes, urn 

Sargento, urn Meirinho, urn Escrivao e dez Cabos. A reuniao de 04 Companhias de 

Ordenangas se denominava TERCO. 

Com o declfnio das ORDENANCAS, surgem as COMPANHIAS DE 

DRAGOES, oriundas inicialmente de Portugal, anexando as tropas de Ordenangas, 

passando a serem pagas e militarizadas. Foram extintas em 18/07/1831. 

lmportante salientar que: 

- as TROPAS PAGAS, embrenhavam-se pelos sertoes e pouco podiam 
fazer pela ordem publica. 

- em 1760, D. JOAO VI, organizou a POLICIA REGULAR. 
- em 1808, em 10 de maio, foi criada a INTENDENCIA GERAL DE 

POLICIA DA CORTE E DO EST ADO DO BRASIL. 
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- em 1809, em 13 de maio, foi criada a DIVISAO MILITAR DA GUARDA 
REAL DA POUCIA, que veio substituir o CORPO DE QUADRILHEIROS. 
Foi nomeado o lnspetor Geral das Milicias.(PORCIDES, 1999). 

Visualizando, em sintese rapida, conforme ilustrado no quadro abaixo, 

observa-se que, do ano de 1530 a 1808, as instancias administrativas variavam com 

o tempo, sendo a POLICIA, ora ligada a CAMARA, ora a JUSTI<;A, ou ao ALCAIDE

MOR. 

1808-1812 Idem 

ISI2-IS2S Idem 

IS2S-IS40 Idem 

1750-1770 Idem 

Rela~ao do Estado do Brasil a do Governador Geral 
do Estado do Brasil 

Justi~a da Rela~ao do Estado do Brasil a do 
Governador Geral do Estado do Brasil 
Justi a do Governador a do Estado do Maranhao 
Justi~a tanto do Governador Geral do Estado do 
Brasil. como do Governador do Estado do 
Maranhao 

Rela~ao da BAHIA a do Governador Geral do Estado 
do Brasil 
Justi a a do Governador do Estado do Maranhao. 

1770-1808 Idem Rela~ao da BAHIA do Governador Geral do Estado 
do Brasil 

QUADRO 1 - PER ODO COLONIAL DO BRASIL 
FONTE: PORCIDES (1999). 

Em 18/07/1831, com a extin9ao das MILICIAS e ORDENAN<;AS foi criada a 

GUARDA NACIONAL, a MILICIA CIDADA, que durou ate as duas decadas do 

seculo XIX. POLICIA e JUSTI<;A, bern como POLICIA e EXERCITO se entrelac;am 

em suas competencias e atribuic;oes, o que gerou situac;ao difusa: 

[ ... ] as expedic;oes exploradoras, policiadoras e colonizadoras, detinham 
poder militar (defesa), poder policial (protec;ao) e poder judicial 
( arbitramento). 
a criac;ao das CAPITANIAS HEREDITARIAS e as pessoas dos 
DONATARIOS detinham o poder militar, de policia e de justic;a, consagrada 
pelo rei de Portugal. 
o Governo Geral, que disputava poder com as Camaras, disputava poder de 
policia e justic;a, bern como militar. 
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as Camaras com os Almotaces e seu vinculo judicial com a JUSTI<;A. Mais 
tarde com as TROPAS AUXILIARES/ORDENAN<;AS, que se subordinavam 
(1548-1580) ao Alcaide-Mor. 
a existencia da MESA DA CONSCIENCIA, do ARCEBISPADO DE LISBOA 
eo BISPADO DE FUNCHAL. 
o DIREITO CANONICO e a ORDENAQAO VIGENTE. 
PROCESSO INQUISITIVO, onde a tortura era pe9a integrante fundamental 
e dita necessaria (crime igual a pecado).(PORCIDES, 1999). 

Os valores dos Rebeldes (LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE) 

emergiram jactantes na America do Norte, na Europa e na America do Sui, nesta em 

especial no Brasil. As CONJURACOES MINEIRA e BAIANA sao a prova 

incontestavel disso, tendo seu exaurimento na INDEPENDENCIA DO BRASIL. Tudo 

em prol dos valores acima cultuados e, por extensao, pela luta a uma JUSTICA 

SOCIAL IDEAL, etica por excelencia. 

6 MAPEAMENTO DA COMPETENCIA JURIDICA E LEGAL DAS POLICIAS 

MILITARES NO BRASIL 

Neste capitulo, em razao dos compendios estendidos por Medeiros, 2004 e 

Pazinatto, 2004, foi possivel realizar urn hist6rico das constitui<;oes federais e a 

inser<;ao da competencia legal e a responsabilidade constitucional da Seguran<;a 

Publica, aliada a Defesa Nacional e as Policias Militares no plano relegado a 

condi<;ao de for<;a reserva do Exercito. 

Interessante o presente t6pico, visto que o cordao umbilical doutrinario nao 

se irrompeu com os seculos. Ao contrario, a importancia deste tema se releva no 

sentido do interesse do Exercito Nacional Brasileiro em controlar as institui<;oes 

policiais-militares. Este controle sempre houve, tanto pelo interesse da for<;a nacional 

em minimizar qualquer capacidade de supera<;ao numerica em efetivo e na 

qualidade de suas armas, quanta nas intensas fiscaliza<;oes acerca do controle de 

aquisi<;ao de armas e, principalmente, quanta o numero de efetivo. Em contrapartida, 

ha de se considerar que este controle excessivo, tambem e responsavel pela falta de 

expansao logistica das policias militares no sentido de se fortalecerem contra o 

crime organizado. 
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6.1 CONSTITUI<;AO DO IMPERIO 

A promulgac;ao da Constituic;ao Polltica do Imperio, outorgada aos 25 de 

marc;o de 1824, diretamente nao se aludem menc;oes ou func;oes das corporac;oes, 

que anteriormente, antecederam as poHcias militares. No entanto, o Projeto de 

Constituic;ao do Imperio, elaborado pela Assembleia Legislativa, estabelecia no 

artigo 228, Titulo XII, os dispositivos atinentes as Forc;as Armadas e no artigo 233, 

estabelecia sabre as miHcias e sua func;ao: 

Art. 228- A Forga Armada Terrestre e dividida em tres classes: 

- Exercito de Linha; 
- Milfcia; 
- Guardas Policiais. 

Art. 233 - As milicias sao destinadas a manter a seguranga publica no 
interior das comarcas.(apud MEDEIROS, 2004, p. 31) 

Ainda, como advento da CARTA DE LEI de 10 de outubro de 1831, ficava o 

Governo autorizado a criar urn Corpo de Guardas Municipais Voluntaries, a pe e a 

cavalo, que em tempo de guerra, constitulam a linha auxiliar do Exercito: 

Art. 1. 0 0 Governo fica autorizado a criar nesta cidade urn Corpo de 
Guardas Municipais Voluntaries a pe e a cavalo, para manter a tranqOilidade 
publicae auxiliar a Justiga. (apud MEDEIROS, 2004, p. 31). 

Portanto, as forc;as policiais estavam vinculadas ao Exercito e recebiam 

func;oes distintas, em que as guardas municipais tinham a incumbencia de manter a 

tranquilidade publica e auxiliar a justic;a em ambito municipal. 

6.2 A REPUBLICA 

Com a proclamac;ao da Republica, em 15 de novembro de 1889, institulda 

par meio do Decreta n.0 1, na mesma data, dedicou-se uma parte ao assunto das 

MiHcias, estabelecendo-se as condic;oes para serem consideradas forc;as auxiliares 

do Exercito. Par meio des artigos 6.0 e 8.0
, o Governo Federal da Republica, 

mobilizou a forc;a publica, inserindo-as sob sua jurisdic;ao para a manutenc;ao de 

ordem publica. Outras leis foram elaboradas organizando o Exercito Nacional, a 
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exemplo da Lei n.0 1860, de 04/jan/1908, colocando-os sob a egide da legislac;ao 

federal: 

Art. 32- Auxiliarao as for9as de 3.3 linha os corpos estaduais de polfcia 
organizados militarmente, quando postos a disposi9ao do Governo Federal 
pelos Presidentes ou Governadores dos respectivos Estados. Uma vez sob 
as ordens do Governo Federal, esses corpos serao submetidos as leis e 
regulamentos militares da Uniao.(apud MEDEIROS, 2004, p. 31 e 32). 

A origem da denominac;ao nas Polfcias militares, de sua convocac;ao para 

casas de mobilizac;oes, quando se previam os casas de grandes manobras, 

chamada de Operac;ao Conjunta, surgiu com o Decreta n° 11.497, de 23 de janeiro 

de 1915, determinava no § 3.0 do Art. 1.0
: 

Art. 1.0 
- § 3.0 for9as nao pertencentes ao Exercito Nacional, que existirem 

permanentemente organizadas, com quadros efetivos, composi9ao e 
instru9ao, uniformes com os do Exercito ativo, poderao ser a ele 
incorporadas, no caso de mobiliza9ao e por ocasiao das grandes manobras 
anuais. (apud MEDEIROS, 2004, p. 32). 

Os artigos 8.0 ao 12 traziam os pormenores e condic;oes para que as 

"Policias Militarizadas" pudessem ser consideradas forc;as auxiliares do Exercito, 

prevendo inclusive a incorporac;ao de Oficiais e Prac;as ao Exercito. 

A previsao legal, de que as Policias Militares passariam a formar Forc;a 

Auxiliar do Exercito, adveio com a Lei n.0 3.216, de 3 de janeiro de 1917, no seu 

artigo 7. 0
: 

Na forma do Art. 1.0
, § 3.0 do Decreta n.0 11.497, de 23 de fevereiro de 

1915, a Brigada Policial do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros desta 
Capital, as polfcias militarizadas dos Estados, cujos Governadores 
estiveram de acordo, passarao a constituir for9as auxiliares do Exercito 
Nacional, ficando isento os Oficiais e Pra9as das ditas corpora96es das 
exigencias do sorteio militar.(apud MEDEIROS, 2004, p.32). 

Esta previsao e garantia de forc;as treinadas e doutrinadas militarmente, para 

integrar o Exercito Nacional, teve efeito com os movimentos revoluciom1rios, de 1922 

e 1924, ocasiao em que as tropas das polfcias militares atuaram como forc;as 

auxiliares do Exercito. Participaram ainda, do combate a Cotuna Prestes, no perfodo 

de 1924 a 1927. 

Na decada de 30, houve alianc;a dos Estados do Rio Grande do Sui, Parafba 

e Minas Gerais contra o Governo Federal, durante a origem da Revoluc;ao. As forc;as 
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policiais dos Estados, no caso as polfcias militares, se pos1c1onaram contra o 

Exercito Nacional, que defendia o poder constituido entao pelo Presidente 

Washington Luis (1926-1930). A Revoluc;ao Constitucionalista de 1932, iniciada em 

Sao Paulo, tinha seu poder garantido naquele estado e o Exercito e a Forc;a Publica, 

como aliados. No entanto, estas forc;as minguaram diante da alianc;a das forc;as dos 

demais Estados, representados pelo Exercito e polfcias militares do Rio Grande do 

Sui e de Minas Gerais. 

6.3 A CONSTITUICAO DE 1934 

Com a promulgac;ao da Constituic;ao de 1934, tratou-se com mais detalhe 

sobre as policias militares. Previa o seu artigo 167: 

As Policias militares sao consideradas reservas do Exercito e gozarao das 
mesmas vantagens a este atribufdas, quando mobilizadas ou a servi90 da 
Uniao.(apud, MEDEIROS, 2004, p.33). 

Na Carta Magna de 1934 houve referencia as polfcias militares em face de 

sua importante participac;ao nos movimentos revolucionarios de 1930 e 1932. Nessa 

Constituic;ao, houve outra referencia as policiais militares estaduais, dispondo no seu 

artigo 5.0
, inciso XIX, alinea I, sobre a competencia privativa da Uniao para legislar 

sobre: "organizac;ao, lnstruc;ao, justic;a e garantias das forcas publicas dos Estados" 

e condic;oes gerais de sua utilizac;ao em caso de mobilizac;ao ou de guerra. 

0 controle sobre as forc;as que podiam representar as polfcias militares foi 

regulamentado pela Lei n.0 192, de 27 de janeiro de 1936, estabelecendo normas de 

controle e outorgando ao Exercito Brasileiro as formas de controle. Exemplo de tal 

preocupac;ao esta no bojo da presente Lei, no seu artigo 12, que estabelecia que: as 

Corporac;oes Policiais Militares competia a constituic;ao do seu corpo da artilharia. 

Nao poderiam ainda possuir aviac;ao e carros de combate. No entanto, nada se 

referiam quanta a categoria dos carros blindados. 

No artigo 2.0
, previa a competencia das milicias estaduais: "Compete as 

Policias Militares: atender a convocac;ao do Governo Federal em grave comoc;ao 

intestina, segundo a lei de mobilizac;ao". Estabeleciam-se, assim, as normas de 

controle e as ocasioes em que poderiam ser mobilizadas, mas sempre obedecendo 
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as normas de controle do Exercito. 

6.4 A CONSTITUI<;AO DE 1937 

Para centralizar o controle estrategico das policias militares retirando a 

responsabilidade do Governo Estadual, a Uniao avocou a competencia para 

legislac;ao sabre as lnstituic;oes Policiais Militares. Vide artigo 16 da mencionada 

constituic;ao: 

Compete privativamente a Uniao o poder de legislar sabre as seguintes 
materias: 
XXVI - organiza<;ao, instru<;ao, justi<;a e garantia das for<;as policiais dos 
Estados e sua utiliza<;ao como reserva do Exercito. (Constitui<;ao de 
1937apud MEDEIROS, 2004, p.34). 

Nesse periodo, as forc;as policiais estavam mais ligadas a defesa do 

territ6rio e garantia do Estado do que em relac;ao a seguranc;a publica propriamente 

dita. Essa tendencia passa a se modificar ap6s a Constituic;ao de 1988. Entretanto, 

· numa transic;ao muito lenta. 

6.5 A CONSTITUI<;AO DE 1946 

Art. 183 - As Polfcias militares, institufdas para a seguran<;a interna e a 
manuten<;ao da ordem nos Estados, nos Territories e no Distrito Federal, 
sao consideradas como for<;as auxiliares, reservas do Exercito. 
Pan3grafo Unico - Quando mobilizado a servi<;o da Uniao em tempo de 
guerra externa ou civil, o seu pessoal gozara das mesmas vantagens 
atribufdas ao pessoal do Exercito.(apud MEDEIROS, 2004,p.34). 

Nestes artigos foram definidos, com clareza hermeneutica, as func;oes e os 

campos de atuac;ao dos organismos policiais militares. No entanto, o Exercito, 

sempre se manifestou, sob as formas de legislac;oes constantes nas constituic;oes, 

em manter sob a sua egide as Forc;as Policiais dos Estados, como suas Forc;as 

Auxiliares. 

Segundo ainda Medeiros, 2004, na formac;ao cognitiva se exarou o 

progn6stico do sucesso e do controle das instituic;oes policiais militares pela 

ditadura. As semelhanc;as administrativas e a tradic;ao militar que se assemelhavam 

em treinamento, organizac;ao, administrac;ao de caserna, instruc;ao, facilitaram o 
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comando des militares do Exercito na administra9ao castrense estadual e nestas 

condi96es precipuas, rapidamente, em case de Grave Perturba9ao da Ordem ou 

Guerra Externa, foi alinhada a necessidade do usc de for9a reserva. 

Cabe ainda ressaltar que a preocupa9ao das For9as Armadas, 

principalmente o Exercito, esta na possibilidade de centrale sabre as poHcias 

militares, vista o poderio belico e a for9a de repressao, ataque ou defesa, que estas 

organiza96es estao investidas, podendo significar uma potencial amea9a a 

institui9ao federal, case venham a ser manipuladas ou desviadas de sua finalidade 

per motives ideol6gicos e politicos. 

Devido ao treinamento e ao profissionalismo destas classes de militares 

(voluntaries, servidores publicos com estabilidade assegurada), de regra, sao mais 

bern preparados psicologicamente, sendo empregados diuturnamente na atividade 

policial, no combate direto com o crime, que os conscritos, alistados e convocados 

para servir as fileiras das For9as Armadas. 

A diferen9a destas for9as no que se refere a defesa interna, pede ser 

traduzida em vantagens, tanto no campo estrategico como no campo politico, aos 

militares estaduais. Per isso, o interesse do Exercito, em manter as PoHcias militares 

como For9a Auxiliar e Reserva, e o exercicio do centrale sabre os seus efetivos, 

armamentos, etc. 

Conforme pede se verificar na constitui9ao de 1967, as for9as policiais nao 

poderiam ganhar mais que os Militares das For9as Armadas e nem poderiam possuir 

armas de maier ou igual calibre. 

6.6 A CONSTITUICAO DE 1967 E A EMENDA N.0 01, DE 1969 

A preocupa9ao do centrale estrategico das policias militares ainda se reflete 

nas Constitui96es, tanto anteriores como posteriores. Com o Golpe Militar de 1964, 

tal centrale, ainda foi mais incisive. As for9as policiais militares estaduais sempre 

somaram urn quantitative superior ao efetivo do Exercito Nacional. Portanto, estas 

institui96es nao fugiram da preocupa9ao do Poder Federal. A Constitui9ao de 1967, 

promulgada em 24 de janeiro, reportou-se as policias militares em dois artigos. Outre 

detalhe e que o assunto relative as poHcias militares teve uma inova9ao, sendo 

retirados do capitulo das For9as Armadas, e inseridas no Capitulo referente a 
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Art. 8.0
- Compete a Uniao: 

XV- Legislar sabre: 
[ ... ] 
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v) organizagao, efetivos, instrugao, justiga e garantias das policias 
militares e condigoes gerais de sua convocagao, inclusive 
mobilizagao. 

Art. 13 [ ... ] 
§ 4.0 

- As Policias Militares, institufdas para a manutengao da 
ordem e seguranga interna nos Estados, Territories e no distrito 
federal, e os Corpos de Bombeiros Militares sao considerados 
forgas auxiliares, reserva do Exercito.(apud MEDEIROS, 2004, p. 
35 e 36). 

Como Regime Militar, estrategicamente, seria importante o centrale, tanto no 

Comando como doutrinariamente. 

Os regulamentos disciplinares, aos moldes do Exercito, foram inseridos nas 

corporac;oes das policias militares estaduais. Ainda, ha de se considerar que todo 

modele administrative e demais procedimentac;oes estavam alinhado a 

administrac;ao militar. Ou seja, todo e qualquer processo. ou procedimento ou 

maneira de proceder e pensar a instituic;ao policial estava alinhada a forma da 

administrac;ao militar. 

No final do governo do Presidente Humberto Castelo Branco (1064-1967) 

baixou-se o Decreta-Lei n.0 317, de 13 de marc;o de 1967, regulando as atividades 

das pollcias militares, operacionalizando a forma de centrale das Corporac;oes 

Policiais Militares. lnserida no bojo do Decreta-Lei, a estrategia de Centrale sabre 

estas corporac;oes estava na criac;ao da lnspetoria Geral das Policias militares 

(IGPM), junto ao Ministerio do Exercito, que foi incumbida no exerclcio do centrale 

de qualquer assunto que se referisse as policias militares, ao usc de uniformes, 

armamentos, normas estas, privativas do Governo Federal. 

As atribuic;oes das policias militares foram estipuladas no artigo 2.0 do Dec. 

lei n.0 317/67, que previa: 

Art. 2.0 
- lnstitufdas para a manutengao da ordem publica e 

seguranga interna nos Estados, nos Territories e no Distrito 
Federal, compete as Polfcias militares, no ambito de suas 
respectivas jurisdigoes: 
a) [ ... ] 
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b) [ ... ] 
c) [ ... ] 
d) atender a convocac;ao do Governo Federal, em caso de guerra 
externa ou para prevenir grave subversao da ordem ou ameac;a de 
sua irrupc;ao, subordinando-se ao Comando das Regioes Militares, 
para o emprego em suas atribuic;oes especificas de Policia e de 
guarda territorial. (apud MEDEIROS, 2004, p. 36 a 38). 

Em 1969, em 02 de julho, o Governo Militar emitiu o Decreta-Lei n.0 667, que 

teve por escopo reestruturar as policias militares. Nao houve grandes mudanc;as nas 

atribuic;oes. As redac;oes dos artigos 2.0 do Decreta-Lei n.0 317 e o 3. 0 do Decreta

Lei n. 0 667 possufam equivalentes redac;oes, exceto na letra "a", que estabelecia: 

Art. 3. 0 
[ ..• ] 

a) executar, com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das 
For9as Armadas e os casos estabelecidos em legisla~tao especifica, o 
policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades policiais 
competentes, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manuten9ao da 
ordem publicae o exercicio dos poderes constituidos.(BRASIL,1969). 

A mudanc;a mais significativa para as policias militares veio com a outorga 

da Emenda Constitucional, n.0 1, em 17 de outubro de 1969. Nao houve alterac;ao do 

Art. 8.0
, incise XVII, alfnea V, da Constituic;ao de 1967, no entanto, no seu artigo 

13.0
, paragrafo 40, passou a ter a seguinte redac;ao: 

Art. 13.0 
[ ••• ] 

§ 4.0
- As policias militares, instituidas para manuten~tao da ordem publica 

nos Estados, nos Territ6rios e no Distrito Federal, e os Corpos de 
Bombeiros Militares sao considerados for9as auxiliares, reserva do Exercito 
(grifo nosso), nao podendo seus postos e gradua~t5es ter remunera9ao 
superior a fixada para os postos e gradua~t5es correspondentes no 
Exercito.(apud MEDEIROS, 2004, p.37). 

Urn detalhe importante foi que a competencia da seguranc;a interna, 

outorgada pela Constituic;ao de 1946, mantida na Carta Constitucional de 1967, foi 

suprimida. Ainda, passou a constar a restric;ao com o estabelecimento de limites, 

teto salarial, para os vencimentos dos componentes das polfcias militares. 

Outro marco importante na Legislac;ao castrense, que originou as estruturas 

das polfcias militares e sua competencia, foi o Decreta-Lei n.0 1.072, de 30 de 

dezembro de 1969, vindo a alterar a redac;ao da letra "a", do artigo 3.0 do Decreta

Lei n.0 667/69, que passou ao seguinte texto: 
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a) executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das 
Forc;as Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas 
autoridades policiais competentes, a fim de assegurar o cumprimento da lei, 
a manutenc;ao da ordem publica e o exercicio dos poderes 
constitufdos.(apud MEDEIROS, 2004, p. 37). 

Com a eliminaC(ao da expressao "os casas estabelecidos em legislaC(ao 

especlfica", contida no Dec. Lei n. 0 667/69, foram extintas todas as organiza96es 

fardadas e que executavam algum Poder de Polfcia. Por isso, deu-se a extinC(ao de 

algumas institui96es que tinham os seus efetivos uniformizados, a exemplo das 

Guardas Civis, lnspetorias de Transite. Urn exemplo clara sao as Guardas 

Rodoviarias Estaduais, sob a egide do Departamento Estadual de Estradas e 

Rodagem (D.E.R.). Seu efetivo foi incorporado a PoHcia Militar do Parana com 

quadro em extin9ao. Uma institui«fao que, mesmo nao prevista em Lei, foi mantida: A 

Polfcia Rodoviaria Federal. 

lmportante salientar que algumas policias militares no Brasil tiveram as 

novas fun1:f6es adaptadas e potencializadas pelo Dec. Lei n.0 667/69. Decreta este, 

que fulmina as citadas institui96es fardadas de carater civil. Neste momenta 

hist6rico, as polfcias militares tornam-se monopolizadoras do Policiamento 

Ostensive. A exemplo da Policia Militar paranaense deu-se inicio a urn novo ciclo. 

Ha que se considerar que na epoca, o efetivo da Policia Militar era praticamente urn 

exercito estadual, e assim se procedia, quando praticamente todo o efetivo policial 

se concentrava em prontidoes e aquartelamentos. 

Foi com equipamentos e ate mesmo efetivo das Guardas Civis que a Polfcia 

Militar do Parana tomou as ruas no conceito de policiamento ostensive, no processo 

motorizado e na forma de radiopatrulha. 

Outro fato era o metoda de emprego deste efetivo pertencente a PMPR. A 

sua participa«fao no contexte da seguran9a publica, antes da ConstituiC(ao de 1967, 

era efemera, com escalas, principalmente, em Eventos (Festas, Procissoes, etc.), 

conservando urn carater predominantemente repressive, situaC(ao que tambem se 

estendia quando presente ou atuante em movimentos sociais, tidos como 

antagonicos ao regime militar. A Companhia de Policia de Choque e oriunda desta 

ideologia e natureza repressiva. 

A partir de 1969, a Polfcia Militar se reveste da conjuntura doutrinaria que a 

trouxe ate a presente data, compilando toda a sua formaC(ao e pensamento 

estrategico calcado no processo de policiamento ostensive, ate hoje denominado 
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radiopatrulhamento. 0 unico modelo exitoso da Polfcia Militar gerada por ela mesma, 

ou seja, sem que fosse por vies politico, foi a RONE (Ronda Ostensiva de Natureza 

Especial), pois guarda em bojo academico, a genetica inicial doutrinaria da 

radiopatrulha. Este e urn forte vetor academico que reporta e prova a incidencia da 

reatividade da PoHcia Militar, alem do que, a propria influencia da administra9ao 

militar presente ate a data contemporanea. 

Ainda, a forte influencia academica e doutrinaria provinda das for9as 

armadas, em seus moldes e padroes de comportamento, foi responsavel pela 

condu9ao e forma9ao das novas doutrinas, influenciando tambem a PoHcia Civil, o 

Judiciario, Ministerio Publico e tantos outros orgaos do sistema da administra9ao 

publica, incluindo a propria cultura social da comunidade. 

6.7 A CONSTITUI<;AO DE 1988 

A promulgagao da Constitui9ao Federal, com nuances da doutrina 

Democrata Social, denominada de Constitui9ao Cidada, traz por missao precfpua, a 

transforma9ao social. A Magna Carta, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, 

inseriu a competencia das poHcias militares no capitulo da Seguran9a Publica. 

Tambem a Polfcia Rodoviaria Federal passou a se inserir neste capitulo, ate entao 

suprimida das Constituigoes anteriores. Assim, o artigo 144 da Constitui9ao Federal 

de 1988 e seus incisos definem a Seguran9a Publica listando seus responsaveis: 

DA SEGURAN<;A PUBLICA 

Art. 144- A Seguranga Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservagao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
I - Polfcia Federal; 
II - Policia Rodoviaria Federal; 
111-Polfcia Ferroviaria Federal; 
IV-Polfcia Civil 
V- Polfcias militares e Corpos de Bombeiros Militares. 
§ 5° - As Policias Militares cabem a polfcia ostensiva e a preservagao da 
ordem publica; aos Corpos de Bombeiros Militares, alem das atribuigoes 
definidas em lei, incumbe a execugao de atividades de defesa civil. 
§ 6°- As Polfcias militares e Corpos de Bombeiros Militares, forgas 
auxiliares e reserva do Exercito (grifo nosso), subordinam-se, juntamente 
com as Polfcias Civis, aos Governadores dos Estado, do Distrito Federal e 
dos Territ6rios. 
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§ 7° - A lei disciplinara a organiza<;ao e o funcionamento dos 6rgaos 
responsaveis pela seguran<;a publica, de maneira a garantir a eficiencia de 
suas atividades.(MORAES, 2006, p. 1.819 a 1.828). 

Entretanto, na lista dos responsaveis pela Seguranc;a Publica sao 

mencionadas apenas as instituic;oes policiais federais e estaduais, nao sendo citado 

o papel dos outros 6rgaos governamentais na prevenc;ao a vioh3ncia, ou mesmo a 

importancia da atuac;ao dos municfpios e da comunidade. 0 proprio texto 

constitucional, talvez movido pela pressa das mudanc;as, deixou de dar uma melhor 

atenc;ao e importancia para a questao da seguranc;a publica, apresentando uma 

visao ate certo ponto reducionista. 

6.8 A CONSTITUI<;AO ESTADUAL DO PARANA 

Seguindo a esteira da Constituic;ao Federal, a Constituic;ao Estadual do 

Estado do Parana, promulgada no dia cinco de outubro de 1989, que regulamentava 

no seu bojo a aplicac;ao da Legislac;ao Mater, que inseriu a Polfcia Militar, no capitulo 

responsavel a SEGURANCA PUBLICA, definiu a sua competencia constitucional, a 

partir de entao completada tanto na esfera federal como na estadual. Assim preve a 

Constituic;ao Estadual nos seus artigos e incisos adiante mencionados: 

DA SEGURAN<;A PUBLICA 

Art. 46 - A seguran<;a Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida, para a preserva<;ao da ordem publica e incolumidade 
das pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 

I - Policia Civil; 
II - Policia Militar. 

Paragrafo Unico - 0 Corpo de Bombeiros e parte integrante da Policia 
Militar. 

Art. 48 - A Policia Militar, for<;a estadual, institui<;ao permanente e regular, 
organizada com base na disciplina e hierarquia militares, cabe a policia 
ostensiva, a preserva<;ao da ordem publica, a execu<;ao de atividade de 
defesa civil, preven<;ao e combate a incendios, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transito urbana e rodoviario, de 
florestas e de mananciais, alem de outras formas e fun<;oes definidas em lei. 

Art. 49 - A Policia Militar, comandada por Oficial da ativa do ultimo posto, 
for<;a auxiliar e reserva do Exercito, e a Policia Civil, subordinam-se ao 
Governador do Estado e serao regidas por legisla<;ao especial que definira 
suas estruturas, competencia, bern como direito, garantias, deveres e 
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prerrogativas de seus integrantes, de maneira a assegurar a eficiencia de 
suas atividades. 

Art. 51 -A preven«;ao de eventos desastrosos, o socorro e a assistencia aos 
atingidos por tais eventos e a recupera<;ao dos danos causados serao 
coordenados pela defesa civil [ ... ].(PARANA, 2006). 

Apesar da Constituigao Federal de 1988 e seguindo a mesma esteira a 

Constituigao Estadual definiu urn capitulo especial para a Seguranga Publica. 0 

assunto nao teve a devida profundidade e hoje, em razao da complexidade que se 

acha envolvida a questao da seguranga, torna-se urgente uma reforma na Lei Maier 

para se definir as competencias e responsabilidades e garantir urn sistema integrado 

de seguranc;a. 

6.9 A LEGISLACAO ORDINARIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL 

As policias militares tern uma extensa legislagao que lhes confere 

responsabilidades e deveres de atuagao, seguindo as centenarias ordenagoes legais 

que lhes sao inferidas desde o periodo colonial. Contudo, foi como Decreta-Lei n. 0 

667/69, ja citado, que todas estas compilagoes se fortaleceram, decorrendo, 

principalmente, da necessidade destas instituigoes servirem na defesa do Estado. 

Alinhadas, doutrinariamente, com o Comando do Exercito, conservaram e 

adequaram uma administragao similar. Assim, foram facilmente dominadas e 

conduzidas aos prestimos protagonizados pela Ditadura Militar. Na decada de 60 

surgiram todas as legislagoes que regulam e definem as competencias da PMPR, e 

que perduram ate hoje, como nos moldes e estetica militar, mantendo a linha 

hierarquica verticalizada, o modele administrative, logistico e doutrinario, seguindo 

os padroes de cunho militar. 

6.9.1 Decreta-lei n.0 667, de 02 Jul. 69 

0 Decreta-Lei n.0 667, de 02 de julho de 1969, com as respectivas 

alteragoes pelo Decreta-Lei 2010, de 12 jan. 1983, definiu a competencia das 

policias militares em ambito federal e estadual, assegurando a exclusividade do 



70 

policiamento ostensive fardado. Com o advento da Constituic;ao Federal de 1988, a 

Polfcia Militar estende a competencia do policiamento ostensive para a pollcia 

ostensiva e preservac;ao da ordem publica, exercendo nao meramente a atividade 

ostensiva, mas a func;ao de polfcia ostensiva, ganhando maier amplitude e forc;a 

para o exerclcio de sua missao. Segue abaixo a transcric;ao do artigo 3° do referido 

Decreta: 

Art 3.0 
- institufdas para a manutent;ao da ordem publica e segurant;a 

interna nos Estados, nos Territories e no Distrito Federal, compete as 
Policias Militares, no ambito de suas respectivas jurisdit;iSes: 

Executar com exclusividade, ressalvadas as missoes peculiares das Fort;as 
Armadas, o policiamento ostensive fardado, planejado pela autoridade 
competente a fim de, assegurar o cumprimento da lei a manuten9ao da 
ordem publica e o exercfcio dos poderes constitufdos; 
Atuar de maneira preventiva, como for9a de dissuasao, em locais ou areas 
especfficas, onde se presume ser possfvel a perturbat;ao da ordem; 
Atuar de maneira repressiva em caso de perturbat;ao da ordem, precedendo 
o eventual emprego das Fort;as Armadas; 
d) Atender a convocat;ao e inclusive a mobiliza9ao do Governo Federal em 
caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturba9ao da 
ordem ou ameat;a de sua irrupt;ao, subordinando-se a For9a Terrestre para 
emprego de suas atribuit;iSes especfficas de Polfcia Militar, e como 
participants da Defesa lnterna e Defesa Territorial; 
[ ... ] 
Alem dos casos previstos na letra anterior, a Polfcia Militar podera ser 
convocada em seu conjunto, a fim de assegurar a corporat;ao o nfvel 
necessaria de adestramento e disciplina, ou ainda garantir o cumprimento 
das disposit;iSes deste decreta lei, na forma que dispuser o regulamento 
especffico. 
§ 1. 0 

- A convoca9ao de conformidade com a letra "E" deste artigo sera 
efetuada sem prejufzo da competemcia normal da Polfcia Militar de 
manuten9ao da Ordem Publica e de apoio as autoridades federais nas 
missoes de Defesa lnterna, na forma que dispuser o regulamento 
especffico. 
§ 2.0

- No caso de convocat;ao de acordo como disposto na letra "E" deste 
artigo, a Polfcia Militar ficara sob a supervisao direta do Estado Maior do 
Exercito, por intermedio da lnspetoria Geral das Policias Militares, e seu 
comandante sera nomeado pelo Governo Federal. 
§ 3.0- [ ... ] 
Art. 4.0 

- As Polfcias Militares integradas nas atividades de Segurant;a 
Publica dos Estados e do Distrito Federal, para fins de emprego nas a96es 
de manutent;ao da Ordem Publica, ficam sujeitas a vinculat;ao, orientat;ao, 
planejamento e controle operacional do 6rgao responsavel pela Segurant;a 
Publica, sem prejuizo da subordinat;ao administrativa ao respective 
Governador. (BRASIL, 1983, p. 3); 

Par meio do Decreta 667/69, a Polfcia Militar amplia seu campo de atuac;ao, 

deixando de ser uma poHcia aquartelada e voltada, principalmente, para a 

manutenc;ao da ordem publica e passa a ter uma maier atuac;ao na seguranc;a 

publica e centrale da criminalidade. 0 policiamento ostensive fardado passa a ser 
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exercido com exclusividade pela Policia Militar. Com o advento da Constitui<;:ao 

Federal de 1988, o vocabulo policiamento ostensive passa a ser ampliado para 

policia ostensiva, garantindo maier amplitude e defini<;:ao na missao constitucional 

das policias militares. 

6.9.2 Decreta Federal n° 88.777 (30 de set.83) -R-200 

0 Decreta Federal n.0 88.777, que aprova o regulamento para as policiais 

militares e corpos de bombeiros militares (R200) e entre outras defrni<;:oes 

estabelece a orienta<;:ao operacional das polfcias militares, visando a coordena<;:ao e 

planejamento de manuten<;:ao da ordem publica no contexte do Sistema de 

Seguran<;:a Publica. Estabelece a subordina<;:ao do Comandante Geral perante os 

Governadores das respectivas Unidades Federativas e vincula<;:ao ao 6rgao 

responsavel pela Seguran<;:a Publica, par meio da respectiva chefra, no que se refere 

a Administra<;:ao e emprego da Corpora<;:ao, planejamento operacional e manuten<;:ao 

da ordem publica. Assim, o referido Decreta define algumas diretrizes quanta a 
competencia e operacionalidade da PMPR, conforme se verifica a seguir: 

[ ... ] Aprova o regulamento para as Policias militares e Corpos de Bombeiros 
Militares.(R200). 

CAPITULO II 

DA CONCEITUACAO E COMPETENCIA 

Art 2.0 
- Para efeito do decreto-lei n° 667, de 02 de Julho de 1969, 

modificado pelo decreto-lei n° 1.406, de 24 de Junho de 1975, e pelo 
Decreto-lei n° 2010, de 12 Janeiro de 1983, e deste Regulamento, sao 
estabelecidos os seguintes conceitos: 
[ ... ] 
24) ORIENTA<;AO OPERACIONAL- Conjunto de diretrizes baixadas pela 
chefia do 6rgao responsavel pela Seguranc;a Publica nas Unidades 
Federativas, visando assegurar a coordenac;ao do planejamento de 
manutenc;ao da ordem publica a cargo dos 6rgaos integrantes do Sistema 
de Seguranc;a Publica. 
[ ... ]. 
Art. 6. 0

- Os Comandantes Gerais das Policias militares poderao participar 
dos planejamentos das Forc;as Terrestre, que visem a Defesa lnterna e a 
Defesa Territorial, dependendo da aprovac;ao pelo Estado-Maior do 
Exercito. 
[ ... ] 
Art. 10.0

- Os Comandantes Gerais das Policias militares sao responsaveis, 
em nivel de Administrac;ao Direta, perante os Governadores das respectivas 
Unidades Federativas, pela administrac;ao e emprego da Corporac;ao. 
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§ 1. o - Com relac;ao ao emprego, a responsabilidade funcional dos 
Comandantes Gerais verificar-se-a quanta a operacionalidade, ao 
adestramento e aprestamento das respectivas Corporac;oes Policiais
Militares. 
§ 2° - A vinculac;ao das Policias militares ao 6rgao responsavel pela 
seguranc;a publica nas Unidades Federativas confere, perante a Chefia 
desse 6rgao, responsabilidade aos Comandantes Gerais das Policias 
militares quanto a orientac;ao e ao planejamento operacionais da 
manutenc;ao da ordem publica emanados daquela chefia. 
§ 3. 0 

- Nas missoes de manutenc;ao da ordem publica, decorrentes da 
orientayao e do planejamento do 6rgao responsavel pela seguranc;a publica 
nas Unidades Federativas, sao autoridades competentes, para efeito do 
planejamento e execuc;ao do emprego das Policias militares , os respectivos 
Comandantes Gerais e, por delegac;ao deste, os Comandantes de Unidade 
e suas frac;oes quando foro caso. 
[ ... ] 
Art. 34 - As Policias Militares, por meio de seus Estados Maiores, prestarao 
assessoramento superior a chefia do 6rgao responsavel pela Seguranc;a 
Publica nas Unidades Federativas, com vistas ao planejamento e ao 
controle operacional das ac;oes de manutenc;ao da ordem publica. 
§ 1. 0 

- A envergadura e as caracteristicas das ac;oes de manutenc;ao da 
ordem publica indicarao o nivel de comando policial-militar, estabelecendo
se, assim, a responsabilidade funcional perante o Comandante Geral da 
Policia Militar. 
§ 2.0 

- Para maior eficiemcia das ac;oes, devera ser estabelecido urn 
comando policial-militar em cada area de operac;oes, onde forem 
empregadas frac;oes de tropa de Poficia Militar. 
[ ... ] 
Art. 35- Nos casos de perturbac;ao da ordem, o planejamento das ac;oes de 
manutenc;ao da ordem publica devera ser considerado como de interesse 
da Seguranc;a lnterna. 
Paragrafo Onico - Nesta hip6tese, o Coniandante Geral da Policia Militar 
ligar-se-a ao Comandante de Area da Forc;a Terrestre, para ajustar medidas 
de defesa interna. 
Art. 36 - Nos casas de grave perturbac;ao da ordem ou ameac;a de sua 
irrupc;ao, as Poficias militares cumprirao as missoes determinadas pelo 
Comandante Militar de Area ou forc;a terrestre, de acordo com a legislac;ao. 
(BRASIL, 1983). 

Novamente, se verifica, pelo conteudo do Decreta acima citado, a forte 

tradi<;ao, influemcia e controle do Exercito, com a doutrina e ideologia militar, 

ultrapassando o que se costuma denominar estetica militar das polfcias militares, 

uma vez que o centrale e a influencia ideol6gica baseada no Sistema de Seguran<;a 

Nacional, ainda e evidente, revestindo todo o pensamento e a<;ao estrategica da 

Policia Militar, marcada pela cultura tradicional militar, com embasamento e 

forma<;ao repressiva. 
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6.9.3 Decreta Federal n.0 88.540 (20 jul.83) - Regulamento da Convocac;ao da 

Polfcia Militar 

As polfcias militares sao forc;as auxiliares e reserva do Exercito (art. 144, § 

6. 0 da Constituic;ao Federal). lsso significa que as corporac;oes podem ser 

convocadas e/ou mobilizadas pela Uniao, no cumprimento de suas competencias 

constitucionais previstas nos artigos 34 e 136. 0 Decreta Federal n.0 88.540, de 20 

de julho de 1983, regulamenta a convocac;ao da Polfcia Militar, definindo as 

circunstancias da convocac;ao, conforme abaixo: 

Art. 1° - A convocac;:ao de Policia Militar, total ou parcialmente, de 
conformidade com o disposto no artigo 3° do Decreta-Lei n° 667, de 02 
Julho de 1969, na redac;:ao dada pelo decreta-lei n° 2010, de 12 Jan. de 
1983, sera efetuada: 
I - em caso de guerra externa, e 
II - para prevenir ou reprimir grave perturbac;:ao da ordem ou ameac;:a de sua 
irrupc;:ao. 
Paragrafo Unico - Alem dos casas de que trata este artigo a Policia Militar 
sera convocada, no seu conjunto, para assegurar a corporac;:ao o nivel 
necessaria de adestramento e disciplina ou ainda para garantir o 
cumprimento das disposic;:oes do Decreta-lei n° 667, de 02 Jul 1969, 
alterado pelo Decreta-Lei n° 2010, de 12 Jan 1983. 
Art. 5° - A Policia Militar, quando convocada, tera supervisao direta do 
Estado Maior do Exercito por intermedio da lnspetoria Geral da Policia 
Militares e ficara diretamente subordinada ao Comandante do Exercito ou 
Comandante Militar da Area em cuja jurisdic;:ao estiver localizado o Estado
Membro (BRASIL, 1983). 

A Constituic;ao Federal de 1988, portanto, nao define o tamanho do efetivo 

das policiais militares sujeitos a mobilizac;ao federal, se sera no todo ou parte; 

quando e como mobilizar as policias. A competencia atual para convocac;ao e do 

Presidente da Republica (art. 3. 0
, Decreta 88.540, de 20/7/83). 0 Decreta-Lei 667, 

de 2/7/69 e o Decreta 88.777, de 30/9/83, definem varias situac;oes em que as 

policias militares podem ser convocadas. lncluem-se entre os fins da convocac;ao o 

de "assegurar a Corporac;ao o nfvel necessaria de adestramento e disciplina" (art. 

3. 0 , do Decreta-Lei 667, modificado pelo Decreta-Lei 2.010, de 12/1/83) e o de 

"grave perturbac;ao da ordem" (art. 4°, Decreta-Lei 88.777). 
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6.9.4 Lei Estadual n.0 6.774 (8 jan.76)- Lei de Organizagao Basica (LOB) 

A LOB (Lei de Organizagao Basica da PMPR), conforme se verifica a seguir, 

define a competemcia, estrutura e distribuigao das diversas Unidades da Corporagao: 

Art. 2° Compete a Polfcia Militar 
I - executar com exclusividade, ressalvadas as m1ssoes peculiares as 
Forc;as Armadas, o policiamento ostensive, fardado, planejado pelas 
autoridades policiais competentes, conceituadas na legislac;ao federal 
pertinente, a fim de assegurar o cumprimento da Lei, a manutenc;ao da 
ordem publica e o exerclcio dos poderes constituidos. 
II - atuar de maneira preventiva, como forc;a de dissuasao, em locais ou 
areas especificas, onde se presuma ser possivel a perturbac;ao da ordem; 
Ill - atuar de maneira repressiva, em caso de perturbac;ao da ordem, 
precedendo o eventual emprego das Forcas Armadas; 
IV - atender convocac;ao do Governo Federal em caso de guerra externa ou 
para prevenir ou reprimir grave subversao da ordem, ou ameac;a de sua 
irrupc;ao, subordinando-se ao Comando da 5.8 Regiao Militar para emprego 
em suas atribuic;oes especificas de Polfcia Militar e como participante da 
defesa territorial; 
V realizar servic;os de prevenc;ao e de extinc;ao de incendios, 
simultaneamente com o de protec;ao e salvamento de vidas e material nos 
locais de sinistro, bem como o de busca e salvamento, prestando socorros 
e, caso de afogamento, inundac;oes, desabamentos, acidentes em geral, 
catastrofes e calamidades publicas. 
[ ... ] 
Art. 31. As unidades de Policia Militar sediadas na area metropolitana de 
Curitiba sao operacionalmente subordinadas ao Comando do Policiamento 
da Capital (CPC), que e o responsavel, perante o Comandante-Geral, pelo 
cumprimento das missoes policiais militares nessa area. 
SE<;Ao I 
DAS UNIDADES DE POLICIA MILITAR 
Art. 37. Em razao dos diferentes objetivos da missao policial-militar, da 
diversidade de processes a serem empregados para o cumprimento dessa 
missao e em razao de caracteristicas fisiograficas do Estado, as unidades 
operacionais da Policia Militar sao dos os seguintes tipos: 
I- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLICIA MILITAR 
(BPM - Cia PM - Pel PM - Gp PM): encarregado do policiamento ostensive 
normal de uma determinada area, traduzido pela ac;ao de patrulheiros-a-pe, 
montados ou motorizados; 
II - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIA MILITAR (Cia lnd·PM): 
encarregada das mesmas atribuic;oes do Batalhao de Policia Militar em 
areas de menores dimensoes que, por suas condic;oes peculiares, nao 
estejam incluidas na area jurisdicional de um BPM; 
Ill- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POLICIA PORTUARIA (B P 
Port - Cia P Port - Pel P Port): encarregado das mesmas atribuic;oes do 
Batalhao de Polfcia Militar em instalac;oes portuarias e nas localidades do 
litoral do Estado; 
IV - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLiCIA DE 
TRANSITO (BP Tran - Cia P Tran - Pel P Tran- Gp P Tran): encarregado do 
policiamento especializado de transite em areas urbanas, com vistas ao 
cumprimento das mesmas e normas estabelecidas pelo Departamento 
Estadual de Transite ou 6rgao municipal congenere e de acordo com o 
C6digo Nacional de Transite; 
V BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POLiCIA DE 
RADIOPATRULHA (BPRP Cia P RP - Pel P RP): encarregado do 
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Policiamento ostensive normal em determinada area, caracterizando-se pelo 
emprego de viaturas em ligac;:oes radiofonicas Permanente com um centro 
de operac;:oes de localidade; 
VI- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POLICIA DE GUARDA (BP 
Gd - Cia P Gd - Pel P Gd): encarregado do Policiamento ostensive normal, 
visando a guarda e seguranc;:a de estabelecimentos publicos, em particular, 
a rede dos poderes publicos estaduais, residencia dos chefes desses 
poderes e a de personalidades nacionais e estrangeiras, presidios e outros 
estabelecimentos penais, bern como apoio a fiscalizac;:ao fazendaria; 
VII- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POLICIA DE CHOQUE (BP 
Chq - Cia Pa Chq - Pel P Chq): encarregado do policiamento ostensive 
visando ao restabelecimento da ordem ja perturbada, com o emprego de 
forc;:a. Sua ac;:ao sera exercida nos eventos que requeiram atuac;:ao pronta e 
energica de tropa especialmente instrufda e treinada para missoes de 
contraguerrilha urbana e rural; sempre que as necessidades exigirem pode 
ser empregado em outre tipo de policiamento, a criteria do Comandante
Geral; 
VIII - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLICIA 
FLORESTAL (BP Flo- Cia P Flo- Pel P Flo- Gp P Flo): encarregado do 
policiamento ostensive, visando ao cumprimento dos dispositivos legais na 
protec;:ao da fauna, da flora e do meio ambiente. 
IX - BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLICIA 
RODOVIARIA (BP Rv - Cia e Rv - Pel P Rv - Gp P Rv): encarregado do 
policiamento ostensive visando ao cumprimento das mesmas e normas de 
trafego rodoviario, estabelecidas pelo Departamento Estadual de Estradas 
de Rodagem ou pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e de 
acordo com o C6digo Nacional de Transite. 
X- REGIMENTO (ESQUADRAO, PELOTAO,) DE POLICIA MONTADA (Rp 
P Mont Esq P Mont - Pel P Mont) encarregado do policiamento ostensive 
normal em locais de dificil acesso ou onde sua presenc;:a possa facilitar as 
ac;:oes. A criteria do Comandante-Geral podera ser empregado para apoiar 
ac;:oes de policia de cheque. 
XI- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLICIA MILITAR 
FEMININA (BP Fern - Cia P Fern - Pel P Fern - Gp P Fern): que tern a seu 
cargo a execuc;:ao do policiamento ostensive feminine, atuando na 
seguranc;:a publica, principalmente no que se refere a protec;:ao de menores, 
mulheres e ancioes4

. 

Paragrafo unico. Com o desenvolvimento do Estado e conseqOente 
aumento das necessidades de seguranc;:a poderao ser criadas unidades 
para emprego em outros. (PARANA, 1976). 

Na mesma lei estadual (LOB), no Titulo Ill, Capitulo unico, e definido a 

responsabilidade das unidades operacionais com as respectivas areas e 

desdobramentos, estabelecidos desde a area do batalhao ate o subdestacamento 

policial militar. A cria<;ao e altera<;oes nos desdobramentos das Unidades estao 

sujeitas ao criteria do Comando Geral, mediante a aprova<;ao do Estado-Maior do 

Exercito, conforme preve o art. 52 da referida Lei de Organiza<;ao Basica. 

No contexte social e da Seguran<;a Publica, as constitui<;oes, tanto federal 

como estadual, incumbiram as policias militares estaduais, a responsabilidade sabre 

a policia ostensiva e a preserva<;ao da ordem publica. Not6rio o interesse social (a 

4 1nciso XI do art. 37, revogado pelo art. 2.0 da Lei n.0 12.975, de 17/Nov/00. 



76 

"fortiori" politico) que as questoes que envolvem a seguranc;a publica tern despertado 

nos diversos meios sociais, impulsionado, ainda, pela lmprensa. Decorrente deste 

panorama, os Indices de ocorrencia, criminalidade e violencia estao aumentando 

gradativamente, enquanto as forc;as coibitivas (Policiamento Ostensive), nao estao 

se mostrando suficientes para fazer frente a crescente realidade social, havendo, por 

decorrencia natural, a potencializac;ao dos reclamos sociais. 0 aumento da 

percepc;ao de inseguranc;a e a elevac;ao dos Indices de criminalidade tern colocado o 

debate sobre a efetividade das ac;oes de prevenc;ao e controle da violencia cada vez 

mais em evidencia. Diante do quadro ca6tico que af esta, por outro aspecto, verifica

se que a violencia nacional e mesmo local custa muito caro. Em Estados como o 

Parana, os numeros relatives aos custos tambem sao bern elevados. A violencia 

afeta tanto a economia do pals como a individual, porque seguranc;a e realmente 

muita cara, cad a vez rna is solicitada e perseguida por todos. 

Conforme se observa nas pr6prias legislac;oes das Corporac;oes Policiais 

Militares, elas estao ainda insculpidas num modelo baseado na doutrina militar, que 

embora conserve bons atributos, entre eles a hierarquia e disciplina, no que se 

refere a missao constitucional de garantia da ordem e seguranc;a publica, mantem 

uma doutrina e estrategia que aos poucos vai se distanciando das reais 

necessidades de seguranc;a do cidadao. Oaf, surge a necessidade urgente de se 

rever a concepc;ao e pensamento que norteiam a estrategia e modelo utilizados, ate 

por uma questao de sobrevivencia da propria instituic;ao. Por outro lado, ha que se 

rever as polfticas de seguranc;a que sempre adotaram estrategias semelhantes ao 

Iongo de sua hist6ria, necessitando tambem de rever seus conceitos. 

7 DEFINICAO E EXEMPLOS DE SISTEMA DE SEGURANCA PARANAENSE 

0 desenvolvimento hist6rico da Polfcia Militar do Parana, sua origem e 

formatos doutrinarios, foram ensejados sob inspirac;ao dos ditames estrategicos de 

Seguranc;a Publica, sob forte influencia das doutrinas militares, cujas rafzes sao 

centenarias, conservadas e cultuadas inseridas na cultura organizacional e na forma 

de agir e de pensar, consoante ja muito bern explanado nos capftulos anteriores. 

Para urn melhor entendimento acerca do Sistema de Seguranc;a Paranaense 

e oportuno fazer uma referencia e recorrer a obra de Pazinatto (2004), na qual e 
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abordado o tema SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA. Complementando o 

presente estudo monografico, ha de se reportar agora na formac;ao do Sistema de 

Seguranc;a Publica. Cognitivamente e discorrendo o assunto deste capitulo para a 

formac;ao das conclusoes, propostas e sugestoes ao final deste trabalho, faz-se 

necessaria teorizar os Sistemas de Polfcia e o respective descritivo que fermata o 

Sistema Estadual de Seguranc;a Publica, combinando suas diferenc;as e 

semelhanc;as com outros sistemas de seguranc;a estaduais do Brasil. Deveras que 

entao, passem-se as definic;oes referentes ao tema. 

7.1 TEORIA DOS SISTEMAS POLICIAIS 

De acordo com o assunto nuclear abordado, verifica-se a existemcia de 

diversas referencias bibliograficas que tratam do tema Teoria dos Sistemas Policiais. 

Em razao da natural evoluc;ao hist6rica da sociedade, e de per si, conjunturalmente, 

as instituic;oes e os estudiosos da materia chegaram a uma explicac;ao te6rica dos 

sistemas policiais. Assim, denotada e graficamente, estao representados os 

Sistemas de Polfcia. Conforme Salata (1996), os Sistemas de Polfcia passam pela 

seguinte classificac;ao: Sistema Politico, Jurfdico, Ecletico e Hist6rico, os quais 

seguem esmiuc;ados nos subtftulos seguintes. 

7 .1.1 Sistema Politico 

E 0 sistema vigorante na lnglaterra. Nele, e atribufda a polfcia a finalidade de 

garantir a ordem publica, estando af implfcita a seguranc;a do indivfduo e da 

propriedade. Previne os delitos e evita a fuga dos criminosos. E uma Polfcia 

essencialmente de manutenc;ao da ordem publica, independente da organizac;ao 

judiciaria, nao inquire testemunhas e nem pratica qualquer ato que importe em 

informac;ao para a propositura de ac;ao penal. 
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7.1.2 Sistema Jurldico 

E o sistema reinante na Franc;a. Da a poHcia a func;ao de prevenir os crimes 

e evitar a fuga dos criminosos. No campo repressive, auxilia o Ministerio Publico e 

atua sob a supervisao e orientac;ao deste. Neste sistema, os oficiais e agentes da 

Policia Judiciaria estao colocados sob a fiscalizac;ao do Procurador Chefe, o qual 

pode encarrega-los de colher informac;oes que entender uteis a boa administrac;ao 

da Justic;a. 

7 .1.3 Sistema Ecletico 

Neste sistema, a poHcia assume urn duplo papel. De urn lado e 6rgao tao

somente do poder executive, exercitando a manutenc;ao da ordem publica, quando 

previne e reprime. De outro, e auxiliar da Justic;a e de outros 6rgaos da 

administrac;ao publica. 

7.1.4 Sistema Hist6rico 

Consoante esse preceito conceitual a ac;ao e a atuac;ao policial confundem

se com a func;ao judicante. Foi o sistema adotado no Brasil Colonia prosseguindo 

ate a reforma de 1871, no perlodo imperial, tratando-se de urn sistema punitivo e 

repressive, ja ultrapassado. 

7.2 TEORIA DOS SISTEMAS - FORMACAO DE SUBSISTEMAS DE 

SEGURANCA PUBLICA 

0 estudo da Teoria Geral dos Sistemas, destacado pelas melhores correntes 

da moderna doutrina do Planejamento Estrategico, e urn suporte de conhecimento 

que, seguramente, possibilita a melhor compreensao do todo a partir do estudo e da 

analise das partes que o integram. Assim, o ponto inicial das reflexoes propostas 

nesta pesquisa nao pode prescindir do exame e das referemcias te6ricas seguintes. 
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A inclusao da Teoria Geral dos Sistemas, no referencial te6rico da presente 

pesquisa, permite antecipar algumas reflexoes necessarias para a exata 

compreensao da importancia que representa a ado9ao de "Indices de Seguran9a 

Publica - Criterios para a mensura9ao dos desempenhos operacionais", como 

ferramenta te6rica para o planejamento das a96es do policiamento ostensive. 

Exemplificando, no modele paranaense, tem-se que os Comandos 

Intermediaries sao subsistemas, integrantes de urn "sistema", cujos elementos 

criticos enfocar-se-ao nesta analise, sem prejuizo da premissa: "o sistema, ou o que 

se esta estudando, e sempre a Policia Militar do Parana, como urn todo". 

Nos subsistemas, tanto o CPI, CPC e CCB, sao constituidos por outros 

subsistemas, que sao as Unidades Operacionais que constituem as partes ou 

unidades do sistema que representam. As partes ou unidades do sistema estao 

relacionadas entre si: todas as unidades realizam esfor9os e a96es voltadas para a 

missao policial - "assegurar o cumprimento das leis e manter a ordem publica", 

essencialmente. Tais a9oes devem ser rigorosamente planejadas e calculadas per 

todas as unidades, tendo em vista os bens juridicos afetados (vida, liberdade, 

integridade fisica, patrimonio, honra, etc.). 

A regra geral e pensar que todos OS Gestores/Comandantes (Taticos, 

Operacionais e Estrategicos) elaboram os pianos operacionais utilizando 

metodologia e padrao doutrinario semelhantes. Neste sentido, as unidades 

operacionais sao importantes, mas somente se pede afirmar estar diante de urn 

sistema se existir rela96es entre essas mesmas unidades. 

lmportante ainda e assinalar que as pessoas que dirigem os sistemas 

agregam e desenvolvem novas conhecimentos ou formula96es te6ricas, como 

instrumentos otimizadores de melhores desempenhos. A Teoria Geral dos Sistemas, 

ao desenvolver principios unificadores, que ultrapassam os universes particulares 

das diversas eficiencias envolvidas, aproxima-se do objetivo da unidade des 

conhecimentos, educando para o conhecimento da mensura9ao da eficacia des 

desempenhos policiais. 

0 bi61ogo alemao Ludwig Von Bertalanffy publicou, em 1951, a Teoria Geral 

dos Sistemas (T.G.S.), uma das maiores contribui96es a ciencia moderna e 

principalmente a Administra9ao. A T.G.S. nao busca solucionar problemas ou tenta 

solu9oes praticas, mas sim, visa produzir teorias e formula9oes conceituais que 

possam criar condi96es de aplica96es na realidade empirica. 
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De acordo com essa teoria, muitos principios e conclusoes de algumas 

ciencias tern validade para varias outras ciencias, quando tratam de objetos que 

podem ser visualizados como sistemas, sejam eles ffsicos, quimicos, sociais, etc. 

Giencias, que ha pouco tempo eram completamente estranhas entre si, talvez pela 

especializa~tao avan~tada, ou pelas caracteristicas pr6prias dos seus campos de 

estudos, come~taram a romper o isolamento e a entrever que havia uma repeti~tao de 

esfor~tos no desenvolvimento de certos principios por outras ciencias. lsto levou 

alguns cientistas a desenvolverem uma teoria geral de sistemas que espelhasse as 

semelhan~tas, sem prejuizo das diferen~tas validas para todas as ciencias. Essa 

preocupa~tao come~tou com a Fisica, Biologia e as Giencias Sociais, principalmente, 

espalhando-se rapidamente para as demais ciencias. 

Gada Estado tern o seu Sistema de Seguran~ta adaptado a sua realidade em 

ambito estadual, assim definido como Sistema Estadual de Seguran~ta Publica. Gada 

estado na sua modela~tao segue estruturando o seu Sistema nas Secretarias 

Estaduais. 

llustrativamente serao expostos nos pr6ximos itens dais modelos de Sistema 

de Seguran9a, sendo eles o modele de Sistema de Seguran~ta Publica do Rio 

Grande do Sui e do Sistema de Seguran~ta do Estado do Parana. Estes modelos 

nao seguem urn padrao em razao de que os outros estados possuem modifica~toes 

na estrutura do Sistema. 

7.2.1 Sistema de Seguran~ta Publica do Rio Grande Do Sui- Secretaria da Justi~ta 

e da Seguran~ta Publica 

No Sistema da Justi~ta e da Seguran~ta Publica, do Estado do Rio Grande do 

Sui, situa-se a Brigada Militar como unidade integrante da execu~tao operacional das 

Politicas de Seguran~ta Publica propostas pelo governo do Estado. 



ORGANOGRAMA 1 - DO SISTEMA DE SEGURANCA DO RIO GRANDE DO SUL. 
FONTE: FERREIRA et a! (2001 ). 
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No organograma 1 pode ser visuaf.izado que a Brigada Militar, na estrutura 

do Sistema da Justi((a e da Seguranga Pubrica do Estado, situa-se em Hnha de 

subordinac;ao de segundo nivel, estando subordinada a Secretaria da Justic;a e 

Seguranc;a. 

7 .2.2 Organograma da Brigada Militar -= Subsistema de Segurancta do Rio Grande 

do Sui. 

No Organograma 2 esta representada a Brigada Militar; na sua 
subestruturagao do Sistema de Seguran~. 



COMANDA!Ittt:. 
GEP-AL 

Sub-Cimandante 
Geral· 

ORGANOGRAMA 2- ESTRUTURA FUNGIONAL DA BRIGADA MIUTAR/RS 
FONTE: FERREIRA eta/ {2001 ). 
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EMBM 

No organograma da Brigada Militar, acima, o Comando Regional de 

Policiamento Ostensive/Auto Motorizado (CRPO/AM) esta localizado, em linha de 

subordinagao de segundo nivel, constituindo-se: num subsistema em relagao ao 

todo e num sistema autonomo, se considerado isoladamente. 

7 .2.3 Sistema de Seguran9a Publica do Parana - Secretaria de Seguranga 

Publica do Estado do Parana 

A instituigao da SESP como 6rgao inserto na Estrutura Organizacional 

Basica do Poder Executivo se deu consoante o programado na Lei n. o 8.485 - 03 de 

Junho de 1987, conforme o publicado no Diario Oficia! n.0 2.540, de 8 de Junho de 

1987, cuja sumula retrata: llDispoe sobre a reorganizagao da estrutura basica do 

Poder ~xecutivo no Sistema de Administra~o Publica do Estado do Parana". 

No decorrer do disposto do referido artigo legal, concebe: 

CAPITULO II - DA DEFINI<;AO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
BASICA 

Art. 11.0 - A estrutura organizacional basica do Poder Executive 
compreende as seguintes unidades: 
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[ ... ] 
Ill- SECRETARIAS DE ESTADO DE NATUREZA SUBSTANTIVA 
1. Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento- SEAS; 
2. Secretaria de Estado da Cultura- SEC; 
3. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente -
SEDU; 
4. Secretaria de Estado da Educac;ao -SEED; 
5. Secretaria de Estado da Industria e do Comercio- SEIC; 
6. Secretaria de Estado da Justic;a- SEJU; 
7. Secretaria de Estado da Saude - SESA; 
8. Secretaria de Estado da Seguranc;a Publica - SESP; 
9. Secretaria de Estado do Trabalho e da Ac;ao Social- SETA; 
10. Secreta ria de Estado dos Transportes - SETR. 

Na realidade administrativa paranaense, a Secretaria de Seguran9a Publica 

do Parana e a unidade central que agrega os demais subsistemas de Seguran9a 

Publica do Estado. Ela centraliza em sua administra9ao a Policia Militar, Policia Civil, 

Institute de Criminalistica, Departamento Estadual de Transite, e o Institute Medico 

Legal, bern como outros 6rgaos, conforme o grafico adiante. A estrutura 

organizacional e administrativa da SESP e definida pelo tear do Decreta n.0 5.887, 

de 15/12/2005, publicado no Diario Oficial n.0 7.123. Assim, consoante o artigo 4.0
, 

no site da Secretaria de Seguran9a Publica do Parana (2009) tem-se o descritivo do 

organograma funcional da SESP: 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BASICA DA SECRET ARIA 
DE ESTADO DA SEGURAN9A DO PARANA E DOS CRITERIOS 
PARA 0 SEU DETALHAMENTO 

CAPiTULO I 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BASICA 

Art. 4° A estrutura organizacional basica da Secretaria de Estado da 
Seguranc;a do Parana compreende: 

I - Nfvel de Direc;ao Superior: 
- Secretario de Estado da Seguranc;a Publica 
- Conselho Superior de Polfcia - CSP 
- Conselho Estadual de Seguranc;a Publica - CONESP/PR 
- Centro de Operac;oes Conjuntas - COC 
- Conselho Estadual de Transito - CETRAN/PR 
II - Nfvel de Atuac;ao Descentralizada: 
- Departamento de Transito do Parana - DETRAN 
Ill - Nfvel de Assessoramento 
- Gabinete do Secretario - GS 
- Assessoria Tecnica- AT 
-Area Jurfdica 
-Area Policial Civil 
-Area Policial Cientffica 
-Area Policial Militar 
- Assessoria Comunitaria de Seguranc;a - ACS 
- Ouvidoria da Polfcia do Estado do Parana - OPEP 



-Centro lntegrado de Operac;oes de Seguranc;a Publica - CIOSP 
IV- Nivel de Gerencia: 
- Diretor Geral da Secretaria de Estado da Seguranc;a Publica - DG 
- Nucleo de Informatica e lnformac;oes- Nil 
V- Nivel de Atuac;ao Instrumental: 
- Grupo de Planejamento Setorial - GPS 
- Grupo Financeiro Setorial - GFS 
- Grupo Administrativo Setorial - GAS 
- Grupo de Recursos Humanos Setorial - GRHS 
VI - Nivel de Execuc;ao Programatica: 
- Policia Civil do Estado do Parana - PCPR 
- Policia Cientifica do Estado do Parana - PCP 
- Policia Militar do Estado do Parana - PMPR 
- Departamento de lnteligencia do Estado do Parana - DIEP 
- Coordenadoria de Analise e Planejamento Estrategico - CAPE 
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Paragrafo unico. A representac;ao grafica desta estrutura e apresentada no 
organograma anexo a este Regulamento (Anexo I). (PARANA, DECRETO 
N.0 5.887, 2005) 

Com respeito ao tema, tem-se que a Secretaria de Seguranc;a Publica do 

Estado do Parana e assim, graficamente composta: 

A Secretaria de Estado da Seguranc;a Publica do Parana (SESP/PR) e a 
responsavel por supervisionar e dirigir as atividades das policias Civil, Militar 
e Cientifica, alem do Detran e do Departamento de lnteligencia do Parana, 
possibilitando sempre a ampliac;ao das ac;oes na area da seguranc;a publica 
para o bem-estar dos cidadaos. 
E atraves da Sesp que sao criadas, definidas e implementadas as politicas 
publicas de prevenc;ao e combate a criminalidade. 
Desde 2003, a Secretaria da Seguranc;a voltou seu foco de ac;ao para a 
aproximac;ao com a comunidade atraves do policiamento comunitario que 
hoje e uma das principais diretrizes das policias mais modernas do mundo. 
Alem disso, o Governo do Parana, atraves da SESP, passou a investir 
intensamente na modernizac;ao da infra-estrutura das policias priorizando 
ainda nestes investimentos a reciclagem e o aprimoramento dos policiais e 
tecnicos, melhorias salariais e de condic;oes de trabalho. Os detalhes de 
todo este programa voce acompanhara nos links especificos deste site [ ... ]. 
(SESP/PR, 2009) 
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ORGANOGRAMA 3 - ESTRUTURA FUNCIONAL DA SESP/PR. 
FONTE: SESP/PR (2009). 

85 

No organograma da SESP/PR acima elencado tem-se a visao da estrutura 

geral da Secretaria de Estado de Seguran<;a Publica e o posicionamento dos 6rgaos 

que a integram. 

7.3 FORMACAO DO SUBSISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA PARANAENSE

POLiCIA MILITAR DO EST ADO DO PARANA 

A hist6ria da forma<;ao do subsistema de seguran<;a publica do Parana 

confunde-se com a hist6ria da cria<;ao da Policia Militar paranaense. lmportante 

relembrar neste capitulo um pouco da hist6ria da PMPR e as fases pelas quais 

passou no transcorrer de sua trajet6ria. 

Assim que o Estado do Parana emancipou-se da Provincia de Sao Paulo em 

1853, foi criada em 10 de agosto de 1854, pela lei numero sete, com o nome de 

Companhia de For<;a Policial da Provincia do Parana. Ja no primeiro seculo, a 

PMPR veio a participar de inumeras campanhas de ordem militar, vindo desta forma, 

acentuar a participa<;ao como For<;a Militar do Estado, caracterizando-se como For<;a 

Publica Estatal. 
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Desde a epoca da lndependemcia do Brasil, ate meados do ano de 1.840, os 

habitantes da Comarca de CURITIBA, preocupados com o surto de progresso da 

referida Comarca, trabalhavam com denodo e dedicac;ao para a emancipac;ao do 

PARANA, cujo desenvolvimento industrial, comercial e agricola, reclamava urgente 

separac;ao desta regiao, da Provincia de SAO PAULO. 

No principio do seculo XVI, quando MARTIN AFONSO DE SOUZA, urn dos 

mais celebres exploradores das costas do Brasil, incumbido por D. JOAO Ill de 

colonizar as terras brasileiras, fundou em SAO PAULO as duas colonias, uma 

denominada SAO VICENTE e a outra PIRATININGA, o PARANA nao contava em 

seus vastos territ6rios com povoac;oes do elemento branco. Apenas contava com 

numerosas tribos de indigenas que viviam errantes por todos os pontos do litoral e 

do interior. 

Preocupado com o povoamento de sua Capitania, Sao Vicente, da qual fazia 

parte o atual Estado do PARANA, Martin Afonso de Souza comec;ou a explorac;ao do 

territ6rio do Parana pelo litoral e interior, lanc;ando desde logo o lineamento de 

diversas povoac;oes. 

Neste ingrato trabalho de povoamento do solo paranaense, Martin Afonso de 

Souza teve que lutar com os silvicolas, nao s6 no litoral como no interior, cujos 

sertoes estavam habitados por esses her6icos filhos da selva. 

Perseguidos, em todos os pontos, por homens que tencionavam colonizar, 

os silvicolas foram obrigados a se internar ainda mais, mata adentro, para cederem 

Iugar ao elemento branco. Muito tempo depois de Martin Afonso de Souza veio 

ELEODORO EBANO PEREIRA, que juntamente com outros, entre eles FELIPE 

CAMARAO, trac;aram os primeiros esboc;os da VILA DE PARANAGUA encantados 

pela beleza do Iugar. Subindo a Serra do Mar, eles fundaram a povoac;ao de 

CURJTIBA. No interior, os exploradores que vinham de Piratininga desbravaram os 

sertoes paranaenses, deixando atras de si, nucleos de povoac;oes. 

Apesar de ter-se desenvolvido muito, o PARANA ate meados do seculo XIX, 

ainda vivia sob o Governo da entao Provincia de Sao Paulo, da qual se separou na 

memoravel data de 19 de dezembro de 1853, ficando com a denominac;ao de 

PROVINCIA DO PARANA. 

Para instalar e presidir a nova Unidade Imperial, antiga quinta Comarca de 

Sao Paulo, o Conselho da Coroa escolheu a pessoa do insigne estadista ZACARIAS 

DE GOES E VASCONCELLOS (pela Carta Imperial de 27 de Setembro de 1853), 
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criador da atual POLiCIA MILITAR DO PARANA. Tomando posse perante a Camara 

Municipal de Curitiba, Zacarias de Goes e Vasconcellos iniciava uma nova era da 

hist6ria paranaense. Quando aquele estadista instalou a Provincia, s6 havia urn 

pequeno destacamento policial de GUARDAS MUNICIPAlS que guarneciam 

PALMAS e a Estrada da Mata, protegendo esses lugares dos assaltos dos indios 

Coroados e dos malfeitores que assolavam a regiao. A Guarda Municipal, sem 

traquejo de armas, tambem dava destacamentos para o servi9o de carc~ter policial e 

postal, mas essa milicia civica nao estava devidamente organizada. Paranagua, 

Curitiba e Castro queriam concentrar nas suas sedes todas as forl(as da Guarda 

Nacional, porem, os chefes politicos nao queriam ceder parcelas do poder, mesmo 

aos parentes e amigos que pareciam adivinhar os seus desejos. 

A evolul(ao da Policia Militar do Parana tern demonstrado que esta 

lnstituil(ao tern alcanl(ado fases distintas. A primeira fase, que se estendeu de 1854 

a 1932, e caracterizada pela participal(ao da Policia Militar em diversos movimentos, 

sendo empregada como tropa de combate, que podemos chamar de periodo belico. 

A Segunda fase perdurou de 1934 a 1946, periodo que, cessados os 

movimentos revoltosos, a Policia Militar comel(ou a se adaptar aos novas tempos, 

porquanto se entendia que nao poderia continuar como uma forl(a essencialmente 

militar. Assim, a adaptal(ao teve que se iniciar com o publico interne, pois era 

necessaria mudar a mentalidade de militar para policial militar, urn periodo de 

transil(ao. 

Com a Constituil(ao de 1946, a Policia Militar inicia uma fase da 

redemocratizal(ao, que se estende ate o ano de 1964. Nesse periodo, a Policia 

Militar ja havia abandonado as lides militares e se engajado na nova missao: o 

policiamento ostensive para a manutenl(ao da ordem. 

Com a queda de Joao Goulart e a instalal(ao do Governo Militar, apesar de 

ter sua missao delineada na Constitui9ao de 1967, como sen do a de manutenl(ao da 

ordem publica, a policia militar atuou, prioritariamente, voltada para a seguran9a do 

Estado, em detrimento da seguran9a do cidadao. 

Esta fase, que se ousa chamar de "Fase da Repressao" perdurou ate o fim 

do regime militar. A formal(ao profissional era baseada na subversao da ordem, em 

tecnicas anti-guerrilha urbana e rural, aprendiam-se tecnicas de guerra 

convencional, alem de outros aspectos voltados a formal(ao basica militar das 

Forl(as Armadas, mais especificamente do Exercito Brasileiro. 
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Era natural que muitos Policiais Militares possuissem, em todos os niveis 

hierarquicos, dificuldade de estabelecer uma diferencia9ao objetiva entre o inimigo, 

que na concep9ao de guerra convencional deve ser vencido, com o cidadao que 

esta agindo fora do contexto estabelecido para o convivio social. 

Com a promulga9ao da Constitui9ao de 1988, inicia-se a quarta fase da 

Policia Militar, a qual se pode chamar de "Fase da Cidadania", em que a missao da 

Policia Militar foi direcionada para a preserva9ao da ordem publica baseando a sua 

conduta na obediencia as leis, o respeito a dignidade da pessoa e a prote9ao dos 

direitos humanos. Apesar de a Policia Militar ter procurado sua adequa9ao aos 

valores culturais e sociais, buscando adaptar sua forma9ao profissional em sintonia 

com a Constitui9ao em vigor, as novas transforma96es sociais continuam a exigir 

mudan9as urgentes. 0 atual sistema de seguran9a publica ja nao esta mais dando 

conta do avan9o da criminalidade e violencia. Surgem assim os debates da 

sociedade politica e sociedade civil organizada. A popula9ao quer seguran9a de fato 

e de direito e uma policia e urn sistema de seguran9a efetivo e que funcione. 

Para fins de exeCU980 do Policiamento Ostensive, 0 territ6rio paranaense e 
dividido em dois Grandes Comandos: Comando do Policiamento da Capital - CPC, e 

Comando do Policiamento do Interior- CPI, com suas respectivas regioes, areas, 

subareas, setores, subsetores, nos quais estao inseridos respectivamente os 

Batalhoes, Companhias lndependentes, Companhias, Pelotoes, Destacamento e 

Subdestacamentos PM, de acordo com a organiza9ao estabelecida no Plano de 

Articula9ao da PMPR. 

A atual divisao do Estado, em Capital, Regiao Metropolitana e Interior atribui 

a estes Comandos Intermediaries responsabilidade, perante o Comandante-Geral, 

pelas atividades de Policia Ostensiva no espa9o fisico sob suas circunscri96es. 

As sedes dos Comandos Intermediaries e das Unidades de Execu9ao 

operacional deverao localizar-se nos Municipios mais expressivos, situados no 

espa90 geografico de sua responsabilidade. 

Conforme ja anteriormente citado no presente trabalho monogratico, em 

rapidas pinceladas, o marco fundamental da organiza9ao e moderniza9ao da 

estrutura da Corpora9ao foi a institui9ao da Lei Estadual n.0 6.774, 08 Jan. 76, 

denominada de Lei de Organiza9ao Basica da Policia Militar do Parana - LOB, a 

qual estabeleceu a competencia, organiza9ao basica, estrutura, 6rgaos e 

composi9ao (cria9ao) das Unidades Operacionais, com estrutura de Batalhoes e 



89 

Companhias lndependentes de Policia Militar. Mais tarde, o Decreto Federal n° 

88.777, de 30 Set 83, aprovou o Regulamento para as Polfcias militares e Corpos de 

Bombeiros, chamado R-200, modificando os conceitos de Grave Perturba9ao ou 

Subversao da Ordem, Perturba9ao da Ordem e de Policiamento Ostensivo. 

Alem disso, acrescentou os conceitos de manuten9ao da ordem publica e de 

ordem publica. Regulamentou o Decreto Lei n.0 667/69, preconizando os tipos de 

policiamento ostensivo a serem executados e estabelecendo atua9ao de forma 

preventiva e repressiva, no intuito de manter a ordem publica. 

Essas sao algumas das modifica96es e evolu96es que sofreram as Pollcias 

militares no decorrer dos anos, demonstrando a preocupayao dos governantes e 

legisladores em descobrir a forma que mais se ajustasse a realidade social. Verifica

se, assim, que a missao da Polfcia Militar, desde o Golpe Militar de 1964, ate o inlcio 

da decada de 80, foi orientada para a defesa do Estado 

7.4 ESTRATEGIAS DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NO MODELO DO 

SISTEMA PARANAENSE 

Como foi descrito nos capltulos anteriores, na decada de 60, o policiamento 

ostensivo na forma conhecida exercia-se pelo patrulhamento, que era realizado pela 

Guarda Civil do Estado do Parana. Portanto, era uma instituiyao civil uniformizada 

realizando uma atividade civil. Com o Decreto n° 667/69, esta institui9ao como 

outras tambem uniformizadas foram extintas. Parte do efetivo migrou para outros 

6rgaos do estado, entre eles a Polfcia Civil e a Polfcia Militar. 

Nao obstante, a caracterlstica peculiar do efetivo da PMPR era o 

aquartelamento em situa9ao de prontidao constante. Todo treinamento era o militar, 

ministrado e doutrinado pelo Tecnicismo classico das escolas militares seguindo a 

melhor 16gica. 

Com a cria9ao da CPRM (Corpo de Policiamento Radiomotorizado) e com a 

nova competencia homologada pelo regime militar, bern como garantia de que as 

instituiyoes policiais militares cerrariam fileiras na defesa do regime de estado, a 

PoHcia Militar do Parana entrou numa nova era e com real compromisso social para 

epoca. 

Com a nova incumbencia o modelo adotado assemelhou-se com as 
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atividades exercidas pela Guarda Civil, no entanto, uma atividade civil realizada nos 

moldes da tecnica e tatica militares. 

Ja foi citada a importancia doutrinaria deste modele reativo, que influencia 

ate hoje, o pensamento institucional e a elaboral(ao de estrategias operacionais, 

sempre baseadas no modele matricial. 

Entretanto, ainda na decada de 70, o Corpo de Radiopatrulhamento 

Motorizado (CRPM) foi extinto para a realidade paranaense com a publical(ao da Lei 

de Organizal(ao Basica (LOB) publicada sob o numero 6.774/76. Esta Lei formatou e 

atribuiu nova competencia e imputou o principia da responsabilidade territorial, 

dividindo Curitiba e Regiao Metropolitana par areas de atual(ao. Ressalte-se que o 

modele territorial de area de atua9ao da PoHcia Militar e da PoHcia Civil nao era, 

desde aquela epoca, coincidente. 

Mas logicamente que a estrategia operacional e doutrinaria influenciou de 

imediato as novas unidades operacionais de area, absorvendo e modelando a sua 

estrategia de operal(ao e quil(a, de policiamento ostensive, no reativismo do 

radiopatrulhamento. Era a 16gica daquela epoca. 

0 milagre do crescimento economico estava florescendo e apontando uma 

fase de desenvolvimento. Paralelamente a este fenomeno estava ocorrendo outre 

que era a mudan9a do modele familiar. A televisao estava no seu auge, trazendo 

informal(6es e transformal(oes, cujas mudan9as deram inicio aos problemas sociais 

que hoje impelem OS emboles da violencia a patamares insuportaveis. 

7.4.1 Breve Hist6rico da Evolul(ao da Criminalidade e da Violencia Urbana na 

realidade paranaense - Modele de Cicio Economico 

Ao se retomar qualquer data, nao muito distante, mas da ultima decada na 

cidade de Curitiba, a titulo de exemplo e de referenda, verifica-se que os fates em 

grande parte se repetem. Na maier parte, os crimes tern conotal(ao com o trafico e 

consume de drogas, sendo urn des principais propulsores. Sao situal(oes que a 

Policia Militar nao tern conseguido evitar e que muitas vezes fogem do centrale. Para 

reverter este quadro alguma coisa precisa ser feita, nao apenas pela pollcia 

mediante seu reativismo atavico, de forma isolada. A principal mudan9a requer a 

integral(ao e participal(ao da sociedade, apostando na proatividade e na cidadania. 
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Escolhendo como urn parametro de analise alguns fates reportados no 

Jornal ESTADO DO PARANA, na sua folha PoHcia -C3, do dia 28 de agosto de 

2002, pode-se extrair algumas noticias. Entre elas, citando apenas o lead e sublead, 

destacam-se: 

Ladroes matam taxista a tiro para roubar mixaria 
(Carlos Simon e Clewerson Bregenski [28/08/2002]). 

Ladroes tiraram a vida de mais um taxista de Curitiba. Por alguns trocados e 
mais o aparelho de som do autom6vel, Jahir Pires do Nascimento, 61 anos, 
foi morto com um tiro nas costas numa estrada vicinal e deserta perto do 
Parque do Embu, no bairro Roc;a Grande, em Colombo. Ainda nao ha pistas 
dos criminosos, que abandonaram o carro a poucos quilometros do local do 
latrocinio. Ontem de manha, depois de notar a falta de seu empregado e 
antes do corpo ser localizado, o dono do taxi prestou queixa na Delegacia 
de Furtos e Roubos de Veiculos. "A familia tambem ligou para o 190, 
relatando a demora dele em retornar para casa", disse o tenente Maier 
Passes, do 17.0 Batalhao da Policia Militar. A vitima morava no bairro 
Fazendinha e tinha seu ponto nas proximidades de um bingo no Juveve. 

Morte de jovens comove Sao Jose dos Pinhais 
Pais, alunos e professores da Escola Estadual Herbert de Souza, em Sao 
Jose dos Pinhais, fizeram ontem uma caminhada pela vida e pela paz, e 
para pedir justic;a para o caso do duplo homicidio ocorrido naquele 
municipio no domingo. Silvana, Francisco Alves, de 16 anos e Alecio Plens 
Medeiros, 15, que foram encontrados enforcados e amarrados em uma 
arvore, estudavam no colegio. Os manifestantes sairam do colegio em 
direc;ao a delegacia da cidade, onde os manifestantes receberam a 
informac;ao de que um suspeito ja estava detido no local. 

Policia pega suspeito de matar os jovens 
Enquanto parentes e amigos protestavam contra o assassinate dos 
estudantes encontrados mortos domingo, em Sao Jose dos Pinhais, a 
policia da cidade prendia um suspeito do crime, ontem de manha. Zacarias 
Pacheco dos Santos, 35 anos, viveu por algum tempo com a mae de 
Silvana Francisco Alves, 16 anos, a garota morta ao lado do amigo Alecio 
Plens Medeiros, 15. Ele e fugitive da Penitenciaria Central do Estado, em 
Piraquara, onde cumpria pena por latrocinio e estupro. 

Jovem desempregado e brutalmente assassinado 

Desempregado sofreu atrocidades 
e foi enterrado em cova rasa 

Nao economizaram crueldade os assassinos do 
desempregado Alexandre de Paula Silva, 25 
anos, conhecido como "Zoinho". Desaparecido 
desde sexta-feira, o rapaz foi encontrado morto as 
10h de ontem, numa chacara ao lado das 
Moradias Zanon, Tatuquara, onde morava. Ele foi 
estrangulado com uma corda, espancado e 
queimado. 

Assassinate na briga de garotas 
Duas meninas brigaram e uma foi morta num conhecido ponto de encontro 
de jovens no centro de Campo Largo. A garc;onete e estudante Priscila Ortiz 
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dos Santos, 16 anos, levou duas facadas A uma delas no corac;ao A as 
21 h50 de domingo, na Prac;a do Forum Velho. A aut ora do crime fugiu e 
ainda nao foi identificada pela pollcia. 

Oetida a garota criminosa 
PoliCiais da Delegacia de Campo Largo detiveram a garota de 16 anos 
acusada de matar com duas facadas outra adolescente da mesma idade, 
domingo a noite, no centro daquela cidade. A menina, surpreendida na casa 
onde trabalhava como empregada domestica, confessou o assassinate da 
garc;onete Priscila Ortiz dos Santos, com quem tinha uma divergemcia 
antiga. 

Executado rapaz que devia para o trafrco 
Valeria Biembengut mailto:poHcial@parana-online.com.br[ 26/08/2002] 

Por descumprrr a lei do trafico, Jacl<son Luiz 
Pejas, 30 anos, foi executado com pelo menos 
seis tiros as 22h15 de sexta-feira, no 
cruzamento das ruas Pedro Gusso e Humberto 
Caf!xto Fruet, na Vi!a Nessa Senhora da: Luz. 
Ele estava sentado no banco da Pra9a Joao 
Matheiros, rrrats conheckta corno Praqa 1, 
quando foi abordado por um rapaz conhecido 
como · Magrinho ·, que descarregou a pistol a 
calibre nove milfmetros. Ao lado do corpo a 

polfcia localizou dez capsulas de pistota. (Jornal Estado do Parana, 2002, fl. 
Policia- C3) 

Embora a noticia retrate fates ocorridos no ano de 2002, portanto, ha 

praticamente quase uma decada, tais fatos continuam se repetindo. A unica 

diferenga que se pode observarJ alem da rnudanga dos atores, tocais e 

circunstancias faticas e que a demanda da violencia e criminalidade aumenta cada 

vez mais e entre as vitimas nao figuram apenas as pessoas mais pobres. E a 

escalada social da violencia. 

Decorrente deste panorama, os indices de ocorrencia, crimrnaJidade e 

violencia estao aumentando gradativamente, enquanto as forgas coibitivas 

(Policiamento Ostensive), necessitam se adaptar a nova demanda e cumprir seu 

papel na preven9ao, ate porque seguran9B nao e apenas urn caso de poHcia e 

sistema prisionatJ mas se trata de uma questao complexa e que deve, atem de 

envolver toda a comunidade, inctuir poHticas pubHcas. 

Como conseqoencia natural, diante dessa violencia e aumento da 

criminalidade surge cada vez com mais frequencia e intensidade o reclamo social, 

agravado por discursos politicos e promessas eteitoreiras, oferecendo os "ditos 

milagres" ou nas palavras de Soares {2006) as medidas cosmeticas para a area da 

Seguranga Publica. 0 Crime e uma consequencia, como a febre indica um estagio 

de doen~a ou convalescen~. 
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Entre tantos fatores que inc1dem nesta causa social de aumento numericos 

das ocorrencias, urn deles e o fator populacionaL Neste aspecto, chama a aten9Bo o 

fenOmeno social gerado peta migrac;ao rural. Ver o Gratico n° 01, baseado no banco 

de dados do IBGE, que sera apresentado na sequencia. 

No grafico 2 denota-se a evolugao do crescimento da populagao residente 

no Estado do Parana. 

Como decorrencia natural da propria evolugao, tanto EconOmica, Financeira 

e Hist6rica do Estado, surgiu e se agravou o inchavo das cidades, aumentando o 

numero de necessitados, carentes e grupos vufneraveis, com a gradual e crescenta 

elevavao dos-indices de desigualdade social, proporcionando a elevavao dos indices 

alcanc;ados na evoluc;ao da criminalidade urbana. 

Como parametro e apenas para Hustrar essa evoluc;ao, tomou-se, a titulo de 

exemplo, a evolugao da popula~o residente no Estado do Parana; entre 1272 e 

2000, com base nos dados do IBGE. Ver Grafico 1. 

GRAFtCO 1 - EVOLUCAO CRONOLOGiCA DA POPULACAO PARANAENSE 
URBANA E RURAL, 1970-2000. 
FONTE: IBGE (2000)_ 

No Grafico 1; tem-se pela estatistica elaborada pelo fBGE, que o Estado do 

Parana conta com uma populat;ao residente (ano base 2000) de 9.563.458 (nove 

mil hoes, quinhentos e sessenta e tres mil e quatrocentos e cinquenta e oito) 

pessoas. Oeste universo, divide-se em 50.46% sendo sexo feminine e 49,54°/o 

masculina. 

Outras informa¢es de cunho estrategico para a Seguran<;a Publica sao o 

comparative da populac;ao rurat e urbana. Um dado interessante a ser estudado e a 

popula<;ao rural do ano de 1970, consistindo em 6:1 o/o. Ver o Grafico 2: 



GAAfiCO 2- EVOLU<;AO CRONOLOOrCA DA POPULA<;AO PARANAENSE 
URBANA E RURAL- PERiODO DE 1970 A 2000. 
FONTE: IBGE (2000). 
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Fazendo uma compara~ao entre as duas popufa~oes, a urbana e a rural, no 

Ano 2000 e no Anode 19701 respectivamente, tem-se que, no ano base de 1970, a 

populagao rural correspondia a 61o/o em reta~ao a popula~ao total, enquanto 29o/o da 

populagao viviam na area urbana. 

No grafico 4, considerando-se o ano base 2000, ou seja trinta anos ap6s, 

houve urn aumento da popula98o urbana que passou de 29°/o para 83°/o, enquanto 

houve redugao da popula~o rural que passou de 61°/o para 17°/o. Esses indicatives 

mostram ctaramente o fenomeno do exodo rural na capital do Estado ao Iongo das 

tres decadas (1970 a 2000). 

GRAFJGO ;3 E 4 - EVOLUt;AO GRONOLOGfC.A DA POPULACAO PAR..AN.AENSE - URBAr~ E RURAL, 
1970-2000. 
FONTE: IBGE (2000} 
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Diante da tendencia natural da evoluc;ao da Tecnologia, o quadro das 

desigualdades sociais vira sofrer ainda mais alterac;oes, pais na busca da 

Maximizac;ao dos Recursos e Minimizac;ao dos Custos5
, os empresarios rurais vern 

investindo em equipamentos e implementos de ultima gerac;ao. Com auxilio do 

computador domestico e o aprimoramento da administrac;ao empresarial rural, par 

um lado, aumentam as iniciativas visando ao Iuera e, par outro lado, cada vez mais 

vai se dispersando a mao-de-obra humana. Tomam Iugar da mao-de-obra macic;a, 

os tratores de colheita de cafe, algodao, milho e cana de ac;ucar e os chips que 

controlam o gada, desde o nascimento ate o seu abate. Este fator de desemprego 

rural resulta no inchac;o das grandes cidades, e, par fim, os centros urbanos 

concentram a grande massa de desempregados rurais. Motivados pela expectativa 

de emprego e melhores condic;oes de vida e vislumbrados pelos atrativos da cidade 

grande acaba migrando do campo para a cidade. Formam-se assim os cinturoes de 

miseria ao redor das cidades, marcados principalmente pelo exodo rural, vislveis nos 

agregados das favelas, cujo ambiente favorece a proliferac;ao da violencia e 

criminalidade. 

Decorrente deste panorama, os Indices de ocorrencia, criminalidade e 

violencia estao aumentando gradativamente, enquanto as forc;as de controle e 

coerc;ao social, notadamente o Policiamento Ostensivo, as cadeias superlotadas, 

agravados par uma Justic;a lenta e morosa, encontram cada vez mais dificuldades 

para fazer frente a crescente realidade social, o que gera, consequentemente, a 

insatisfac;ao e os reclamos sociais. Tais reclamos, geralmente, se associam aos 

aumentos da criminalidade a incompetencia ou inadequac;ao da policia. 

Atualmente, o problema social da violencia urbana torna-se secundario, 

considerado o problema ainda mais pungente, que e o medo generalizado e 

exacerbado do crime. 

Surgem, ao lado das vltimas de fato, as vitimas potenciais. Cada vez mais 

as cidades assumem feic;oes ditadas par uma "arquitetura do medo" - crescimento 

vislvel das empresas privadas de vigilancia, elevada quantidade de armas de fogo 

em circulac;ao, exodo de regioes onde existe o risco de se andar sozinho, entre 

outros mecanismos de autoprotec;ao. No mercado privado, adquire-se seguro de 

todas as especies e para todas as finalidades; caes de guarda, cercas eletronicas, 

5 Principia Basico da Administrayao de Empresas e tendemcia da Economia Mundial. 
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objetos pontiagudos e cortantes, grades de ferro, travas de todas as especies, 

sistemas sofisticados de alarmes, entre tantos outros. Estao presentes em quase 

todas as residencias das grandes cidades. 

Segundo Caldeira (2000, p. 12), evidenciadas a partir dos anos noventa, as 

transformac;oes urbanas provenientes deste alarme social, produziram urn novo 

padrao de segregac;ao social. Justamente, no periodo de consolida«;ao democratica, 

o medo, associado ao crime e violencia, gera uma serie de novas estrategias de 

protec;ao e reac;ao, dentre as quais a construc;ao dos muros e a mais emblematica. 

Tanto simb61ica como materialmente, essas estrategias operam de forma 

semelhante: elas estabelecem diferenc;as, impoem divisoes e distancias, constroern 

separac;oes, multiplicarn regras de exclusao e restringem movirnentos. E ainda, 

afirrna a rnesrna autora, os enclaves fortificados sao espac;os fechados e 

rnonitorados, destinados a residencia, lazer, trabalho e consumo. Pode ser shopping 

centers, conjuntos cornerciais e ernpresariais ou condominios residenciais. Esses 

enclaves representarn urn espac;o que contradiz diretarnente os ideais de 

heterogeneidade, acessibilidade e igualdade que ajudararn a organizar tanto o 

espac;o publico moderno quanta as modernas democracias. 

Verifica-se, assim, que o novo rneio urbana reforc;a e valoriza a desigualdade 

e a separac;ao e e, portanto, urn espac;o publico nao democratico. Tal caracteristica 

acaba se manifestando nas estrategias de seguranc;a, em que a privatizac;ao, 

cerceamentos, policiamento de fronteiras e tecnicas de distanciamento ganharn cada 

vez mais forc;a. Os grupos sociais mais vitimizados sao aqueles socialrnente 

excluidos, desprovidos dos sirnbolos que caracterizam o "cidadao de bern" e os 

revestidos pelos signos da rnarginalidade (pobreza, juventude, cor negra, rnorador 

da periferia da cidade, etc.). 

Ao lado do custo que a violencia representa para o Estado, conforrne se 

pode verificar na tabela 2, apresentada mais adiante, tambem nao se pode deixar de 

enfatizar que a violencia por outro lado esta gerando "rend as", fazendo a econornia 

se rnovimentar nos setores de prestac;ao de servic;os e protec;ao privada. 

Os custos e consequencias da violencia no Brasil foram objeto de estudo 

pelo projeto de pesquisa "Analise de Custos Economicos e Sociais da Violencia no 

Brasil", tendo como pesquisadores Cerqueira et a/ (2007, p. 53) pela Diretoria de 

Estudos Macroeconornicos do Institute de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA), 

cujos dados constam da tabela 2. 
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Verifica-se pela referida tabela estimada em 2004 que o custo da violencia 

no Brasil foi de R$ 92,2 bilhoes, o que representou 5,09% do PIB, ou urn valor per 

capita de R$ 519,40. Este limite, segundo Cerqueira eta/ (2007), deve ser encarado 

como urn limite inferior para o custo social da violencia no Brasil, uma vez que varies 

outros fatores de custo da violencia nao foram calculados, como: os custos do 

sistema de justic;a; as perdas com desvio de turismo; as perdas de bem-estar 

provocada pela retrac;ao nos mercados de bens e servic;os; os custos intanglveis 

motivados par dar, sofrimento e medo, a perda de produtividade motivada par 

traumas e morbidades, etc. 

Tais cifras nao podem ser interpretadas como os custos evitaveis, em face 

da diminuic;ao da violencia. lsto porque parte dos custos estimados corresponde a 

custos fixes e parte corresponde a custos variaveis. Assim, ainda que a prevalencia 

da violencia no Brasil evoluisse para niveis extremamente baixos, parte desses 

recursos teria que ser mantido, como par exemplo, para a manutenc;ao de uma 

escala minima das instituic;oes coercitivas. 

Segundo ainda os autores da referida pesquisa, tais estimativas refletem a 

necessidade de mudar o enfoque das discussoes em torno da violencia no Brasil, de 

urn plano ret6rico e emocional para uma discussao racional de como organizar a 

gestae de seguranc;a publica, conferindo-lhe eficacia e eficiencia. 

A seguir e apresentada a tabela dos custos sociais da violencia no Brasil, 

tanto o custo total como o custo per capita: 

Custos sociais da violencia no Brasil 

Setor Publico 
Seguran~ Publica 
Sistema Prisional 
Sistema de Saude*** 
Custo Total do Setor Publico 
Setor Privado 

Perda de Capital Humane•••• 
seguranya Privada 
Seguros 
Transferencias por Roubos e Furtos 
Custo Total do Setor Privado 
CUSTO SOCIAL 
Obs.: • em milhoes de Reais de 2004; 

•• em reais de 2004; 

Custo Total* %PIB 
28.087 1,45% 
2.814 0,15% 
988 0,06% 
31.889 1,65% 
Custo Total* %PIB 

23.868 1,35% 
14.317 0,80% 
12.709 0,75% 
9.419 0,53% 
60.313 3,43% 
92.202 5,09% 

••• calculo efetuado para 2003 e atualizado monetariamente para reais de 2004 pelo IGP-DI da FGV; 
•••• calculo efetuado para 2001 e atualizado monetariamente para reais de 2004 pelo IGP-DI da FGV. 

TABELA 1 -CUSTOS SOCIAlS DA VIOL~NCIA NO BRASIL 
Fonte: Grupo de Estudo de Violemcia do lpea (2007). 

.Custo per capita** 
154,89 
15,52 

5,44 
175,85 

Custo per capita** 

131,44 
79,94 
80,30 
51,87 
343,55 
519,40 
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Buscar alternativas reais e exequiveis e o minima que se pode esperar das 

institui<;oes responsaveis pela seguran<;a publica. Ha muito tempo as aspira<;oes des 

brasileiros residiam no atendimento de suas necessidades de saude, educa<;ao, 

moradia, alimenta<;ao, entre outras consideradas menos importantes. Hoje, o tema 

"seguran<;a", de modo geral, passou a ganhar destaque especial. 

Em diversas pesquisas de opiniao sabre a qualidade de alguns servi<;os 

publicos ou ainda, de acordo com as manifesta<;oes da sociedade civil, de modo 

geral, evidencia-se que seguran<;a e a maier preocupa<;ao da comunidade. 

0 Crime, refor<;ando mais uma vez, e uma consequemcia, como a febre 

indica urn estagio de doen<;a ou convalescen<;a. 

Entre os diversos fatores que acarretam o aumento quantitative da 

delinquencia, de acordo com pesquisa elaborada por Lazzarini (1995), citado por 

VALLA (1999, p. 69) ao estudar varies trabalhos e autores, chegou-se a conclusao 

que os fatores e origem da criminalidade que interferem diretamente no campo da 

seguran<;a publica sao os seguintes: 

a) crescimento populacional acelerado; 

b) a rna distribui<;ao demografica; 

c) a distribui<;ao inadequada de renda; 

d) a falta de planejamento familiar; 

e) as favelas e conglomerados; 

f) a natalidade irresponsavel; 

g) a falta efetiva de politicas publicas, que priorizem investimentos na area 

sanitaria e educacional; 

h) problema do menor; 

i) instabilidade Economica e Politica. 

Como se nao bastassem esses fatores, somem-se a eles, ainda: a 

impunidade, o desemprego, a carencia do sistema educacional, a facilidade em se 

adquirir armas, a explora<;ao politica da miseria, entre tantos outros que poderiam 

ser enfatizados, que afetam diretamente as atividades da Corpora<;ao, em fun<;ao de 

sua missao e responsabilidade. 

Paralelamente, vern a tona a questao do efetivo de policiais militares e 

bombeiros militares da PMPR, que acaba sendo insuficiente para todas as 
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atividades que a Policia Militar desenvolve nos 399 municfpios paranaenses, sem 

que haja a devida e adequada reposic;ao nas defasagens naturais que ocorrem. 

Em 1970, quando a populac;ao paranaense era 39% (trinta e nove par cento) 

urbana e o efetivo da PMPR, era de 9.007 (nove mil e sete) Policiais/Bombeiros 

Militares, a relac;ao na epoca era de 477 (quatrocentos e setenta e sete) habitantes 

par policial militar. 

Se considerada apenas a populac;ao urbana, mais proxima do servic;o de 

seguranc;a publica da PMPR, esta relac;ao sobe para 283 (duzentos e oitenta e tres) 

habitantes par policial militar. 

Em 2000, a populac;ao paranaense era de 9.563.458 (nove milhoes, 

quinhentos e sessenta e tres mil, quatrocentos e cinqi.ienta e oito) habitantes. No 

geral, a proporc;ao PM/Hab., era de 1/531. Se considerada a populac;ao urbana, a 

relac;ao era 1/432. Fazendo o comparative da COBERTURA POLICIAL MILITAR par 

meio do Policiamento Ostensive, verifica-se que houve uma queda de 52% da 

Relac;ao PM/Hab. 

A respeito do crescimento populacional no Brasil e na America Latina, 

tomando-se o pensamento Malthusiano, eis a afirmac;ao contida na obra do jurista 

Helie Bicudo, Direitos Humanos e sua Protec;ao: 

[ ... ] na America Latina, preve-se que havercil rapido crescimento 
populacional nos seguintes paises tropicais: Brasil, Peru, Venezuela, 
Equador e Bolivia. E facil ver que, com uma populac;ao atual de mais de 
cern milhoes, o Brasil domina geograficamente o continente; Ia pelo fim 
deste seculo preve-se que a populac;ao do Brasil chegara aos duzentos 
milhoes de pessoas, o mesmo nivel populacional dos Estados Unidos em 
1974. (BICUDO, 1997, p. 191). 

Atualmente, consoante citado anteriormente, as crimes violentos apresentam 

progressive aumento, em detrimento do Policiamento Ostensive e das estrategias de 

policiamento que nao tern acompanhado o ritmo das transformac;oes sociais na 

mesma proporc;ao dificultando assim o cumprimento das miss6es6 

6 Constituic;ao Federal -Art. 144: 

§ 5° - As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservar;ao da ordem publica; aos 
corpos de bombeiros militares, a/em das atribuir;oes definidas em lei, incumbe a execur;ao de 
atividades de defesa civil. 

§ 6° - As po/icias militares e corpos de bombeiros militares, forr;as auxi/iares e reserva do 
Exercito, subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territ6rios. 
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constitucionalmente atribuldas a Corporac;ao Policial Militar com a necessaria 

efetividade. 

0 Estado tern ainda par principia administrative prezar pela eficiencia de 

seus servic;os, consoante o exarado no Artigo 37 da Constituic;ao Federal. 

Nao ha duvida em se afirmar que o exerclcio do Policiamento Ostensive esta 

sendo prejudicado pelos altos Indices de ocorrencias e pelo assistencialismo, com 

aumento do volume de atendimentos relacionados a parturientes, feridos, 

embriagados, doentes mentais, entre outros. Par regra, nao seria atribuic;ao da 

PoHcia Militar. 

Outro fator e a aplicac;ao de efetivo e viaturas com desvio da finalidade, a fim 

de suprir a deficiencia au omissao de outros 6rgaos, au seja, a func;ao residual da 

PMPR. Estes tipos de ocorrencias acabam fazendo com que a viatura PM deixe de 

realizar de forma efetiva a ronda ostensiva nos bairros e regioes do Estado do 

Parana, dentro daquilo que seria sua finalidade basica. 

A poHtica adotada au a rna aplicac;ao, com desvios de finalidade, acaba 

comprometendo o atendimento das ocorrencias geradas no fane 190 e o 

policiamento ostensive e preventive. 

Conforme constatado na pratica castrense, e afirmado par diversos autores, 

durante trabalhos e pesquisas monograficas o Policiamento Ostensive ainda e a 

melhor ferramenta de prevenc;ao e combate ao crime. 

Na busca de alternativas e modelos de policiamento para o arrefecimento da 

violencia e da criminalidade foram implementados varios programas e estrategias 

operacionais pela PMPR, desde a decada de 70. No capitulo seguinte sera 

discorrido sobre algumas dessas estrategias consideradas as mais importantes e 

significativas. 

7.4.2 Radiopatrulha - Principal Estrategia e Espinha Doutrinaria da Atividade de 

Policiamento Ostensive Paranaense 

A Polfcia Militar do Parana comec;ou a trilhar rumo a modernidade a partir do 

ana de 1969, quando implantou na capital o Sistema de Policiamento Ostensive, 

mediante o modelo de Radiopatrulha, sistema agregado a uma Central de 

Operac;oes. Abrindo-se urn parentese, a radiopatrulha, ainda hoje, representa a 
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espinha dorsal e doutrinaria do policiamento ostensive e a principal estrategia de 

atua<;ao contra a criminalidade. Ela reflete a cultura organizacional, e vern ao 

encontro da propria comunidade, na maneira tradicional reativa de se fazer polfcia. 

Segundo o Capitao Elio7 a radiopatrulha e entendida como: "a atividade de 

policiamento ostensive realizada per urn conjunto de homens e materiais, 

empregados de forma tecnica, tatica e operacional, em permanente cantata com 

uma central de opera<;oes policiais militares (sala de opera<;oes ou COPOM) e sob o 

seu centrale e coordena<;ao permanente". 

Retomando a hist6ria, a entao Companhia de Radiopatrulha foi a que 

modelou e deu origem aos conceitos operacionais e doutrinarios, que vigem ate a 

presente data, no pensamento estrategico des administradores publicos castrenses. 

Conforme Elio em texto publicado na internet, no site citado na nota de rodape, a 

data da cria<;ao da radiopatrulha remonta a data de 24 de junho de 1968, formatada 

juridicamente, per for<;a do Decreta Governamental n.0 5.797. 

A priori, foram equipados com veiculos da extinta Guarda Civil, contudo, a 

data oficial se deu em 6 de mar<;o de 1969. Pode-se citar entre alguns oficiais que 

contemporalizaram a cria<;ao da radiopatrulha o 1.0 Tenente QOPM Sergio Masteck 

Ramos, 2.0 Tenente QOPM Ademar Benevenuto Moleta, 2.0 Tenente QOPM Joao 

Luiz Zilli Porcides, entre outros. 

A influencia doutrinaria deste embriao de policiamento ostensive de cunho 

eminentemente REATIVO, perdura ate os tempos atuais. A radiopatrulha, 

historicamente conhecida como RP, foi per muito tempo, no Parana, a (mica 

estrategia de Seguran<;a Publica, sendo adotada em todas as unidades 

operacionais. 

Denominada CPRM (Corpo de Policiamento Radiomotorizado) foi extinta 

dando Iugar ao patrulhamento motorizado nas Unidades que foram oficialmente 

criadas e reestruturadas em 1976, com a publica<;ao da Lei de Organiza<;ao Basica. 

Este modele, rapidamente migrou para o interior do Parana, principalmente nas 

cidades de Londrina, Maringa, Fez do lgua<;u e, posteriormente, Cascavel, atingindo 

as cidades de maier importancia no Parana. Com a Lei 6.774 (LOB), de janeiro de 

1976, foi acrescida ao modele a nova administra<;ao com a divisao de grandes 

Comandos Intermediaries (CPC, CPI e CCB). 

1 (<http://www.capnight.vilabol.uol.eom.br/rp.htm>, acesso em 26/12/2009). 
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Tao forte foi a influemcia deste modele que a propria RONE (Ronda 

Ostensiva de Natureza Especial) e a (mica atividade que permanece inalterada, 

doutrinariamente, e que tern o seu nascimento doutrinario na Radiopatrulha. A 

RONE e denominada e defendida pela instituigao como modele de concepgao 

proprio, au seja, que surgiu no amago da propria instituigao, sem ingerencia politica, 

au fruto de modele baseado em discurso politico eleitoreiro de momenta. 

7 .4.3 Sistema Modular de Policiamento Ostensive - Genesis da Doutrina baseada 

na Proatividade. 

Na decada de 70, o modele proativo de policia ja estava em estudo e em 

coordenagao academica junto a certas comunidades norte-americanas. Se a 

pergunta for: par que as Pollcias Militares do Brasil nao adotaram este conceito para 

as suas atividades e estrategias de arrefecimento do crime? ha que se considerar 

que na decada de 70 a poHtica brasileira se encontrava ainda no auge da influencia 

incisiva da ditadura militar. 

Arcabougando o Sistema Japones, de responsabilidade territorial, 

pesquisadores encontraram a filosofia de policia comunitaria nos denominados 

KOBANS (pastas policiais convencionais) e CHUSAICHOS. (pastas policiais onde o 

policial reside). 

Em meados de 1979, foi criado o Sistema de Policiamento Modular Urbano, 

inicialmente denominado de Pastas de Socorro Familiar e, mais tarde, de Sistema 

Modular Urbano. As definigoes e historicos sabre o Sistema Modular estao esparsas 

em poucos estudos monograficos. 

Consultando o rol de trabalhos Monograficos fica nitida a sua importancia 

doutrinaria ate o ana de 1996. Alem de Matike (1995), com o trabalho monografico 

realizado durante CAO na APMG tendo como tema: Reativagao do Sistema Modular 

em Curitiba, houve outras obras, a exemplo, Borges (1982): Padronizagao do 

Velculo Basico de Policiamento Modular de Curitiba; Pessali e Caliman (1983), com 

a obra: 0 Sistema Modular como Modalidade de Policiamento Ostensive e Souza 

(1996), com o trabalho monogratico: Comparative do Sistema Modular de 

Policiamento Urbano e Policiamento Ostensive Volante. A partir de entao, nada se 

cementa a respeito desta filosofia e do respective processo de policiamento 
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ostensivo, com pouca literatura a respeito. 

0 conteudo mais completo pode ser verificado no trabalho Tecnico-cientifico 

apresentado por Souza (1996), sob o tema: Comparative do Sistema Modular de 

Policiamento Urbano e Policiamento Ostensivo Volante. Todo modelo tecnico e o 

descritivo operacional se encontra muito bern delineado no item que trata a respeito 

do tema relacionado ao Sistema Modular, vindo a fortalecer o seu processo 

cognitivo. Vale a pena acrescentar parte da analise comparativa: 

Criados no final da decada de 70, este sistema procurava fazer uma 
descentralizac;ao do servic;o policial, atraves da distribuic;ao de recursos 
humanos e materiais da Polfcia Militar em pontos estrategicos, para a 
melhor prestac;ao de servic;os a comunidade. 
Como pre-requisite de aprovac;ao no CA0/2 - 1995, no Centro de Estudos 
Superiores da PMESP o Cap. QOPM Geraldo Luiz Matike, laborou em 
monografia, onde faz uma pormenorizada descric;ao do SMPU. 
0 modulo e composto: 
a) um posto modular equipado; 
b) a guarnic;ao do modulo; 
c) a area de cobertura do modulo; e 
d) a instruc;ao especial do policial. 
0 Modulo Policial Urbano, quando isolado, e a menor frac;ao de emprego 
tatico integral do Sistema Modular. 
Um Modulo desenvolve um servic;o de patrulha do tipo urbano com base no 
policiamento a pe, apoiado e complementado pelo policiamento motorizado. 
Um pelotao policial - militar convencional reforc;ado tem capacidade para 
acionar um Modulo de Policiamento Urbano. 
Os modulos podem se reunir por integrac;ao e associac;ao. Na integrac;ao o 
modulo se vincula a um comando superior, sem alterar a estrutura de 
comando das guarnic;oes do modulo. Na associac;ao, os modulos tem 
alterado a estrutura de comando das guarnic;oes, estendendo o trabalho 
cooperative ao uso de instalac;oes e equipamentos comuns, derivando-se 
dai o maior controls e operacionalidade das guarnic;oes. E feita a partir do 
quarto modulo. 
Quatro modulos na area territorial da mesma OPM, acrescidos de um 
comando, completam uma companhia do Sistema Modular, que pode ser 
acionada por uma companhia convencional reforc;ada. 
Dezesseis modulos na area territorial da mesma OPM, acrescido de um 
comando, completam um Batalhao do Sistema Modular, que pode ser 
acionado por um Batalhao convencional reforc;ado. 
A caracterfstica principal do SMPU e a aplicac;ao sistematizada no terreno 
da estrutura tipicamente militar da PMPR, sob criterios de trabalho racional 
e tecnicas de administrac;ao moderna no relacionamento do homem com a 
organizac;ao, com seu grupo de trabalho e com o publico em geral. 
0 posto modular 
0 posto e a instalac;ao fisica que abriga o pessoal e material necessaria ao 
desenvolvimento continuo e eficiente do policiamento da area. 
A guarnic;ao modular atua de forma ininterrupta, mediante o continuo 
revezamento dos grupos operacionais no servic;o, sempre no mesmo posto 
e na mesma area, possibilitando aos componentes o reconhecimento dos 
problemas mais comuns dos moradores, facilitando a identificac;ao dos 
agentes delituosos: 
Este reconhecimento propicia melhores condic;oes de atuac;ao preventiva e 
promove a aproximac;ao e integrac;ao do PM na Comunidade, tira o policial 
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do anonimato, aumenta a responsabilidade moral e ajuda a evitar a pratica 
de atos desabonadores. 
A guarnigao modular recebe instrugao especial, de preparagao para entrada 
em servigo conforme as previsoes de atuagao e de manutengao para pratica 
e aprimoramento das atividades individuais e conjuntas.[ ... ]. 
A principia, os policiais militares devem residir na area de cobertura do 
posto no qual prestarao servigos (MATKE, 1995, p. 66). 
A area de cobertura de responsabilidade da guarnigao de um modulo e 
variavel conforme o numero de equipamentos urbanos existentes. 
Para fins de planejamento, quantificagao e programagao orgamentaria, as 
areas foram determinadas conforme os parametres: 
a) em area central comercial urbana, com grande concentragao 
populacional, grande numero de estabelecimentos comerciais, agencias 
bancarias e intenso trafego, o posto e responsavel pela cobertura de uma 
area circular com 500 a 1000 metros de diametro; 
b) em area periferica ao centro comercial urbana, com menor incidencia de 
estabelecimentos comerciais e bancarios e maior numero de conjuntos 
residenciais, o posto e responsavel pela cobertura de uma area de 1000 a 
2000 metros de diametro; e 
c) nos bairros predominantemente residenciais e com menor numero de 
estabelecimentos comerciais, o posto cobrira uma area de 2000 a 3000 
metros de diametro. 
A quantificagao de modulos tambem podera ser precedida por avaliagao 
populacional, na proporgao de um modulo para 20.000 a 30.000 habitantes 
[sic], correspondendo uma equivalencia de 1 policial em servigo para 3 500 
a 5 000 habitantes[sic] por turno. 
Apos a implantagao inicial do sistema em area urbana, o desenvolvimento 
das necessidades de policiamento se faz pela subdivisao da area, com 
implantagao de novo modulo, e nao com aumento do efetivo da guarnigao 
do modulo da area. 
As areas de atuagao dos modulos nao devem ser determinadas de uma 
forma rfgida, mas sim com flexibilidade, sendo perfeitamente normal a 
interpenetragao de area. Deve ser abandonado o conceito rfgido de 
exclusividade de atuagao nas areas, o que ocasiona distorgoes a ponto de 
prejudicar o atendimento de ocorrencias em razao da equipe responsavel 
estar indisponfvel no momenta. 
0 modulo nao pretende ser capaz de enfrentar e resolver todos os 
problemas que ocorrem na sua area. Para isso o sistema preve a atuagao 
coordenada de outros modules do conjunto. 
As areas de policiamento a cargo de uma OPM, que ainda nao atingem o 
nivel de urbanizagao que caracteriza a necessidade de aplicagao do 
sistema modular ou aquelas que ainda nao foram cobertas pelo sistema por 
falta de meios, continuarao sendo policiadas pelo policiamento 
convencional. (MATTKE, 1995, p. 95). 
0 autor cita as vantagens do SMPU: 
atuagao do policiamento prioritariamente no combate a criminalidade nos 
centros urbanos, de modo mais racionalizado e ativo, com enfase na 
vigilancia preventiva de vidas e propriedades, de areas, na assistencia e 
paz social, conforme uma metodologia predeterminada e dirigida no sentido 
de aumentar a eficiencia do policiamento na area de atuagao do modulo; 
b) proporcionar uma melhor adaptagao e aplicagao de estrutura militar 
classica nos servigos peculiares de policiamento urbana, que se diferenciam 
muito do combate militar, sistematizando e definindo as fungoes a serem 
desenvolvidas aos nfveis de soldado, cabo, 3.0 sargento, 2.0 sargento, 2.0 

tenente, 1.0 tenente e capitao, no desempenho dos servigos de policiamento 
ostensive urbana do sistema modular; 
c) descentralizagao do Comando ate nfvel de Companhia e aumento das 
condigoes de desempenho na execugao do policiamento ostensive urbano, 
em razao da aplicagao direta de pessoal de maior graduagao hierarquica, 
consequentemente melhor preparo, de forma mais atuante no policiamento 
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especffico, com func;oes nos mve1s compatfveis aos seus postos e 
graduac;oes, aumentando a eficiencia das ac;oes preventivas e repressivas; 
d) possibilidade de padronizac;ao do policiamento e execw;:ao do 
policiamento ostensivo urbano, preventivo e repressivo, diminuindo ou 
excluindo a diversificac;ao de formas esparsas de trabalho por OPM 
diferente, pela consolidac;ao proporcionada pelo modulo de policiamento 
urbano, propiciando urn adestramento uma especializac;ao mais aprimorada, 
uma diminuic;ao de custos e melhor avaliac;ao de resultados; 
e) instituic;ao de urn policiamento de vigilancia padronizada por area, 
desenvolvido de forma diuturna e ininterrupta, resultando aumento global 
das condic;oes de seguranc;a particularmente para a area considerada; 
f) possibilidade de constituic;ao de uma rede tatica de modulos com 
capacidade de rapida articulac;ao para efetuar bloqueios de areas e de vias 
de transito, a fim de impedir a evasao de criminosos, com a vantagem de 
utilizac;ao de pessoal conhecedor da area onde esta atuando o policiamento 
conjunto, o que aumenta a eficiencia da operac;ao; 
g) possibilidade de aplicac;ao de instruc;ao conjunta para grupamentos 
homogeneos, cujos componentes estarao de servic;o nos mesmos turnos e 
na mesma area, so os mesmos comandos os quais tambem participam da 
instruc;ao, nos respectivos nfveis; 
h) instituic;ao da atuac;ao conjunta do policiamento, pelo permanents rodfzio 
dos grupos em servic;o, com emprego permanents na mesma area, 
aumentando eficiencia pela melhor coordenac;ao existents; 
acrescenta urn grupo de complemento na estrutura organizacional do 
pelotao modular, para substituic;ao de pessoal afastado por qualquer 
motivo, mantendo no possfvel urn nivelamento medio permanents no efetivo 
em servic;o em urn modulo; 
j) fornece maior comodismo para o homem em servic;o, pela instalac;ao de 
uma sede operacional de servic;os externos, com condic;oes de abrigo das 
intemperies, de descanso, para lanches rapidos e atendimento de 
necessidade higienicas; 
k) possibilita a descentralizac;ao de equipamentos de qualquer ordem, por 
maior espac;o de tempo, sob condic;oes de controle e vigilancia; 
desdobramento para a ampliac;ao da cobertura do policiamento especffico, 
por modulos completos, proporcionando a projec;ao de necessidades de 
todos os componentes, e nao somente por aumento de efetivo. 
m) maior facilidade na identificac;ao de falhas de pessoal contra-indicado, 
pelas caracterfsticas de emprego do homem nos modulos; e 
n) fator de dissuasao psicologica de criminalidade apenas pela presenc;a 
ffsica do modulo. 
Falhas na implantac;ao do sistema modular 
Na pratica, o Sistema Modular comprovou ser no infcio de fato, urn sistema 
moderno, bern estruturado e eficaz, no policiamento ostensivo urbano. Teve 
a quase totalidade das suas vantagens doutrinarias comprovadas, quer 
quanto a eficacia, quer quanto a aceitac;ao publica. Apenas alguns 
aspectos, como falta de patrulhamento na area de cobertura dos modulos, a 
morosidade no atendimento, detectada pelas pesquisas de opiniao publica e 
analisadas no capitulo anterior; no aspecto gerenciamento, a falta de 
efetivo, material e equipamento do sistema, bern como a escassez de 
recursos financeiros. Estes problemas de gerenciamento foram causados 
principalmente pela ingerencia polftica, pois na medida em que os postos 
eram inaugurados, outros nao constantes do projeto original foram 
construfdos aleatoriamente, principalmente durante os perfodos eleitorais, e 
muitas vezes com recursos da propria comunidade e auxiliados por 
empresarios locais. 
Com a disseminac;ao dos postos, a Corporac;ao nao acompanhou a 
demanda em razao das dificuldades de orc;amento para a manutenc;ao ffsica 
dos imoveis e disponibilidade de pessoal. 
Em conseqOencia, os postos foram dotados de reduzido efetivo para urn 
grande numero de postos fixos, ocasionando imobilizac;ao consideravel de 
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policiais militares como atendentes de populares circunvizinhos e na 
vigilancia das instalac;:oes e equipamentos contra os furtos ou depredac;:oes 
a que ficaram sujeitos aqueles imoveis. 
Apesar desses senoes (sic], o Sistema Modular mostrou trazer em seu bojo 
urn melhor aproveitamento por area de atuac;:ao com relac;:ao ao Sistema de 
Policiamento tradicional, empregado anteriormente pela Policia Militar do 
Parana. (MATTKE, 1995, p. 118) 
Apos analise de suas variaveis, o autor termina por invalidar sua hipotese, -
reativar o Sistema Modular- devido a estudos no Estado de Sao Paulo, que 
indicam que todos os esforc;:os da Policia Militar devem ser voltados para a 
radiopatrulha. 
Pesquisas de Opiniao a respeito do Sistema Modular de Policiamento 
Urbano realizadas em 1982 pela lntermarketing S/C, tomando por base 08 
MPM em Curitiba: 
Quante a utilizac;:ao dos modules, houve urn acrescimo de 8,56% em 
dezembro de 1982, em relac;:ao a fevereiro de 1981, dado ao superior 
conhecimento pelo publico dos servic;:os oferecidos pelos modules, o que 
pode ser explicado pela repetitividade da utilizac;:ao, ou seja, dos que 
utilizaram o modulo pela primeira, 36,25% o utilizaram pela Segunda vez. 
Nota-se que o modulo foi grandemente solicitado para assistencia de cunho 
social, seguindo-se as comunicac;:oes de furto e roubo. 
Quante a qualidade dos servic;:os prestados pelo modulo, notou-se uma 
acentuada melhoria com acrescimo em dezembro de 1982 de 12,7% em 
relac;:ao a gradac;:ao de born, 8,9 % em relac;:ao regular e com diminuic;:ao de 
27,6% com relac;:ao a gradac;:ao ruim. Elevaram-se os indices quanto aos 
bons servic;:os prestados, ao born atendimento dos postos modulares e a 
maier seguranc;:a dada a area de atuac;:ao. Em contrapartida, os maiores 
motives dos servic;:os prestados terem sido tarjados de regulares, foram a 
falta de patrulhamento e a morosidade no atendimento as solicitac;:oes da 
comunidade. 
Quante as caracteristicas assimiladas como mais positivas, em ordem 
decrescente sao: a boa apresentac;:ao pessoal, educac;:ao e a nao 
discriminac;:ao de classes sociais no atendimento. As menos positivas: a 
incorruptibilidade, a motivac;:ao para o trabalho e a preparac;:ao profissional 
dos componentes do sistema modular. 
A populac;:ao demonstra ter duvidas no aspecto da corrupc;:ao e da 
motivayao pelo trabalho, talvez baseada na suposic;:ao de pouco ganho 
financeiro, o que tambem viria a refletir na preparac;:ao profissional pela 
dificuldade que se tern para selecionar pessoal melhor qualificado. 
Quante as deficiencias detectadas pela pesquisa, em ordem decrescente, 
foram constatadas a falta de efetivo, a falta de viaturas, falta de modules e 
falta de patrulhamento como os principais. Nota-se que nao sao fates 
inerentes a selec;:ao, prepare profissional ou qualidade do atendimento, mas 
sim a fatores materiais e a falta de recursos humanos, bern como de 
planejamento no tocante a falta de patrulhamento. (SOUZA, 1996, p. 67) 
Em Trabalho Tecnico - Cientifico apresentado como requisite para 
conclusao do Curse de Aperfeic;:oamento de Oficiais II - 1996 da Academia 
Policial Militar do Guatupe, sob o tema: Comparative do sistema modular 
de policiamento urbano e policiamento ostensive volante, o Capitao 
Cesar Alberto Souza, apresentou urn significative alerta sobre a implantac;:ao 
de projetos de policiamento ostensive urbane voltados a comunidade: 
Os entrevistados unanimemente afirmaram que as forc;:as politicas 
facilitaram, num primeiro memento, a implantac;:ao do Sistema Modular de 
Policiamento Urbano (SMPU), onde o sucesso experimental levou a uma 
expansao acelerada, num segundo memento a vies politica inviabilizou a 
manutenc;:ao de criterios tecnicos, gerando as dificuldades que viriam a 
determinar a descaracterizac;:ao, o desgaste e desativac;:ao do Sistema 
Modular, o entrevistado Angelo Rogerio Boniluri, idealizador do SMPU, 
reconhece, porem, que determinante para o desaparecimento do SMPU 
foi a politica interna, conforme suas palavras: "Por outre lado, as 
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dificuldades que impediram o funcionamento do sistema a nfvel operacional, 
na forma concebida, ocorreram no ambito do publico interno participante, o 
qual, sem o direcionamento e incentivo do escalao superior, reagiu 
negativamente, por falta de conscientizac;ao e preparo para assimilar as 
mudanc;a de atitude, de comportamento e de mentalidade exigidas pelo 
novo modelo. Oficiais intermediarios, subalternos e graduados sentiram-se 
diminufdos no seu status por concorrerem as jornadas de trabalho junto aos 
seus subordinados, [ ... ]. 
Pior ainda, a ac;ao demag6gica e eleitoreira por Comandantes que detinham 
interesses politicos, prosseguiu de forma suicida para o Sistema, mediante 
uma serie de implantac;oes de postos, desvinculados de qualquer estrutura 
organizacional ou orc;amentaria, guarnecidos por um ou dois homens sem 
comando, algumas horas por dia, excluindo qualquer possibilidade de uma 
reimplantac;ao nas bases programadas inicialmente, e decretando o triste 
fim de uma aspirac;ao honesta e idealista, de colocar a Policia Militar no 
mais alto nfvel de confianc;a e orgulho da populac;ao paranaense, na area da 
seguranc;a publica". (SOUZA, 1996, p. 120). 

Apesar de que este tema seria abordado no capitulo que trata da resiliencia 

e seus modelos, importante asseverar que este modele seria e e, estrategicamente, 

tao importante para as novas demandas de policiamento ostensive que teria que se 

renovar o pensamento estrategico do Sistema Modular. Tal sistema e o (mica que se 

enquadra e se aproxima dos modelos exitosos, passfvel de resultado, a media e 

Iongo prazo. E neste contexte, pode-se citar, claramente, o exemplo da Polfcia 

Pacificadora do Morro Dona Marta. A Polfcia Pacificadora, embora muitos a 

critiquem, alegando ser uma resposta polftica e passageira, que implica na 

saturayao dos morros e migrayao dos criminosos, tern demonstrado ser uma 

alternativa que vern dando certo. Ao menos funciona melhor que a invasao des 

morros de forma repress iva e com o emprego do "caveirao" e helic6pteros ( caveirao 

do ar). 

Este modele do Sistema Modular, abandonado na decada de 90, par culpa 

do processo politico externo a Corporayao, e mais ainda, pelos motives politicos de 

ordem interna, foi deformado pela necessidade e a volupia em busca de resultados 

imediatos e enganosos a populayao. lsso ocorreu na pratica incessante de cativar 

votes e pela chancela legftima do processo eleitoral. Tal suicfdio, conforme muito 

bern citado e lucidamente abordado par Souza (1996), foi o responsavel pela 

decadencia deste proveitoso modele de policiamento ostensive. 

Urn dos fatores que encetam o sucesso da Polfcia Pacificadora e a 

ocupayao de territ6rio e a imputayao de responsabilidade territorial pela forma de 

desdobramento e na modalidade de permanencia (ope ra-se as vantagens da 

modalidade permanencia e patrulhamento). Deve-se entao decidir, ora pela longa 



108 

extensao de patrulhamento que pede atingir o processo motorizado, ora pela 

perenidade da presenc;a flsica na localidade, na modalidade permanencia. Este e 

urn enfoque de decisao estrategica. 

Quando 0 policiamento e aliado a tecnicidade e a pratica, tanto 0 processo 

de policiamento a pe quanta o motorizado, fatiadamente, quadra a quadra, 

imposslvel neste modele nao atingir resultados positives. 

Conforme ja destacado este seria e ainda e o modele matricial da 

PROATIVIDADE, assim como a matrix da REATIVIDADE eo radiopatrulhamento. 

7.4.4 Adoc;ao de Novas Conceitos Operacionais per meio das PPO 

(Procedimentos Permanentes de Operac;oes) 

0 Comandante do Policiamento da Capital, o Cel. QOPM Wilson Odirley 

Valla, nos meados do ano de 1988, adotou o modele mineiro de Gestae de 

Recursos Humanos e Materiais. Expediu, em forma cartilhada, diversos 

procedimentos padronizados, que arcabouc;aram a postura comportamental, 

gerencial e de fiscalizac;ao de seus agentes, alcanc;ando padroes para todas as 

atividades de policiamento ostensive. Foram diversas PPO que padronizaram o 

policiamento ostensive geral, em Operac;oes Policiais, Eventos, etc. Para cada 

situac;ao havia uma PPO especlfica. 

Tipos, processes e modalidades de policiamento ostensive foram disperses 

e sobrepostos na forma de redes e malhas de protec;ao. A estrategia era compilada 

na formayao de malhas que sobrepostas poderiam fazer frente a manifestac;ao e 

incidencia criminal em determinada area. 

Conforme ia se lanc;ando mao dos meios dispostos, estes quando nao 

respondiam ao arrefecimento da criminalidade, eram reforc;ados por ondas de 

atuac;ao sobrepostas e com incidencias determinadas, que potencializam sempre a 

atividade anterior e de forma escalonada. 

Foi o revigoramento e o cheque para a anabolizac;ao do processo reativo, 

todo ele calcado, entretanto, com enfase no sistema reativo do radiopatrulhamento. 

Nada se criava, nada que nao estivesse, doutrinaria e umbilicalmente, ligado ao 

modele matrix da radiopatrulha, a exemplo dos Tatico M6veis Autos (TMA), Pelotoes 

de Motociclistas, Radio Patrulhas Auto (RPA), etc. 
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0 Sistema modular estava agonizante e a predilec;ao do sistema reativo de 

polfcia, na epoca, foi a deixa final para o fim do SMPO (Sistema Modular de 

Policiamento Ostensive). Este processo beira a gestae do governo de Alvaro Dias, 

no ano de 1990 a 1994. 

Atualmente, apesar de ainda estarem em vigor, as PPOs acabaram caindo 

no esquecimento doutrinario e nada mais foi criado que combinasse Gestae de 

Seguranc;a Publica e mudanc;a de postura e comportamento. lsso implica num 

verdadeiro retrocesso de Gestae, ao contrario da 16gica administrativa e funcional de 

que somente se abandona urn modele com a criac;ao e/ou implementac;ao de urn 

modele melhor e mais eficaz. 

Na esteira do sistema baseado no radiopatrulhamento surgiram outras 

modalidades de policiamento. Entre eles a Ronda Ostensiva de Natureza Especial, a 

qual sera discorrida no proximo item. 

7.4.5 RONE (Ronda Ostensiva de Natureza Especial)- Projeto PMPR- Atividade 

de Radiopatrulhamento 

Em 1992, foi adotada a modalidade de Policiamento Ostensive denominado 

de RONE (Ronda Ostensiva de Natureza Especial), pertencente a Companhia de 

Polfcia de Cheque, destinada a executar o patrulhamento motorizado de 

recobrimento ou apoio ao policiamento ostensive normal. 

Segundo Bednarczuk Junior (2007), A hist6ria da Cia PChq remonta anterior 

ao periodo Ditatorial, ainda na decada de 70. Em 1962, a Companhia de Operac;oes 

Especiais se vinculou ao Batalhao de Guardas, unidade que deu origem ao 12° 

BPM. 

Essa unidade elitizada da PMPR teve sua origem na criac;ao do Comando e 

Operac;oes Especiais (COE), criado em 27 de outubro de 1964, per meio do Decreta 

Governamental n° 16.316, sendo esta unidade oriunda ainda do aproveitamento da 

sa Cia/BG. 

Em janeiro de 1976, criou-se a Unidade de Polfcia de Cheque, sendo ativada 

mediante a Portaria do CG n.0 387/76-PM/1, de 23 de setembro de 1976, como forc;a 

reserva do Comandante-Geral da PMPR, com sede no Quartel do Comando Geral. 

Na data de sua criac;ao contava com a previsao organica de 109 (cento e 
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nove) policiais militares correspondentes da 1 a Companhia do Corpo de Opera~oes 

Especiais e 56 soldados de 28 Classe do Batalhao de Guarda. A denomina~ao 

Companhia de Polfcia de Choque surgiu pelo Decreta n° 3.239 de 19 de abril de 

1977. 

A Cia PChq esta estruturada conforme o Quadro Organizacional fatico em 

tres subestruturas bern definidas que vern a ser: 

a) RONE; 
b) CANIL CENTRAL; 
c) COE. 

Trata-se, portanto, de urn desdobramento do estilo de policiamento de 

radiopatrulha, adaptado para atuar de maneira reativa. 

ARONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especial) foi criada no dia 13 de 

julho de 1992, pelo CPC (Comando do Policiamento da Capital), devido ao 

crescimento de criminalidade violenta e como forma de recobrimento da Malha 

Protetiva Originaria composta pelo 1° Esfor~o das Unidades Operacionais de Area. 

Abaixo se tern a forma doutrinaria de aplicabilidade da RONE no recobrimento 

operacional da Malha Ordinaria como op~ao de Quarto e Quinto Esfor~o: 

Quarto esfor9o 

A nivel de CPC - terceiro recobrimento - lan9amento de Unidades Tatico 
M6veis do CPC - Esq P Mon, BPTran, BP Gd, Cia Ind. P Gd e Cia p Chq. 
Recobrimento do policiamento montado, a pe e motorizado suplementado 
por caes. Atua9ao nos locais mais sensfveis a delinqOencia ou assumido as 
missoes especfficas. Executara tambem opera9oes especiais, batidas 
policiais, escoltas de valores e de presos, sendo suplementados pelo 
emprego do pessoal da area meio e dos alunos da APMG e EsFAEP. 

Quinto esfor9o 

Constitui-se no ultimo recobrimento da malha protetora, com emprego do 
RPMon, Chq (RONE), com missao especffica de combater mais 
eficazmente a criminalidade violenta, e de maneira especffica. 
Ha de considerar que a designac;ao do Tatico M6vel Auto mudou para 
ROTAM. (BEDNARCZUK JUNIOR, 2007). 

Ainda, em razao da necessidade de pronto emprego, a RONE, par meio da 

Cia PChq, utiliza seus efetivos na atua~ao de situa~oes de emergencia (Greves dos 

Portuarios/2000 e Reintegra~oes de Posse). 
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0 proprio descrito, apontado por Benarczuk Junior (2007), reporta a 

competencia originaria da RONE, segundo o conceito dado, de cunho altamente 

reativo: 

As Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) constituem-se em 
uma tropa especialmente treinada e preparada para o combate a 
criminalidade violenta, atendendo ocorrencias de vultos tais como: Roubos 
executados por quadrilhas especializadas, extorsoes mediante seqUestra e 
trafico de entorpecentes. Viaturas de media porte, composta por guarnil(oes 
com 04 (quatro) ou 05 (cinco) policias militares, comandadas por graduados, 
que estao diretamente subordinados ao oficial comandante do Pelotao. 
Armamentos e equipamentos especificos, uniformes camuflados que 
propiciam melhores condic;oes de progressao, tanto no ambiente urbana 
como no ambiente rural. 0 objetivo principal e a forte capacidade de ac;ao e 
reac;ao na prevenc;ao e na repressao ao crime, principalmente por meio das 
abordagens e buscas pessoais realizadas. (BENARCZUK JUNIOR, 2007). 

7.4.6 Projeto Povo (Policiamento Ostensive Volante) 

Em 1993, implantou-se o Projeto POVO (Policiamento Ostensive Volante), 

inicialmente nos bairros da Capital do estado. Os primeiros vefculos eram kombis 

com os celulares. Diante de uma nova filosofia com os recursos materiais e meios 

disponfveis, os policiais militares passaram a realizar as rondas com as respectivas 

viaturas. A questao nuclear e que no apogeu de prover uma resposta polftica a 
violencia foi concebido o presente projeto. As kombis, a priori, deveriam ser providas 

de efetivos (os recursos humanos foram retirados da RPA) e motocicletas (os 

motociclistas foram retirados do efetivo da RPA). Conforme se verifica, as viaturas 

foram desprovidas de motoristas e patrulheiros para prover esta nova modalidade, 

dotada de celulares e radios. Ora, qualquer sistema ou modalidade de policiamento 

com recursos abastados surte resultados. Nao foi diferente com o projeto POVO. 

Porem, tal projeto foi concebido a partir de uma filosofia proativa. Contudo, nao 

houve o devido treinamento de maneira especffica. Foi realizada a aplica<;ao e 

execu<;ao por policiais militares provindos de urn sistema altamente reativo. 0 

resultado foi que a filosofia come<;ou a ser abandonada, integrada ou readequada no 

antigo sistema reativo de radiopatrulha via fone de emergencia 190. Uma vez 

acionado, atendia-se a ocorrencia e a proatividade ficava relegada a urn segundo ou 

terceiro plano. 

Reportando-se ao trabalho monografico de Pazinatto (1995), e possfvel 
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verificar o impacto deste policiamento ostensive na comunidade. Este novo ciclo de 

atividades foi tema monografico para o Curse de Aperfei~;toamento de Oficiais (CAO, 

1995), no Centro de Estudos Superiores da PMSP, resultando o seguinte: 

Como marco culminante, registrado nos anais da corporac;ao, temos a 
implantac;ao do Projeto POVO (Policiamento Ostensive Volante), que 
representa a proposic;ao mais avanc;ada, atualmente em pn3tica em Curitiba 
[sic] e no interior do Estado, chegando mesmo a constituir fonte de 
inspirac;ao para outros Estados. (PAZINATTO, 1995, p. 90) 
Descreve o autor a implantac;ao do Projeto POVO, em Curitiba: 
iniciou-se no mes de outubro de 1993, por intermedio do Comando do 
Policiamento da Capital e adveio, basicamente, em func;ao de tres fatores 
basicos: 
1. 0 - Necessidade por parte do Comando do Policiamento da Capital em dar 
uma pronta resposta aos anseios da comunidade curitibana, em termos de 
melhores condic;oes de seguranc;a; 
2.0

- Sucateamento do Sistema de Policiamento Modular, que passaram a 
denominar-se Postos de Policiamento Ostensive, nos quais as instalac;oes 
fisicas (M6dulos) se apresentavam em total estado de precariedade e nao 
existia previsao orc;amentaria para efetivac;ao de consertos, reparos ou 
mesmo reformas; aliado a isso, a corporac;ao tinha suporte para manter 
apenas urn PM, por turno de servic;o, em cada Modulo Policial, o qual 
limitava-se a cumprir o papel de seguranc;a fisica das instalac;oes e 
informants; 
3. o - Reduzido numero de viaturas de radiopatrulha para atendimento de 
ocorrencias, o que acarretava na elevac;ao do indice da demanda reprimida 
e do tempo para atendimento ao solicitante. (PAZINATO, 1995, p.90) 

Na sua obra, Pazinatto (1995) apresenta no RESUMO, o seguinte: 

A Policia Militar do Estado do Parana, por intermedio do Comando do 
Policiamento da Capital, com o prop6sito de oferecer melhores condic;oes 
de seguranc;a e tranquilidade a comunidade curitibana implantou, no final de 
1993, o Projeto Povo (Policiamento Ostensive Volante). 0 sistema consiste 
na alocac;ao de uma viatura Kombi, equipada com telefone celular e radio 
de comunicac;ao ocupada por dais patrulheiros e apoiada por dais 
motociclistas, para exercerem patrulhamento, diuturno, em cada bairro da 
Capital. Cada viatura, em principia, atua somente nos limites do bairro 
(setor) e nela consta, em sua lateral, o numero do telefone celular do bairro 
de atuac;ao, podendo ser acionada diretamente pelo publico A adoc;ao do 
Sistema Povo, substituiu, praticamente, o tradicional sistema de 
radiopatrulhamento (RP) e, parcialmente, os M6dulos Policiais (fixos). 
Adotou a filosofia de "Policia Comunitaria" e mostrou trazer em seu bojo urn 
melhor aproveitamento do trinomio: Policial - Viatura - Comunicac;ao, 
alocando-os de forma descentralizada, como meio de manter maior 
aproximac;ao com a comunidade. Decorrido urn ano e meio de sua 
implantac;ao aventou-se, desde a reestruturac;ao ate sua desativac;ao em 
func;ao da apresentac;ao de algumas deficiencias e disfunc;oes operacionais. 
0 trabalho monografico teve por escopo principal avaliar o grau de 
operacionalidade do Sistema Povo, no tocante a sua eficacia, eficiencia e 
efetividade, bern como, apresentar proposta no sentido de reverter os 
fatores influenciadores das disfunc;oes operacionais, na busca do 
aperfeic;oamento do Sistema. Foi utilizado o metoda hipotetico-dedutivo, 
com a utilizac;ao de pesquisas bibliograficas, documental e de campo 
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(questionarios e entrevistas), e tratamento estatfstico. Os resultados das 
pesquisas, analises e avalia96es, comprovaram que a implantayao do 
Projeto Povo trouxe beneficios relevantes a comunidade curitibana, tais 
como: diminui9ao do tempo de atendimento ao solicitante; redu9ao da 
demanda reprimida; baixa dos indices de criminalidade; e eleva9ao do grau 
de sensa9ao de seguran9a e tranquilidade. Comprovou-se a eficacia, 
eficiencia e efetividade do Sistema, justificando plenamente sua 
manuten9ao em prol do bern estar da comunidade. (PAZINATO, 1995, p. iv) 

Em 2002, ocorreu de forma definitiva a implementac;ao do Projeto de 

Policiamento Comunitario, em Curitiba. Em 2004, ocorreu a reativac;ao da Patrulha 

Escolar e do Projeto POVO na Capital e no interior do Estado. 

0 Projeto POVO, lanc;ado em 1993, no governo de Roberto Requiao, ja na 

epoca, dispunha que uma viatura ficasse designada para o atendimento de urn 

determinado bairro, devendo ser identificada com aquela comunidade. Pretendia, 

assim, atingir o principal objetivo de integrac;ao com a comunidade, ou seja, uma 

constante troca de informac;oes. Essa integrac;ao visava a reduc;ao da criminalidade 

e da sensac;ao de inseguranc;a. Promovia-se nessa concepc;ao urn aumento da 

resistencia ao crime, com a implantac;ao de tecnicas preventivas e, igualmente, 

eliminando as condic;oes que afetavam a manutenc;ao da ordem publica. 

No proximo titulo sera abordado sabre os Totens. Ha que se considerar, 

para o verdadeiro sentido da pesquisa que o governador do Parana, Jaime Lerner 

(1991-1994), na epoca, sucedeu o entao governador Roberto Requiao. Por isso, 

surgem os modelos politicos de seguranc;a publica, ou seja, a disputa por modelos 

de seguranc;a publica estavam colocados na arena politica. 0 atual governador nao 

poderia alimentar e/ou potencializar o modelo de seguranc;a publica de seu anterior 

adversario politico. Naquele momenta, deu-se o embate dos projetos de seguran<;a. 

Foi o que ocorreu com os Totens no governo de Jaime Lerner. 

Vencedor nos pleitos eleitorais de 2003, Roberto Requiao volta ao governo 

com a sua proposta de Seguranc;a Publica alicerc;ada no Projeto POVO. 

Em 2003, ocorreu de forma definitiva, a implementac;ao do Projeto de 

Policiamento Comunitario em Curitiba. Em 2004, ocorreu a reativac;ao da Patrulha 

Escolar e do Projeto POVO, na Capital e no interior do Estado. De forma 

experimental foi implantada a nova faceta do Projeto POVO nos bairros Jardim das 

Americas, Portao e Santa Felicidade, tendo de imediato, plena aceitac;ao em razao 

do natural desgaste do modelo vigente a epoca do governo anterior. Em abril de 

2004, o Comando-Geral da Corporac;ao exarou por forc;a regulamentar, a Diretriz 
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002/2004-PM/3, estabelecendo as bases para o planejamento, coordena9ao, 

execu9ao e controle, em todo Estado, do policiamento comunitario. Em face da sua 

aceita9ao, por decisao governamental, e progressivamente, foi implementado em 

outros bairros e principais cidades do interior do Estado. Sob o enfoque de projeto 

de governo o Projeto Povo estendeu-se para todo o territ6rio paranaense, inspirado 

na filosofia de Polfcia Comunitaria. 

Em agosto de 2005, para dar cumprimento ao Programa de Governo o 

Comandante-Geral da PMPR determinou a elabora9ao das diretivas de 

implementa9ao do PROJETO POVO, sendo entao compilado na forma do Plano 

Especial n° 001/2005- PM/3, estabelecendo-se as condi96es para a implanta9ao do 

Projeto nos 75 (setenta e cinco) bairros de Curitiba. 

Entendeu-se claramente que o objetivo foi de trazer expressivos resultados 

no arrefecimento do clamor publico e da ansiedade e expectativa a respeito das 

questoes ligadas a seguran9a publica, buscando-se restabelecer o sossego publico 

e a paz social e a necessaria e almejada sensa9ao de seguran9a. 

Mas, em razao de que nao ha e nem havia como se abandonar de maneira 

efetiva o modelo de atendimento via 190, as ocorrencias ainda continuaram a ser 

geradas. Todo o efetivo necessaria para efetivar o programa foi oriundo do sistema 

reativo normal. Ou seja, na implanta9ao do modelo ora mencionado nao foram 

realizadas novas contrata96es ou inclusoes de reposi9ao do contingente de policiais 

militares. Segundo Medeiros, 2004, no Projeto Reposi9ao de Recursos Humanos da 

PM 1/EM, foi constatado que a defasagem de efetivo segue uma dinamica real de 

0,4% ao mes, chegando a 4,8% do efetivo total ao ano. 

Ao ano, chega-se aproximadamente ao numero de 500 (quinhentos) a 700 

(setecentos) policiais militares exclufdos das fileiras da PMPR, a maior parte por 

tempo de servi9o. Diante da expectativa de reposi9ao nao se chegara nunca a 

compor o quadro original. A velocidade de inclusoes e bern menor do que a soma 

das exclusoes. A atual estrategia de policiamento atinge seu exaurimento, passando 

da falta de efetivo, rna distribui9ao e falta dos recursos, desvios de finalidades, 

somando-se a deficiencia dos outros 6rgaos e consequente falta de solu9ao de 

continuidade das a96es e programas policiais militares, assim como ocorre em todo 

final de governo, partindo sempre dos mesmos motivos. A falta de uma doutrina 

propria de Preven9ao e projetos pr6prios da PM, baseados em criterios tecnicos e 

nao apenas politicos, comprometem os resultados e eficiencia. A falta de 
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continuidade dos Programas de Governo, que mudam em cada pleito eleitoral, 

causa assim, uma descrenc;a institucional juntamente com o governo e a propria 

instituic;ao. Outre ponte interessante e a questao de uma polftica de manutenc;ao, 

realocac;ao e recompletamento de efetivo das fileiras da PMPR. No Projeto RRH, 

anteriormente citado, tem-se: 

Tomando por base o infcio do governo do Sr Alvaro Dias e findando como 
do Sr Jaime Lerner, verifica-se que, em 16 (dezesseis) anos, o efetivo 
PM/BM aumentou em 3.182 (tres mil, cento e oitenta e dois) PM/BM, 
representando 18% do efetivo total. a perda mensal de efetivo PM/BM, 
seguindo a proporr;ao media de 1987 a 2002 (ate o mes de julho 02), e de 
72 (setenta e dois) PM/BM/mensais, totalizando 866 (oitocentos e sessenta 
e seis) PM/BM/por ano. Atualmente, em relar;ao ao efetivo PM/BM domes 
de julho/028

' a perda anual de efetivo segue uma tendencia de 4,8 %, e 
0,4% ao mes, no que, seguindo esta tendencia, o efetivo PM/BM, positivado 
na relar;ao lnclusao x Exclusao, representando atualmente 3.182 (tres mil 
cento e oitenta e dois) PM/BM, nestes quatros Governos (1987-2002), sera 
exaurido em tres anos e seis meses.(EM/PM-1, 2002). 

A fim de ser utilizado o presente estudo na conclusao desta monografia, no 

Release do Projeto RRH-Gatilho Repositor, tem-se o seguinte: 

As formas de Exclusao de Funcionario Publico Militar. 

Sao diversas as formas que se efetua e forma a linha da Evasao de 
recursos humanos na PMPR. 
A Principal e de maior percentagem e a Reserva Remunerada por Tempo 
de Servir;o. Depois e a Pedido, quando o Policial Militar se desliga por seu 
interesse formalizando Pedido (Concursos, Trabalhos Diversos, Empregos, 
Atividade Comercial), a seguir, a Reserva Compuls6ria (Limite Legal de 
ldade), lnvalidez (Acidentes e outros), Exclusoes a Bern da Disciplina 
(atraves de Processo Administrative Demissionario), Falecimento 
(Previdencia) e outros. Ver a Tabela abaixo, correspondente ao Ano de 
2002, ate o mes de Julho. As formas de Exclusoes estao previstas na 
Legislar;ao peculiar da PMPR, denominado C6digo da Polfcia Militar do 
Estado, atraves do exarado pela Lei n. 0 1943, 23 Jun 54, adaptada 
atualmente na Emend a n. o 19 da Constituir;ao Federal. (EM/PM-1, 2002). 

De acordo ainda com os dados coletados na Sec;ao de Movimentac;ao e 

Promoc;oes da DP/PMPR, visualizam-se, conforme tabela seguinte, as exclusoes de 

efetivo da PMPR no ano de 2002: 

8 Dados atualizados pela Subser;ao Mobilizadora -EM/PM-1, ate o mes de Julho de 2002. 
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TABELA 2- EXCLUSOES DE EFETIVO DA PMPR- 2002 

MOT/VOS JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL SOMA 
EXC. A PED/00 05 07 04 08 13 05 12 54 
EXC. DE SO 28 CLASSE 01 00 00 01 00 00 00 02 
EXC. DE ALUNOS OF. 00 01 00 00 00 00 00 01 
EXCLUSAO 00 00 00 00 01 01 00 02 
EXC. A BEM DA DISC/PUNA 01 01 01 03 00 06 02 14 
DESER9AO 00 00 00 01 01 00 00 02 
FALECIMENTO EM SERV/90 06 01 03 04 01 05 01 21 
FALECIMENTO 00 00 00 00 00 00 00 00 
RESER VA 07 21 14 13 12 40 08 115 
RR COMPULSORIA 03 04 05 05 02 05 02 26 
RES. NAO REMUNERADA 00 00 00 00 01 00 00 01 
RES. REM. EX OFFICIO 00 00 00 00 00 00 00 00 
REF. POR /NVALIDEZ 00 01 02 02 01 09 02 17 
AGREGA9fi.O 00 01 00 00 01 01 09 12 
LIC. SEM VENC. 02 02 03 00 04 00 00 11 
TOTAL 25 39 32 37 37 72 36 278 

FONTE: DADOS FORNECIDOS PELA SE<;AO DE MOVIMENTA<;AO E PROMO<;OES DA DP/PMPR 

Analisando os dados constantes da referida tabela, merece destaque o 

afastamento policial militar dos Quadros da PMPR por motivos de Licenc;a para 

tratamento de assuntos de interesses particulares, sem vencimentos, por dois anos, 

que atualmente somente tern sido concedido em casas excepcionais pelo Comando 

Geral: 

Acrescenta-se outra forma de afastamento dos Quadros da PMPR, que e a 
Licenga para tratar de assuntos de interesses particulares (art/137 da Lei n.0 

1943, ate por dois anos, quando o Policial Militar pode ficar por este perlodo 
afastado, mas sem o devido vencimento, no entanto, mantendo vinculo com 
a Administragao Publica, correspondendo atualmente, neste ano, com 3,5% 
das Exclusoes no perlodo de Janeiro a Julho de 2002. 
Por exemplo, tal beneficia legal tambem estende-se aos Funcionarios Civis 
do Estado, com previsao legal na Lei n.0 6174 atraves de seu 
Estatuto.(Dados disponibilizados pela Segao de Movimentac;ao e 
Promogoes da DP/PMPR, 2002.) 

Nao ha, portanto, urn planejamento ou medida que possibilite o 

recompletamento do efetivo, fator que acaba refletindo no policiamento ostensivo. 

Por mais que se invista na qualidade, para que se possa realizar uma prevenc;ao 

adequada torna-se necessaria urn minima de policiais militares que possam garantir 
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essa preven<;ao e a pronta interven<;ao nos casas que exijam o restabelecimento da 

ordem. 

7.4.7 Totens - Potencializa<;ao e Demarca<;ao de Pontes Bases com 

Comunica<;ao Via Central 190. 

Nao obstante, nos anos de 1997 a 1998, no governo de Jaime Lerner, a 

incidemcia criminal ja estava em grafico ascendente e a comunidade pleiteava das 

autoridades "politicas efetivas" na garantia da seguran<;a publica. Aproximava-se 

mais urn pleito eleitoral. A escalada da violencia gerou urn clima de inseguran<;a e 

principalmente de insatisfa<;ao com as politicas da epoca, e com isto, nao houve 

como evitar o impacto dessa insatisfa<;ao na Politica do Estado e seus 

administradores. 

Como sempre, a responsabilidade e rescaldo da rna gestae politica ou 

mesmo omissao ou consequencia da falta de uma politica, recaiu aos 6rgaos 

policiais, que tiveram que assumir a responsabilidade pelo aumento da violencia e 

dos Indices de criminalidade, constituindo-se no portal de entrada e desaguadouro 

de todas as tensoes e conflitos sociais. 

Na busca de modelos politicos de seguran<;a que pudessem ao mesmo 

tempo canter os animas e traduzir urn marketing politico inovado, inspirados em 

modelos estrangeiros, criaram-se os Totens. Com a promessa da policia num 

simples apertar de batao, como numa invoca<;ao aos deuses e por urn milagre na 

seguran<;a, mediante a instala<;ao de 126 terminais telefonicos personalizados, foram 

os Totens dispostos em pontes estrategicos dos bairros de Curitiba e Regiao 

Metropolitana. Neles deveria permanecer uma viatura com urn policial-militar se 

revezando no atendimento de ocorrencias. Prevaleceu a decisao politica do governo 

em detrimento das decisoes tecnicas dos gestores estrategicos da PMPR. 

Assim, no Comando do Policiamento da Capital, a epoca do Cel QOPM 

Justina Henrique Sampaio Filho, e no governo de Jaime Lerner (1999-2003) foi 

implantado o Sistema de Policiamento Ostensive denominado Totens. Este Sistema 

arcabou<;ava a comunica<;ao direta do cidadao a uma Central 190, encurtando e 

dando celeridade no atendimento. Os Totens (na figura dos mensageiros de Deus) 

traziam consigo a filosofia embutida de que se poderia comunicar diretamente e ser 
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atendido em sua necessidade e reclamayao. Nos totens estariam as viaturas com 

efetivo, prontos para uma resposta. A ideia nao era ruim, o problema foi a sua forma 

de implanta9ao e gestao polltica. 

Destarte, politicamente expandiu-se o Sistema em velocidade maior do que 

a Pollcia Militar poderia atender. Tudo em nome da ambi9ao polltica e da cativa 

inten9ao eleitoral, sucumbindo, assim, mais uma vez como nos demais sistemas em 

que houve a ingeremcia polltica. Mais uma vez o criteria politico se sobrepos a 16gica 

da tecnica. 

Ainda assim, mais uma vez o recurso humano disponlvel para o sistema que 

fora alocado para os Totens utilizou o mesmo efetivo eminentemente reativo 

baseado no radiopatrulhamento e no tone de emergencia 190. A consequencia nao 

tardou e as ocorrencias demandaram gerando o crescimento da demanda reprimida. 

0 sistema do Totem nada mais era do que a identificayao dos Pontos Bases, 

famosos PBs. Nesta forma de alocayao do policiamento, demarcava-se entre cinco a 

sete pontos bases, com quinze minutos de parada em cada urn, com a presen9a 

policial, seguindo-se, esquematicamente, urn Cartao Programa. Mas, o engodo nao 

tardou a aparecer e o hist6rico foi outro. 

Na cidade de Curitiba tem-se o relato de que viaturas sem condi9oes de 

rodar eram colocadas com auxHio de guincho em certos Totens "politicos". Policiais 

militares do expediente administrative, sem condi9oes de atuar ou dirigir (quando a 

viatura estava em condic;Oes) deixavam de prestar o devido socorro e atendimento. 

A falacia eo fracasso do sistema nab tardaram. 

Os Totens, denominados Policiamento Ostensivo Localizado, eram 

alicer9ados em 126 terminais telefqnicos personalizados, distribuldos, de forma 

estrategica, em todos os bairros de nossa Capital e Regiao Metropolitana. 

Permaneceram funcionando durante assim, por pouco tempo, e acabaram 

abandonados por falta de investimentos na troca e manutenyao dos equipamentos. 

Ainda sobre esse tipo de policiamento, o governador do Estado do Parana, 

assim o avaliou: " ... bobagem do Totem, que era uma proposta para a mldia e sem 

sentido" (Diario Popular, 28 de abril de 2004). 

0 fim do Totem culminou com o mesmo destino de outros modelos. A ansia 

pela conquista do voto e a expansao do modelo em quantitativa superior a 
capacidade de atendimento. 
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7.5 OUTROS MODELOS E GESTAO TECNICA PARA A POTENCIALIZACAO 

DO POLICIAMENTO OSTENSIVO 

Depois de intensa pesquisa, analisando-se os diversos modelos de gestae 

em ambito da Policia Militar, merece considerac;ao e analise especial, a necessidade 

e potencializac;ao do policiamento ostensive, por meio da criac;ao e implantac;ao dos 

grupos de operac;oes especiais, definindo-se os princfpios motivadores, como forma 

de descentralizar as atividades do Comando de Operac;oes Especiais (COE). 

7.5.1 Grupe de Operac;oes Especiais 

Na decada de 90, na cidade de Cascavel, apos urn diagnostico situacional e 

diante do aumento de prisoes de marginais, com alto poderio belico, e quadrilhas 

organizadas que atemorizavam a regiao, o entao Tenente Coronel Walter 

Wiltemburg Pontes, comandante do 6° BPM, criou o primeiro Grupe de Operac;oes 

Especiais da Policia Militar. Sua implantac;ao seguiu rigorosamente o prescrito no 

documento de Estado Maier chamado Normas Gerais de Ac;ao n° 001/91-3. 

0 modele a ser atendido em mementos de crise pelo Comando de 

Operac;oes Especiais demandava muito tempo na resposta. lsso ja ocorria e ainda 

hoje continua, pois entre a crise instalada e a chegada e intervenc;ao do Grupe 

Especial no local interage muito tempo, considerando a gravidade da situac;ao. Alem 

do que, na comunidade local atendida, a sensac;ao de impotencia e ate mesmo de 

incompetencia fica mais latente quando a comunidade aguarda uma resposta rapida 

de sua policia e nao e atendida com eficacia. 0 reforc;o de outra policia, apesar de 

pertencer a mesma instituic;ao, pelo seu maier potencial de forc;a, carater 

diferenciado e especializado, da a ideia de maier protec;ao e imponencia. 

Quando solicitado apoio a Cia Choq ou as RONES para situac;oes de alto 

risco, por mais que houvesse boa vontade do Comandante-Geral ou do proprio 

Comandante da Cheque, o tempo decorrido para o apoio nao causava o efeito 

pretendido e sua finalidade nao se concretizava. 

0 Grupe de Operac;oes Especiais foi uma ferramenta de alto impacto, 

formado por policiais militares do proprio Batalhao, que possufam conhecimento da 

regiao treinamento aos moldes da SWAT Americana, com 240 h de curse e 
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treinamento, alem de uma sele9ao rigorosa. 

Alem do intense treinamento, aprimoramento de tiro policial e tiro de 

precisao, abordagem e tecnicas policiais militares, a mobilidade para as atividades 

necessarias de combate ao crime organizado era celere e conseguia atingir objetivos 

estrategicos, fazendo frente a criminalidade local. Nao obstante, na cidade de 

Cruzeiro do Oeste, o comandante do 7° BPM, Major Arthur Canfield, tambem criou o 

seu Grupo de Opera9oes Especiais de forma aprimorada, seguindo o previsto na 

Norma Geral de A9ao n° 003/94. 

Urn detalhe que chamou aten9ao na cria9ao deste Grupo foi a riqueza de 

detalhes do Curso. A sele9ao, dura9ao (240h) e toda a grade curricular, previsoes e 

detalhes com o objetivo clara de realmente instruir, treinar e capacitar os policiais 

militares para a missao especializada. Nao foi apenas uma solu9ao imediatista, 

houve todo urn suporte e aparato tecnico. Outra questao foi o efetivo. Mesmo com a 

escassez de efetivo, conseguiu-se formar urn Grupo de Opera96es Especiais, sem 

que afetasse as outras atividades de radioatendimento. Este detalhe esta bern 

definido e discorrido no item 10. referente a mobilizayao, da NGA n.0 003/94: 

0 Grupo se constituira para instrugao durante o perfodo de 21 (vinte e urn) 
dias uteis. Ap6s esse perfodo o grupo retornara a atividade policial de 
origem e sera reconstitufdo sempre que necessaria e para instrugao de 
manutengao ministrada na primeira semana de cada mes.(NGA n.0 003/94-
EM/PMPR). 

Este foi o "Toque de Midas". Todos os policiais militares eram da malha 

primaria de seguran9a publica. Somente poderiam ser do Grupo de Opera9oes 

Especiais se estivessem em plena atividade operacional. Receberiam todo o 

treinamento e voltariam para a atividade normal, integrando-se ao policiamento 

ostensive normal, ou seja, a maioria da Radiopatrulha. Em momenta de crise, o 

Grupo era recomposto e atuavam em situa9oes preliminares, de emergencia ou em 

operayoes policiais do tipo Bloqueio, ou a qualquer necessidade do Comandante da 

Unidade. 

A posteriori, com a finaliza9ao do treinamento, o Grupo se reunia em 

determinados dias de cada mes para instru9ao de manuten9ao. Assim, a unidade se 

fortalecia operacionalmente e, com pouqufssimos recursos, poder-se-ia manter o 

treinamento de uma parcela da tropa, o que era salutar. Outro fator foi a 

especializa9ao da polfcia frente a particularidade do crime. A balan9a tecnica versus 
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o crime organizado manteve-se equilibrada. 

Os Grupos de Operac;oes Especiais, no modelo citado, foram se 

expandindo, nada perdendo para as SWATs Americanas. Tudo era conforme a 

tecnica. Com dedicac;ao de muitos policiais militares e nao havendo feudos, o policial 

militar retornava a atividade normal, ap6s o treinamento ou o cumprimento de sua 

missao sem que houvesse resistemcias ou rejeic;oes. Muitos policiais militares que 

nao tinham a oportunidade de receber os mesmos treinamentos dos Oficiais eram 

ensinados pelos seus iguais. lsto taml5em favoreceu a disseminac;ao da doutrina de 

Operac;oes Especiais. Ao contn3rio do modelo de pertencer a uma unidade 

especializada que determina a formac;ao de feudos e gera concorrencia e 

competitividade, estabelecendo diferenc;as e certas prerrogativas, influencia do 

modelo reativista. 

Outra vantagem deste sistema, que propiciava o retorno de urn policial 

altamente especializado a atividade normal era o fato de replicar o conhecimento 

aos seus colegas e pares, cujos conhecimentos eram facilmente absorvidos, pois 

aquele que repassava era o seu igual. Em 1996, com as reintegrac;oes de posse 

explodindo em todo estado paranaense, a maioria dos Grupos de Operac;oes dos 

Batalhoes foi utilizada praticamente em larga escala, desviando a priori, o conceito 

doutrim!rio da formac;ao e criac;ao dos respectivos Grupos de Operac;oes Especiais 

(GOEs). 

Nao se compreendeu a filosofia dos Grupos de Operac;oes Especiais, que se 

manteriam acima do padrao normal de policiamento ostensivo, e cuja doutrina ainda 

estava sendo sedimentada. Nao obstante os resultados positivos, sem explicac;oes 

tecnicas e de modo empirico, por meio de Portaria do Comando Geral da PMPR, os 

GOEs foram extintos juntamente com as TMAS, passando a serem denominadas de 

ROT AM, no molde reativo da RONE. 

7.5.2 Responsabilidade Territorial ao nfvel de Subsetores 

Os romanos foram experts na arte de dominar. Eles conquistavam outros 

reinos, recrutavam os generais vencidos e lhes davam status de general romano. 

Mas a principal caracterfstica era a ocupac;ao. Eles dividiam as administrac;oes e 

cada administrac;ao tinha seu centuriao. Era a chamada responsabilidade territorial. 
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Caso se pense que tal modelo e por demais antigo, tal raciocfnio pede ser 

desmantelado a exemplo da recente implantagao de urn modelo de ocupagao. 

Exemplo tfpico e a chamada Polfcia Pacificadora no Morro da Dona Marta, no Rio de 

Janeiro, conforme ja foi anteriormente mencionado nesta pesquisa monogratica. 

Representa a quarta unidade de Policiamento Comunitario, correspondendo 

atualmente, como estrategia de interagao e de sensagao de seguran<;a naquela 

comunidade. Os resultados sao tao certos, que o governador estara langando mais 

unidades pacificadoras como estrategia de seguran<;a publica par ocasiao das 

Olimpiadas. Para acalmar as crfticas, tal medida e no minima uma forma pacifica de 

ocupar as morros e buscar a seguran<;a social. 

Urn aspecto importante e que merece destaque e a forma de implantagao 

das Unidades de Polfcia Pacificadoras (UPP) no Rio de Janeiro. A ocupagao ocorre 

de forma planejada, com base em criterios tecnicos e de acordo com as prioridades. 

0 projeto nao preve a ocupagao de todas as favelas do estado. Das 900 favelas da 

capital e das outras centenas na regiao metropolitana e interior do estado, estao 

previstas para a implanta<;ao das UPP no maximo 100 comunidades. A ocupagao 

das favelas requer recursos humanos e urn maier contingente de policiais militares. 

0 trabalho e muito amplo e nao e executado apenas com ferramentas do mundo 

jurfdico. A estrategia de pacificagao trabalha com a ocupagao, mas tambem com 

redes de prevengao em outros lugares. 

A policia pretende ocupar 30% das favelas ate 2010, segundo o secreta rio 

de seguran<;a publica do Rio de Janeiro, Jose Mariano Beltrame. Para o projeto 

estao sendo contratados novas policiais militares, sendo que esta prevista a 

contrata<;ao de 3,3 mil policiais s6 para as Unidades Pacificadoras. De acordo com o 

projeto, os policiais militares que serao empenhados nas UPP receberao no minima 

R$ 500,00 (quinhentos reais) a mais, pages pela prefeitura carioca par meio de 

convenio. Ao inves de opera<;6es apenas pontuais e parte da polftica de integragao 

das favelas obras do PAC (Programa de Acelera<;ao do Crescimento), com oferta de 

infraestrutura de saneamento basico, ilumina<;ao, abertura de ruas e constru<;ao de 

moradias. 

0 Projeto de ocupagao das UPP englobam cinco fases: 

a) Planejamento - num prime ira memento a comunidade e "virada do avesso". 

Dados populacionais, s6cio-economicos, n.0 de domicflios, quantidade de 
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escolas, hospitais, pastas de saude e ate igrejas sao levantados na fase de 

planejamento da ocupac;ao. Sao reunidos relat6rios estatfsticos das 

principais ocorrencias, analise cartogratica do cenario local, fornecendo o 

mapeamento complete da area e modus operandi dos criminosos. 

Determina-se nesta fase ainda o contingente de policiais militares, materiais 

e equipamentos que serao necessaries. Cada UPP obedece a urn padrao 

especlfico. 

b) Entrada da polfcia na favela. 

c) Ocupac;ao temporaria - nao tern prazo para ser conclulda. Conta com outras 

unidades operacionais da PM e depende da complexidade da area e 

resistencia dos criminosos, estabilidade e centrale da regiao. 

d) Ocupac;ao permanente. 

e) Avaliac;ao do servic;o prestado a populac;ao. 

Agora, voltando a questao da responsabilidade territorial: em 1998, no 

Comando do CPC, o Cel. QOPM Justina Henrique Sampaio Filho determinou a 

todas as unidades operacionais do CPC que desdobrassem a responsabilidade 

territorial ate o nlvel de subsetores. Havia a ideia de distribuir responsabilidade 

territorial ate o Comando de Sargentos, assim como as unidades do interior que 

tinham suas bases de comando que iam se desdobrando ate o nlvel de 

destacamento, com os comandos descentralizados. Mas o problema de efetivo, de 

certa forma, contribuiu para que o presente projeto logo fosse abandonado, vista a 

alta resistencia em remodelar e afetar o sistema reativo de radioatendimento. 

No Regimento de Polfcia Montada, no ana de 1998, o Tenente Coronel Joao 

Luis Zilli Porcides determinou, par meio de estudo diagn6stico (diagnose situacional), 

que fosse aumentado o nlvel de fiscalizac;ao. Para tanto, a territorialidade foi 

distribulda em dais grandes setores, sendo atribulda a dais Oficiais de Ronda a 

missao de fiscalizar a area. 

Dessa forma, aumentou-se em 200% a capacidade de fiscalizac;ao, 

diminuindo os procedimentos administrativos de abuse de autoridade e desvio de 

conduta. Este foi urn sucesso de Gestae de Administrac;ao, mediante o aumento do 

nlvel de fiscalizac;ao e centrale. 

Na cidade de Paranagua, ap6s o perlodo da Operac;ao Verao 99/2000, o 

Tenente Coronel PM Joao Luis Zilli Porcides, quando no comando do go BPM, 
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novamente baseado em estudos diagn6sticos, determinou medidas de aumento da 

fiscalizac;ao e potencializac;ao do Policiamento Ostensive para fazer frente a 
demanda operacional, principalmente para atender as reclamos sociais na faixa 

portuaria. 

Assim, aplicou-se na Companhia Portuaria o principia da Responsabilidade 

Territorial, sendo a area subdividida em setores. A responsabilidade foi atribulda a 
fiscalizac;ao dos Sargentos, mediante o processo motorizado (motos) o que 

aumentava o poder dessa fiscalizac;ao e melhorava a capacidade de prevenc;ao. Os 

resultados positives no arrefecimento da violemcia foram obtidos em curta prazo, 

sem afetar au alterar o fator efetivo. 

No 13° BPM, no de 2004, o Tenente Coronel QOPM Daniel Alves de 

Carvalho adotou dais princlpios de Gestao de Policiamento Ostensive. Essa gestao, 

que definiu diretivas de aplicabilidade de recursos humanos e materiais no 

policiamento ostensivo, foi devidamente orientada por Aferic;ao dos Indices de 

Ocorrencia, Criminalidade e Violencia e pela divisao de responsabilidade territorial. 

Na 1 a Cia PM do 13° BPM foi determinada a divisao de responsabilidade 

territorial e fiscalizac;ao setorizada par aspirantes a oficial e tenentes modernos. 

Aumentou-se a fiscalizac;ao com a aplicac;ao de efetivo reserva na forma de 

policiamento ostensivo solidario, com cartoes programas e missoes pre-definidas, 

identificac;ao de pontos de policiamento e presenc;a. Neste tipo de policiamento, nao 

se utilizava mais o sistema baseado na intuic;ao do policial militar, que coordenava 

as ac;oes, e sim os pontos vermelhos au chamados pontos quentes. Com a 

incidencia da ostensividade nestes pontos, nao houve outra forma a nao ser 

obtenc;ao de resultados positivos, entre eles o controle e o arrefecimento de algumas 

incidencias criminais. 

0 resultado a curto prazo foi a diminuic;ao de procedimentos administrativos 

e aumento da resposta aos reclamos sociais. Entretanto, tal modelo foi abandonado 

com a salda do referido oficial superior, voltando ao modelo antigo de policiamento. 

lmportante destacar que tal modelo ensejou as primeiras etapas para a 

concretizac;ao do CAPE (Coordenadoria de Analise e Planejamento Estrategico) e do 

Comite Gestor da Secretaria de Seguranc;a Publica. 

Destarte ainda, tais modelos foram devidamente registrados em estudos 

monograficos apontados no discorrer deste trabalho cientffico. Nao obstante, nao 

houve a adoc;ao pela instituic;ao deste principia basico de policiamento ostensive. As 
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bases de divisao colocadas pelo Policiamento do Projeto POVO comportam 

tecnicidade politica e nao policial, devendo haver atualmente, uma nova 

reestrutura<;ao, com a compos1<;ao e adequa<;ao do Quadro .Organizacional. da 

propria unidade operacional. 

7.5.3 Aferi<;ao dos Indices de Ocorrencia, Criminalidade e Violencia 

A estatistica e a melhor ferramenta de analise disposta para a administra<;ao 

em qualquer dos seus niveis, tanto particular quanto governamental. E distante a 

realidade de aplicabilidade da estatistica como ferramenta de eficiencia nas 

atividades da corpora<;ao, comparando em rela<;ao as empresas privadas ou mesmo 

ate outros orgaos do governo, em que o investimento na gestao do conhecimento e 

mais acentuado. 

Neste capitulo, como forma de pautar o conhecimento que sera objeto de 

estudo, ter-se-a uma genealogia da ado<;ao de Metodos Estatisticos pela 

Corpora<;ao. 

Foi com a explosao da violencia na decada de 90 que a cidade de Curitiba 

apresentou os primeiros sintomas de cidade grande. A promessa de facilidades e o 

exodo rural, que vinham desde a decada de 70, atingiram o seu maior pico inchando 

a capital do estado, o que fez proliferar os problemas sociais, formam os bolsoes de 

miseria, delimitando os contornos atuais de Violencia e Criminalidade. 

Regioes com hipossuficencia de recursos se aglutinaram de modo 

alarmante, multiplicando-se de 21 (vinte e uma) favelas, passando de 2.213 (duas 

mil duzentas e treze) moradias, no anode 1971, para 209 (duzentos e nove) favelas 

em 1990, com 24.578 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e oito) moradias, 

registrando urn crescimento de mais de 1.100 % (mil e cern por cento). Tal potencial 

geossocial foi o comburente que inflamou e alimentou os indices de ocorrencia, 

criminalidade e violencia pela falta dos servi<;os sociais adequados e proporcionais a 

demanda explanada. 

Em agosto de 1992, objetivando a apresenta<;ao de urn trabalho para o I -

Forum Nacional de Seguran<;a Publica, Violencia e Criminalidade promovido pela 

Comissao de Defesa Nacional da Camara dos Deputados, o Comandante-Geral da 

PMPR designou uma comissao composta pelo Cel. QOPM Antonio Carlos Abraao, 
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Ten.-Cel. QOPM Walter Cardoso de Aguiar e Maj. QOPM Joao Luis Zilli Porcides. 0 

objetivo foi proceder a urn trabalho de pesquisa sabre violencia urbana, aferimento 

de Indices de violencia e criminalidade, visando subsidiar a abordagem do subtema 

"Violencia Urbana". 0 subtema, por sua vez, englobaria o tema "Estatfstica da 

Criminalidade e da Violencia como instrumento para o planejamento de uma Polftica 

Publica Nacional". 

Assim, o marco 16gico para evolu9ao desta sistematica aferitiva de Analise 

Ambiental Criminal ja estava demarcado desde o ano de 1993. Deveras que ja 

existia a preocupa9ao com o uso da Estatfstica no Planejamento do Policiamento 

Ostensivo como ferramenta de gestao de potencializa9ao. 

Naqueles tempos, a forma9ao da tabula9ao de dados era extralda, uma a 

uma, entre as Fichas de Abertura de Ocorrencias, o que gerou urn desgaste natural 

na apura9ao, possibilidade de desvios de interpreta96es, alem da morosidade. 

0 modelo de aferi9ao dos Indices, conforme ja explanado supra, teria sido 

adotado e colocado em pratica pela Polfcia Militar de Minas Gerais. A Comissao 

citada, que era formada por determina9ao do Comandante-Geral da PMPR, chegou 

a conclusao da conveniencia e da aplicabilidade do conceito e forma executada pela 

Polfcia Mineira. 

Nesta comissao, adotou-se como padrao, que no aferimento do lndice de 

Criminalidade, deveria ser computado todo o delito (crimes e contraven96es), 

tipificando-se assim, no c6digo penal brasileiro, alem do quantitativa de ocorrencias 

geradas e insertas no Banco de Dados ou atraves das Fichas de Abertura de 

Ocorrencias. Tomar-se-ia por base a popula9ao por meio de determinado bairro, da 

regiao em foco, considerados em grupos de 1.000 (mil) pessoas. Porem, para as 

megal6poles (com mais de 10 milhoes de habitantes), conforme foi convencionado, 

seria multiplicado por 100.000. Atualmente, a CAPE (Coordenadoria de Analise e 

Planejamento Estrategico) utiliza o fator 10.000 para aferir os Indices de ocorrencia, 

criminalidade e violencia. Assim, na qualitatividade dos dados era finalizado o 

quantitativa da por9ao da comunidade alvo da pesquisa que se envolvera em 

ocorrencia policial militar. 

A Polfcia Militar do Parana, a exemplo das outras co-irmas militares, deveria, 

entao, aplicar a mensura9ao de Indices para avaliar o desempenho operacional, em 

razao da Conven9ao assinada pelos participantes do I - Forum Nacional de 

Seguran9a Publica, Violencia e Criminalidade. 



127 

Os indices tambem foram convencionados. Assim, na obra de Souza (2004), 

tem-se o seguinte: 

0 primeiro fndice de aferimento eo fndice Geral de Ocorrencia, abreviado 
para I.G.O., e sao computadas na Equa<;:ao todas as ocorrencias geradas 
pelo fone 190, por iniciativa propria e por solicita<;:ao direta aos Policiais
Militares. Nao importando a maneira do atendimento, todas as informa<;:oes 
sao registradas em Boletim de ocorrencias e inseridas no banco de dados. 
E desta somat6ria geral tem-se a Equa<;:ao do I.G.O. 

I.G.O. =LTotal de llfcitos Gerais x1.000 
Popula<;:ao da regiao 

Para o aferimento do fndice de Criminalidade, sao tabulados todos os 
ilfcitos: 

Crimes contra a pessoa; 
Crimes contra o patrimonio; 
Crimes contra os costumes; 
Crimes contra a incolumidade publica; 
Crimes referentes ao t6xico e, por derradeiro, 
Contraven<;:oes Penais. 

Diante destes dados referenciais e insertos na Tabula<;:ao Estatfstica 
originou-se a Equa<;:ao: 

I. C. =LTotal de llfcitos x1.000 
Popula<;:ao da regiao 

Da mesma forma, para o fndice de Violencia, a comissao tomou por base a 
defini<;:ao do conceito adotado pela Polfcia Militar de Minas Gerais. 
Ha uma distin<;:ao clara no fndice de Violencia e o de Criminalidade, em 
razao do primeiro considerar para a Tabula<;:ao, apenas os crimes de maior 
potencial ofensivo e de a<;:ao violenta, a exemplo do: 

Homicfdio doloso; 
a tentativa de homicfdio; 
o estupro; 
o roubo sem arma; 
o roubo com arma; 
a extorsao mediante sequestro; 
o atentado violento ao pudor e; 
Lesao corporal dolosa. 

Desta forma, deu-se o tratamento numerico, atraves da seguinte Equa<;:ao 
para o fndice de Violencia: 

I.V. =LTotal de Crimes Violentos x1.000 
Popula<;:ao da regiao 

E em razao destes fatores, o Comando do Policiamento da Capital, no 
comando do Cel PM JUSTINO HENRIQUE SAMPAIO FILHO, passou a 
mensurar os delitos, atraves destes Indices que passaram a direcionar a 
atividade de Policiamento Ostensivo, no entanto, tecnicamente, em 
contrapartida da forma empfrica que anteriormente era realizado. 
Discutir a eficiencia e eficacia destes Indices, somente no campo da 
experimenta<;:ao e nao ha como argumentar da sua "nao cientificiedade" 
destes parametres matematicos. (SOUZA, 2004, p.13 a 15). 
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Todavia, consoante sera abordado ao final em capitulo a parte, tal 

ferramenta de gestao nao prosperou como doutrina na Pollcia Militar do Parana, 

sendo que tal tecnica aferitiva faz parte atualmente do Sistema de banco de dados 

do CAPE/SESP. 

7 .5.4 Aplicabilidade dos Dados Estatrsticos na Atividade Operacional 

No estudo monogratico de Souza (2004), em sua obra, foram expostas no 

campo pratico, as experiemcias exitosas deste sistema e ja se realizou urn 

levantamento hist6rico da Analise Criminal Ambiental na Pollcia Militar do Parana. 

Segundo o autor, mediante a Pesquisa de Campo, foi posslvel comprovar a 

utilizagao deste Sistema na atividade de Policiamento Ostensive, com os Oficiais da 

PMPR que estiveram diretamente envolvidos na criagao do Sistema de Controle 

Operacional da PMPR (SisCOp-PMPR). Foi posslvel historiar uma parte da criagao 

deste Banco de Dados e a utilizagao dos metodos de aferimento de Indices de 

Ocorrencia, Criminalidade e Violencia na atividade de Policiamento Ostensive. 

7.5.5 Termino do Sistema COPOM e lmplantagao do SisCOp 

Urn marco da atual administragao foi o Sistema de Controle de Operagoes 

Policiais Militares (COPOM). Toda a tecnologia de gerenciamento do Sistema 

COPOM ate o ano de 1998 era baseada em softwares antigos, do tempo da 

inauguragao daquela central, com mais de 18 anos de operacionalidade, sem 

transigao para novos conceitos e softwares. Com a criagao do SISCOp (Sistema de 

Controle Operacional) com software aberto e "ene" variaveis de formulagao e 

geragao de relat6rios sucedeu uma decisao diflcil na epoca: migrar para urn sistema 

novo e em experiencia. A pressao para o uso de softwares comprados era grande e 

a responsabilidade pelo radioatendimento na cidade de Curitiba poderia 

sobrecarregar a demanda reprimida do sistema 190. 

0 descredito para o novo sistema era a descrenga no talento do pessoal 

interno e demais recursos e habilidades que exigiria o referido sistema. Nao 

obstante, numa decisao extremada, o Comandante do CPC, Cel. QOPM Justino 
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Henrique Sampaio Filho determinou que fosse feita a migrac;ao imediata para o novo 

Sistema de Controle Operacional, derrubando todos os softwares do sistema antigo. 

A adaptac;ao ao novo sistema foi lenta, em contrapartida, para cada problema, havia 

uma rapida recuperac;ao e, ha todo momenta, a assistencia tecnol6gica agia 

prontamente, corrigindo procedimentos e softwares constituldos em programas. 

Entretanto, foi argumentado o porque nao se optou em manter o sistema 

antigo do COPOM. Na epoca, a resposta foi: a resistencia a mudanc;a. Se houvesse 

o sistema paralelo nao haveria esforc;os para migrar para o novo sistema e em cada 

problema surgido, a resistencia aumentaria. Assim, a transic;ao seria demais morosa 

e talvez ate nao ocorresse. E urn exemplo de resiliencia, lembrando ser 

caracterlstica do povo brasileiro o conformismo e a resistencia. 

Alem do software e da sistematizac;ao de urn banco de dados direcionados 

para a atividade policial, todos OS documentos referentes a atividade policial foram 

devidamente padronizados. Nenhum documento ficou sem urn padrao. lsto 

uniformizou tambem a informac;ao e sua gestao. Tambem gerou mudanc;a de 

comportamento na comunicac;ao do delito. Todo preenchimento da ocorrencia se 

realizava via radio e o operador inseria as informac;oes no computador. Agora ele 

somente comunicava o crime. Havia o deslocamento da viatura e os policiais 

militares apenas se reportavam as providencias no local. 0 Boletim de Ocorrencia 

era entregue com riqueza de informac;oes para digitac;ao no banco de dados. Foi 

uma mudanc;a de comportamento de "180 graus" para a epoca. 

0 "batismo de fogo" do SisCOp foi na Operac;ao Verao 99/2000. Sob 

coordenac;ao do Tenente Coronel Joao Luis Zilli Porcides e com as demais diretrizes 

planilhadas em diagnoses, todo policiamento seguiu os relat6rios do Sistema de 

Controle Operacional, obtendo a maximizac;ao dos recursos conforme delineado no 

planejamento, mantendo os Indices nos seus patamares satisfat6rios. 

Primeiramente, houve todo urn treinamento dos policiais militares a respeito 

do novo sistema. Todo preenchimento dos dados foi formatado num direcionamento 

padrao denominado PPO n° 001. Este documento detalhava no seu todo o 

preenchimento dos documentos. Sua inserc;ao no sistema tinha os campos 

especlficos e estes campos geravam os relat6rios cruzados. Eis a definic;ao do 

sistema, consoante o citado documento: 
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PREENCHIMENTO DE ANOTOS e 8.0. E DEMAIS DOCUMENTOS 
PADRONIZADOS 

(ANOTA<;AO DE OCORRENCIA E BOLETIM DE OCORRENCIA) 

INTRODU<;AO- ANOTA<;AO DE OCORRENCIA 

1. OANOTO 

Desde a implantac;ao do SisCOp, em data de 18 de Dezembro de 1999, 
nesta area sob a responsabilidade territorial do go Batalhao de Polfcia 
Militar, vem consolidar as perspectivas ate o proximo ano, a adoc;ao destes 
procedimentos em todo o territorio paranaense. Uma tendencia estadual da 
PMPR, em padronizar todos os documentos atinentes a atividade 
operacional, com o nucleo fundamental disposto para a teoria da 
Maximizac;ao de Resultados, combinado com a Minimizac;ao dos Meios 
disponfveis. 0 Anoto, foi concebido, num primeiro plano, em substituir 
gradativamente a Ficha de Atendimento de Ocorrencia (FAOCs), quando 
nao houver, a priori, o encaminhamento/entrega de pessoas ou objetos, a 
um orgao publico e/ou particular. Neste mister, a fim de melhorar o 
atendimento e propiciar ao Policial Militar um recurso que melhore a sua 
grafia , coleta de dados mais correlates a ocorrencia possfvel, em materia 
de anotac;oes, que sao realizadas diretamente com o entrevistado, o policial 
evitara de recorrer a memoria, ou fazer rascunhos em papeis alheios 
aqueles da atividades PM (folha de papel, guardanapo, jornal e outros), 
fazendo-o em papel adequado para tal, logicamente que, com uma boa 
grafia, tanto cursiva ou letra de forma, desde que legfvel ao digitador 
SisCOp. (PROCEDIMENTO PADRAO N° 001/99-2000). 

Com o sistema e cruzamento dos relat6rios e a Aferic;ao dos Indices de 

Ocorrencia, Criminalidade e Violencia, poder-se-iam fazer projec;oes futuras da 

gerac;ao de ocorrencias, a exemplo de urn slide de apresentac;ao, as autoridades na 

cidade de Guaratuba: 

PROJECAO ESTATiSTICA PARA AS FESTIVIDADES 
CARNAVALESCAS NA CIDADE DE ANTONINA E GUARATUBA 

ANTON INA 
ESTIMATIVA 
Populac;ao Flutuante: 24.000 
Populac;ao Flutuante: 1 0% da massa migratoria 
a) Veiculos: 20.000 
b) Pessoas: 100.000 (FA TOR 5) + Flutuante local=124.000 
N° de Ocorrencias dia=7 - 0,23% do total do tratamento. 
Crescimento de 500% - 1.0.=4,54- I.C.=1,33- I.V.=0,38 
Perfodo de 4 dias de festejos: 
75(setenta e cinco) pessoas se envolverao em Ocorrencias; 
22(vinte e duas) pessoas se envolverao em crimes; 
6(seis) pessoas se envolverao em crimes violentos. 

FONTE: SLIDE DE APRESENTA<;AO POR OCASIAO DO LANCAMENTO 
DA OPERA<;AO VERAO 99/2000- GUARATUBA,PR. 
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Os resultados obtidos pefa inser<;ao diaria geravam diversas informav5es 

que podiam ser tabuladas e submetidas ao pensamento estrategico do comandante. 

Atteravoes de escalas eram ordenadas, pontes de "PBs1
' definidos, atterados, 

reforyos de escala, de policiamento ostensive, tudo consoante o mapeamento da 

incidencia criminal. Eis abaixo alguns dos relat6rios extraidos dos SisCOp eo mais 

interessante, a ultima figura, que demonstra a incidencta criminal por fases da lua, 0 

que gerou muita admira~ao dos expectadores. 

GR.AJ'!GO 5·- EST AT . !C,A.S 
FONTE: Apresentacao Verao 99/2000da Operacao 

. GRAFICO 6 - APRESENT ACAO DOS INDICES DE OCORRENCIAS 
CONFORME AS FASES DA LUft. 
FONTE: Apresentac;ao da Operac;ao Verao 99/2000 

GRAFrco 7 - demonstrativo da lncidencia Criminal pelas fases da lua 
FONTE: SiSCOP PARANAGUA -Apresenta9ao da Operagao 99/2000 
Relat6rio estatistico 18 dez. 1999 a 18 jan. 2000. 



132 

A incidencia criminal passa a ser percebida e mapeada de forma diferente 

por meio do comportamento grafico, passando a comunicar sua presenc;a num 

determinado momenta e localidade. Outro fator importante ainda, e que passava a 

qualificar o modus operandi do metiante e desta maneira, estudava o melhor 

processo de policiamento ostensive adequado para aquele momenta. Foi o primeiro 

ensaio para outras pesquisas, a exemplo do grafico acima, que poderia, caso nao 

tivesse sido relegado a urn segundo plano, ter colaborado para as ciencias sociais. 

Foi o primeiro quadro realizado com as incidencias criminais e urn comparative das 

fases da lua. Foi, entretanto, apenas uma experiencia com o Sistema de Controle 

Operacional. 

Outro detalhe foi a qualffica~o tecnica do fenomeno social da migrac;ao do 

crime. Pode-se perceber, ctaramente, que o crime migra de acordo com a base 

territorial, ou seja, procura o focal com mais oportunidades, manor presenc;a policial 

ou de acordo com o tipo penal. Se os roubos sao coibidos passa-se para a 

modalidade de furta qualfficado, etc., o que se denomina: Migrac;ao por Tipo. 

Estas terminologias encontram-se nos trabalhos e apresentacoes da 

Operacao verao 99\2000. 

Nao ha limite no cruzamento das informa¢es do SisCOp. Mas o SisCOp 

tern uma limitacao tecnica importante a ser explanada. Nao existe mecanisme de 

com~cao do tipo penal. Ou seja, num Botetim de Ocorrencia, a insercao da natureza 

sera sempre a que constar no Boietim de ocorrencia, nao existindo mecanismos 

tecnicos adequados para sua correcao. 
A titulo de exemplo, supondo que a ocorrencia primeiramente iniciasse com 

a natureza de lesoes corporais. Imagine se daqui ha um ou dois dias a vitima viesse 

a falecer. 0 tipo penal estatistico deveria sera natureza homicidio. Este seria objeto 

de inquerito policial e o tipo homicldio nao seria registrado no sistema da Policia 

Militar e sim no antigo Policia On-Line da Policia Civil. Este dado nao entraria na 

estatistica da PMPR, levando a falsas interpreta¢es, podendo gerar equivocadas 

estrategias de atuacao. Naquele tempo, ha que se ressaltar que havia dois sistemas 

de registro de ocorrencias: o SisCOp da PMPR e o Policias On-Line da Policia Civil, 

ou seja, dois bancos de dados nao integrados e preciosos para levantamentos 

estatisticos. Para a Policia Militar a tipificacao seria lesoos corporais e para a Policia 

Civil, o homicidio. Havia dais sistemas com diferentes bancos de dados nao 

interligados e as pr6prias fnstituicaes defendendo os seus interesses. 
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Contudo, apesar da positividade que resultou o sistema, os dados foram 

perdidos naquela oper~o. em razao de um acidente com a viatura que 

transportava os computadores que haviam sido utilizados para armazenamento das 

informagaes de toda a opera~o. 0 que restou destas informa¢es foram apenas os 

relat6rios e PPOs emitidos, entre eles: "Como lnstalar o SisCOp". As experiencias 

foram realizadas e foi provada a sua eficiencia, contudo, nenhuma unidade 

operacional do CPC adotou como medida de mensur~o os referidos indices, 

apesar da constata<;ao dos seus efeitos no direcionamento do policiamento 

ostensive. Como sempre, o modefo ateritivo foi contestado por muitos oficiais, 

havendo a resistencia quanta a ideia do mapeamento do crime. Dtziam da nao 

tecnicidade e cientificidade mensurativa. Entretanto, apenas argumentos, sem 

apresenta<;ao de qualquer outra proposta para que pudesse ser confrontada e/ou 

estudada. Ou seja, qual seria o prejuizo da ado~o da mensura~o dos indices sob 

a maestria dos dados do SisCOp?. Se numeros nao sao tecnicos e cientificos, entao 

o que seria ciencia? Afasta-se urn modelo apenas com base no "achismo"? A 

personalidade pessoal comanda o processo, e o processo se desenvolve como se 

pen sa. 

7.5.6 AISPs -lntegragao Circunscricional e Jurisdicional da Policia Militar, Policia 

Civil e Sedes de Comarcas. 
; 

As mudanc;as no processo de gestao, no atual govemo, ja estao em 

adiantado estado de aptica¢<>. No retat6rio de atividades - tmplanta~o do Sistema 

Unico de Seguranc;a PUbfca ~ pode-se vislumbrar claramente este processo de 

muta<;ao gerencial. As diretivas que sedimentam este processo ja estao em pratica 

em muitos pontes. lnicia-se pela integra~o das areas de competencia das poHcias e 

jurisdi~o das comarcas. No Parana, as unidades operacionais e subdivisionais 

foram adequadas as Areas lntegradas de Seguranc;a Publica, distribuidas conforme 

as sede de comarcas. Estes modelos de gestao estao aos poucos sendo 

implantados. Mediante a coleta e centraliza\!aO dos bancos de dados pode-se aferir 

o quantitativa de ocorrencias de acordo com cada Area lntegrada de Seguran\!8 

Publica (AISP). Em pesquisa, junto a CAPE se constata que 10% dos municipios 

paranaenses geram entre 70% das ocorrencias no geral, sendo que 24% sao 
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geradas no Bairro- Centro. Assim, neste panorama, o Gestor Estrategico delineia a 

sua arte no desdobramento de suas for~s no terreno. Esta forma integrada distribui 

harmonicamente a gera<;ao de ocorrencias qualitativamente. Tao-somente na 

visualiza<;ao do mapa, conforme ilustravao 1, constata-se esta realidade 

graficamente. 

Este modelo de Gestao faz parte dos objetivos da Secretaria Nacional de 

Seguran9a Publica. 

A seguir pode-se visualizar o mapa do Parana com as areas pertencentes 

aos Batalhoes e Companhias da PMPR, compondo a Area- lntegrada de Seguran98 

Publica: 

ILUSTRACAO 1 - DISTRIBUICAO DAS AISPs NO PARANA 
FONTE: CAPE/2008 

EST ADO DO PARAH.\ 
SESP - MAPA 00 CRtri.1E 

AISP - A1eas ka.eg.rotias oe s~w=u;:a Publica 
Bma!ltiies &.! PM a Subdf\lisional da p..-._: 

~ €J ·- 5t::D!:.!Jf .:.J5P" 

i' c:J M~t. 
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Atualmente, sao 23 AISPs que integram as ac;oes da Pollcia Militar e PoHcia 

Civil no Estado do Parana, distribuldas de acordo com as respectivas comarcas. 

Representa uma pequena parcela visando a integrac;ao das ac;oes em termos de 

Seguranc;a Publica. 

7.5.7 CAPE e os Atuais Modelos de Mensurac;ao de Eficiemcia voltados para a 

Definic;ao Estrategica, Operacional e Tatica 

A CAPE (Coordenadoria de Analise e Planejamento Estrategico) paranaense 

se baseia no modelo do COMPSTAT (Computerized Statistics) AMERICANO. 

Nada mais e que a reuniao (encontros de estrategias criminais) dos 

Gestores Estrategicos, Operacionais e Taticos, com parcela da comunidade e os 

demais 6rgaos e autoridades que gerenciam a questao da seguranc;a publica. 0 

Decreto N° 5.887 - 15 dez 2005, publicado no Diario Oficial N° 7 .123, de 

15/12/2005, remodela o Sistema de Secretaria de Seguranc;a Publica no Parana. 

Atualmente, no exerclcio de sua competencia, a Secretaria de Seguranc;a Publica 

apresenta a seguinte estrutura de gestae, dela fazendo parte a CAPE, que integra o 

nlvel de atuac;ao programatico, conforme seu organograma funcional: 
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FONTE: Decreta n. 0 5.887/SESP/PR 

7.5.8 Boletim de Ocorrencia Unificado- B.O.U. 
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0 B.O.U.(Boletim Unificado de Ocorrencia) e a instituic;ao que consagrou e 

sedimentou de forma solene o SisCOp. Para entender esse contexte hist6rico ha 

que se compreender que as instituic;oes policiais possuiam cada uma o seu proprio 

banco de dados. Assim, a PoHcia Civil tinha o Polfcia On-line e a PoHcia Militar o 

SisCOp. 

Na verdade, o B.O.U. integrou ambos os bancos de dados das policias em 

que as informac;oes passaram a ser inseridas apenas uma vez no sistema. Assim, 

nao houve mais a duplicac;ao ou replicac;ao de ocorrencias. 
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Interessante asseverar quanta a resistencia inicial das institui<,;:oes em 

abandonar as seus sistemas e migrar para o B.O.U. Mais uma vez a resiliencia veio 

a tona, porem aos poucos foi sendo vencida. Foi o Decreta Estadual n.0 2.834/PR, 

publicado no Diario Oficial n.0 6.713, de 22 de abril de 2004, que deu abrangencia 

territorial na divisao policial da capital, divisao de policia metropolitana e das · 

subdivisoes policiais e do departamento de Policia Civil do Estado do Parana, sendo 

regulamentada pela resolu<,;:ao n.0 309/05 conforme especificado a seguir: 

0 SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA, no uso das 
atribui96es que lhe sao conferidas pelo inciso I e XIV, do artigo 45, da Lei 
n. 0 8.485, de 03 de junho de 1987, bem como pelo inciso IV, do art. 9°, do 
Decreto n. o 2.898 de 19 de maio de 1988, e 

RESOLUCAO N. 0 309/05- fls. 02, resolve: 

Art. 1°- lnstituir, no ambito da Secretaria da Seguran9a Publica do Estado 
do Parana, abrangendo a Policia Civil do Parana e a Policia Militar do 
Parana, o Boletim de Ocorrencia Unificado-B.O.U., na forma do anexo a 
esta Resolu9ao, destinado ao registro de todas as comunica96es de 
ocorrencias policiais, constatadas pelos 6rgaos policiais ou apresentadas 
pela popula9ao. 

Art. 16 - Fica instituido o Comite Gestor, responsavel pelo 
acompanhamento e aperfei9oamento do Boletim de Ocorrencia Unificado -
B.O.U., do Termo Circunstanciado de lnfra9ao Penal- TCIP. 

§ 1°-0 comite gestor sera composto porum corpo tecnico que consistira de 
dois Oficiais da Policia Militar e dois Delegados da Policia Civil, sob a 
presidencia do Coordenador da Coordenadoria de Analise e Planejamento 
Estrategico -CAPE. (RESOLUCAO n.0 309/05- SESP de 15 de dezembro 
de 2005). 

0 Comite Gestor e o orgao do CAPE que gerencia o B.O.U. Com a 

integra<,;:ao dos bancos de dados foi passive! chegar mais proximo das incidencias 

criminais. Esta interpreta<,;:ao da leitura do ambiente permite a elabora<,;:ao das 

estrategias adequadas para cada Iugar, manifesta<,;:ao criminosa e 

concomitantemente, verificar a migra<,;:ao do crime, que muitas vezes, passa 

despercebida pelo tirocinio e intui<,;:ao policial. Outro fator primordial do B.O.U. e que 

com urn unico banco de dados integrado ha a possibilidade de gerenciar a entrada 

da ocorrencia e mesmo se houver modifica<,;:ao, na sua finaliza<,;:ao a aparecera a 

estatistica real, au mais proxima da realidade fatica. 

Periodicamente, o Comite Gestor realiza reunioes com as Unidades 

Operacionais, com a presen<,;:a do Comandante da Unidade e Delegado, em que sao 
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apresentadas as estatfsticas, seguidas da apresentac;ao e discussao, bern como 

definidas metas e ac;oes que encetem a diminuic;ao da incidencia criminal de 

determinada area de Comando. Assim, o Comandante-Geral, bern como o Diretor 

Geral da Pollcia Civil, se fazem presentes durante as apresentac;oes, sendo 

avaliados em conjunto os diagn6sticos para amenizar e/ou arrefecer a incidencia 

criminal de determinado memento crltico. 

0 BOU (Boletim de Ocorrencia Unico) e uma forma de integrac;ao de 

lnformac;oes. E o ponto de partida para a alimentac;ao do Sistema de 

Geoprocessamento que sera discorrido no proximo item. Com os dados 

concentrados num Banco Unico de Dados e uma poHtica de lntegrac;ao das 

lnstituic;oes, possibilita-se a melhoria de servic;os para a comunidade, fazendo parte 

do Protocolo de lntenc;oes realizado junto a Secretaria Nacional de Seguranc;a 

Publica. Esta e tambem uma das medidas que possibilitam o acesso do Estado aos 

recursos financeiros originados pelo Fundo Nacional de Seguranc;a Publica, 

possibilitando maior investimento na qualidade da seguranc;a publica. 

Com a integrac;ao dos dados obtidos pelo servic;o prestado pela Pollcia 

Militar e a Pollcia Civil ha maior acesso e otimizac;ao das informac;oes, 

principalmente na questao de Planejamento Estrategico. 

Uma vez operacionalizado, o Boletim de Ocorrencia Unico entra no Sistema 

com urn numero de protocolo que ira acompanhar aquela ocorrencia. A ideia e que 

seja o mesmo numero do processo ao qual sera submetido o infrator. E uma forma 

de controle que anteriormente nao existia. 

Resumidamente, a RESOLUCAO n.0 309/05 

hermeneutico se reporta nas seguintes fundamentac;oes: 

SESP, em seu conteudo 

lnstitui o BOU destinado ao registro de todas as comunica96es de 
ocorrencias policiais, constatadas pelos 6rgaos policiais ou apresentadas 
pela popula9ao. 
Com o BOU todas as ocorrencias, independentemente da institui9ao 
(PM/PC), serao registradas em urn banco de dados unico, para o 
estabelecimento de medidas publicas de combate e preven9ao a violencia e 
a criminalidade, gerando informa96es adequadas para o geoprocessamento 
e analise criminal. 
Possibilidade de a Polfcia Militar realizar a lavratura do Termo 
Circunstanciado, sendo este parte integrante do BOU. 
Remete as institui96es policiais a regulamenta9ao interna (providencias, 
treinamento, orienta96es de rotina, elabora9ao de documentos de suporte 
para o preenchimento do BOU), definindo prazo. 
Possibilita a adequa9ao a realidade operacional das institui96es, bastando a 
manifesta9ao da institui9ao para analise da SESP. 
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As institui96es policiais deverao estabelecer os nfveis de controle para 
acompanhamento e corre9ao de possfveis erros no sistema e formulario. 
(RESOLUCAO n. o 309/05 - SESP/PR). 

0 BOU trouxe muitas vantagens com a sua imptantagaoj entre elas podem 

ser destacadas: 

a) Unificagao do Banco de Dados das duas lnstituic;oes; 

b) Possibilidade do mapeamento espacial das ocorrencias policiais; 

c) I nstrumento para o planejamento par meio de criterios cientificos 

resultando em urn emprego criterioso da policia; 

d) Monitoramento constante das areas de maior incidencia criminal. 

No quadro 2, a seguir, pode-se verificar como interage a base de dados 

integrada. Ambas as Jnstituic;oes, Policia Militar e Policia Civil, aHmentam o unico 

banco de dados que possibilita a compilac;ao dos mapas de ocorrencias 

georeferenciados e os relat6rios criminais, permitindo a analise geocriminal. 

Base 
de 

Dados 
Integrada 

ANALISE 
GEO 

. CRIMINI:\l 

Relat6rios de 
Dados Cl"iminais 

QUADRO 2- ESTRUTURA FUNCtON'AL DOS BOU. 
Fonte: CAPE/SESP/PR 
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As palavras do senhor Secretario Luiz Fernando Dellazari quando da 

apresentac;ao Plano Estadual de Seguranc;a Publica: "0 mapa e utilizado para criar 

ideias e hip6teses acerca do problema que esta sendo investigado. Como 

consequencia a polfcia deve antecipar a atividade criminal." 

Com a publicac;ao do referido Decreta foi institufdo o Comite Gestor, sendo 

urn setor da Secretaria de Seguranc;a Publica, responsavel tecnico para fazer o 

acompanhamento e aperfeic;oamento do Boletim de Ocorrencia Unificado- B.O.U. e 

do Termo Circunstanciado de lnfrac;ao Penal- TCIP. 

0 comite gestor passou a ser composto por urn corpo tecnico formado de 

dais Oficiais da Polfcia Militar e dais Delegados da Polfcia Civil, sob a presidencia do 

Coordenador da Coordenadoria de Analise e Planejamento Estrategico (CAPE

SESP). 

Outra mudanc;a de fundamental importancia foi o reconhecimento da 

Secretaria na competencia da lavratura do Termo Circunstanciado de lnfrac;ao 

Penal, tanto pela Polfcia Civil e a Polfcia Militar, dando novas reflexes para o 

direcionamento estrategico de integrac;ao das Polfcias. Ambas as polfcias sao 

competentes para a lavratura do TCIP. Queira ou nao, foi urn passe importante no 

Estado para a eficiencia da justic;a criminal. 

A Coordenadoria de Analise e Planejamento Estrategico (CAPE-SESP/PR) 

tern sob a sua responsabilidade apenas o centrale de numerac;ao dos formularies 

impresses de Boletim de Ocorrencia Unificado- B.O.U., com poderes de normatizar 

e orientar questoes que digam respeito a sua competencia. 

7 .5.9 Geoprocessamento. 

Em qualquer pesquisa que se refira a estrategia, sempre tern a celebre frase 

de Abrahan Lincoln "Quando o estrategista erra, o soldado morre". Aproveitando o 

ensejo hist6rico deste t6pico, sera abordado o tema GEOPROCESSAMENTO como 

conceito, sua aplicabilidade pratica e o hist6rico da implantac;ao do 

Geoprocessamento no Estado do Parana. 

No entendimento atual, o Geoprocessamento pode ser abrangente e 

complexo no seu conceito. Contudo, nao passa de urn conjunto de tecnologias que 

visa a centralizac;ao e ao tratamento das informac;oes, combinadas com as 
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coordenadas geograficas ou espactats, executadas por sistemas especfficos, em 

regra, para cada localidade, de acordo com as especificidades exigidas para aquele 

momenta. 

A aplicabilidade do Geoprocessamento e produ9ao de informa96es sabre urn 

espa9o ffsico, que na Estrategia da aplicabilidade do Policiamento Ostensive 

arcabou9a ao Administrador Publico Castrense, tanto ao nfvel Estrategico, 

Operacional e de Planejamento, urn processo cognitive para o desenvolvimento e 

distribui9ao dos recursos, ora existentes, de interesse para a Seguran9a Publica. 

Para a PMPR, o Geoprocessamento seria basicamente urn produto 

compilado pelo Banco de Dados do BOU (Boletim de Ocorrencia Unico) com as 

informa96es tratadas num plano de carteamento digital. 

E uma das formas disponfveis de aferi9ao do Crime e sua manifesta9ao 

diversa, com intuito de propiciar uma maximiza9ao procedimental do Policiamento 

Ostensive, como forma de preventividade ou repressividade, com maier eficiencia, 

objetivado por uma Analise Criminal do Ambiente. 

0 Geoprocessamento tern sua importancia estrategica para o Planejamento 

de A96es segundo as Doutrinas de Emprego Policial-militar do Coronel RR Valla. 

Nao pede o Administrador Publico lan9ar mao de recursos materiais e humanos, 

sem uma base planejamentar e doutrinaria. 

Deveras que a instrumentaliza9ao da eficiencia e a eficacia do Policiamento 

Ostensive tern seu objeto mor no Planejamento e este somente tern supedaneo, se 

for revestido com informa96es da ANALISE CRIMINAL, mediante estudo da 

Voca9ao do Crime no local. 

0 planejamento e 0 principal vetor de potencializa9a0 desta atividade, 

espinha dorsal da lnstitui9a0, que Visa a preventividade. 

Na mesma linha do B.O.U., que criou a unifica9ao do banco de dados, ha 

que se destacar aqui outra inova9ao, esta trazida pelo Plano Estadual de Seguran9a 

Publica. Trata-se da lntegra9ao dos Centres de Comunica9ao das Polfcias e 

Emergencia, pela centraliza9ao do atendimento, tanto do bombeiro, quanta polfcia 

militar e polfcia civil. Esta questao nao se reveste da inten9ao ou vontade do 

governante, mas sim, deve estar alinhavada como Plano Nacional de Seguran9a 

Publica. A integra9ao dos centres de emergencia se realizou por meio do Decreta n.0 

2.832, de 22 de abril de 2004, a regulamenta9ao Lei n° 12.120, de 15 de abril de 

1998, no que, na sua motiva9ao e considerandos traz os seguintes aspectos: 
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- considerando a necessidade de tornar os Orgaos de Seguranc;:a Publica 
mais ageis e compatrveis com as necessidades e interesses da 
comunidade; 
- considerando a necessidade de uma ac;:ao sistematizada e integrada dos 
6rgaos que compoem a Seguranc;:a Publica, dinamizando os servic;:os de 
atendimento emergencial [ ... ].(PARANA, Decreta n.0 2.832, 2004)). 

No proprio considerando, palavra integrac;ao esta inserida em todos os 

modelos de gestao para a Seguranc;a Publica, ou seja, integrac;ao de banco de 

dados, de centrais de comunicac;ao de emergencia, etc. Tudo isto, ja bern exposto 

no Plano Nacional e Estadual de Seguranc;a Publica. Uma inovac;ao foi a recepc;ao 

do centro de comunicac;ao da Guarda Municipal de Curitiba. 

No ambito do Estado do Parana, a Central de Atendimento Telefonico de 

Emergencia foi devidamente unificada ficando na egide da Secretaria de Seguranc;a 

Publica. Pelo proprio decreta de criac;ao denominou-se Centro lntegrado de 

Operac;oes de Seguranc;a Publica - CIOSP. No primeiro modelo, o CIOSP tern 

responsabilidade territorial inicial na Area Metropolitana de Curitiba devendo 

estender-se, posteriormente, as maiores cidades do Estado do Parana. Constitui 

assim urn centro unico de comunicac;oes tendo adotado o n.0 190, padrao nacional 

de chamada de emergencia. 

Toda a estruturac;ao organica e financeira ficou sob o encargo da SESP, 

desde o treinamento de pessoal, incluindo o aporte de recursos tecnicos e materiais 

necessaries ao funcionamento e manutenc;ao do CIOSP. A integrac;ao operacional 

das Coordenadorias atua em conjunto e todo conflito surgido no desenvolvimento da 

atividade de frente das instituic;oes sao dirimidas pelos respectivos coordenadores. 

Coorden.edorfa de 
Opera,Oes da PM 

supavlsilo 

Coordenadorla de 
Opera~aes da PC 

SUpavlsilo 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CIOSij 
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SUpavlsi!o 

Coordenadoria 
Admlnlstrativa e de Comunlca~.So 

Soda I 

ORGANOGRAMA 5- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CIOSP 
FONTE: Decreta n. 0 2.832, de 22 abril de 2004, DO n.0 6.713. 
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Mesmo com toda a noticia contida no Plano Estadual e Federal, 

devidamente transcritos, com unifica9ao de academias ocorrendo no nordeste a 

administra9ao castrense nao se preparou para as respectivas mudan9as. Na esfera 

do pensamento estratt§gico institucional acreditou-se sempre que as mudan9as nao 

afetariam as estruturas da Policia Militar. Entretanto tais efeitos acabaram chegando 

antes do que se pensava. Em nenhum momenta, a Pollcia Militar, diante dos pianos 

ora citados, chegou a desenvolveu urn Estudo de Situa9ao e nem se preparou para 

as mudan9as, ressentindo-se com a falta de urn Plano Estrategico para a adequa9ao 

e enfrentamento das mudan9as sociais. Ao contrario, sempre assumiu uma postura 

reativista e passiva esperando para agir ap6s a provoca9ao. 

7 .5.1 0 Mudan9as Enunciadas no Cenario Politico 

A decada de 90 foi a hecatombe na area de Seguran9a Publica em todo o 

territ6rio brasileiro. As diversas incidencias criminais assolavam os noticiarios 

jornallsticos trazendo a sensa9ao de inseguran9a a comunidade em geral. Crimes 

nas cidades e nos campos proliferavam. Varios modelos politicos se alavancaram e 

fracassaram em todo este tempo. Neste sentido, passou-se entao a questionar o 

atual modelo de gestao da seguran9a publica. 

Estudos diversos amealharam o meio social e deles provieram diversas 

fontes e pensamentos para a mudan9a no conjunto do Sistema de Seguran9a 

Publica. Nestes questionamentos, a discussao da existencia de duas pollcias com 

meias competencias veio a tona. 

Por outro lado, a PEC n° 41 ja foi aprovada no Senado, ou seja, sera 

instituido o piso salarial para as pollcias, em geral, nelas estando contemplada a 

Policia Civil e Militar. Agora, o referido projeto sera direcionado para a Camara dos 

Deputados. Nao obstante, a PEC DA UNIFICAQAO das pollcias foi deixada para o 

anode 2010. 

A estrategia e clara. Primeiramente, o piso nacional a fim de quebrar toda e 

qualquer resiliencia, diante do que se arrisca, com toda certeza, afirmar da 

possibilidade de unifica9ao das pollcias. Este assunto nao novo. Existem 

monografias desde 1984 que ja relatavam esta possibilidade. 0 que parece ser a 

16gica e tendencia natural. Apenas e uma questao de tempo. 
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Para se ter a noc;ao destas mudanc;as que foram ignoradas pela estrutura 

estrategica da PMPR foram levantados tres modelos te6ricos, conforme estudos 

monograficos realizados pelos Oficiais Ten.-Cel. PM Copetti e Cap. PM Medeiros: 

- a permanencia do atual modelo - ambas policias, cada qual com a sua 
competencia. Modelo exaurido e necessitado de remodela<;oes e fora do 
contexte social e politico; 
- unifica<;ao das Polfcias, sendo urn modelo consonante com os demais 
modelos mundiais, sendo policias estadualizadas; 
- em razao da resistencia formatada por lobbies de ambas as institui<;oes a 
fase da lntegra<;ao corresponde justamente na fase anterior a Unifica<;ao. 
Existe a possibilidade de ambas as Policias serem dotadas de competencia 
completa do seu ciclo, chamado Cicio Complete de Polfcia, conforme a PEC 
n° 181. (COPETTI, 2004, p. 30 a 50). 

Consoante se verifica, ha a incidencia do modele da integrac;ao sendo o 

mais forte atualmente. Ainda, consoante o Plano Nacional de Seguranc;a Publica, ja 

continha no alinhamento programatico, as mudanc;as que seriam encetadas ao Iongo 

do tempo da administrac;ao federal, nao importando a sigla partidaria. 

A Secretaria Nacional de Seguran<;a Publica foi criada em 1995, mas sua 
atua<;ao somente ganhou impulse efetivo a partir de junho de 2000, com o 
lan<;amento do Plano Nacional de Seguran<;a Publica e a cria<;ao do Fundo 
Nacional de Seguran<;a Publica, como instrumento para a efetiva<;ao das 
a<;oes previstas no Plano. 
Naquele momenta, o Governo Federal deu, sem duvida, urn importante 
passo, pela primeira vez assumindo de forma explicita a sua parcela de 
responsabilidade na gestao do sistema brasileiro de seguran<;a publica. A 
partir de entao, a SENASP passou a apresentar-se como urn ator relevante, 
sobretudo em fun<;ao dos investimentos possibilitados aos Estados e 
Municfpios por meio da transferencia de recursos do FNSP, a qual alcan<;ou 
nestes tres anos o valor total de quase 1 bilhao de reais. 
Ocorre, porem, que estes esfor<;os nunca chegaram a pautar-se com 
clareza por urn conjunto definido de prioridades, estabelecidos a partir de 
diagn6sticos consistentes e inspirados por princfpios e valores estruturantes 
igualmente explicitados. Oeste modo, a atua<;ao da SENASP, a despeito da 
inegavel competencia de seus gestores, deu-se quase sempre de forma 
reativa a apresenta<;ao de projetos pontuais pelos entes federados, e sua 
participa<;ao na formula<;ao e gestao dos mesmos limitou-se a analise dos 
seus aspectos formais e ao repasse mecanico dos recursos. Nao havia 
criterios claros para o julgamento do que se apoiava no que se refere a sua 
qualidade substantiva e ao seu real potencial de efetividade e avan<;o, e a 
Secretaria revelava disponibilidade insuficiente para cooperar 
verdadeiramente com Estados e Municfpios, assumindo suas 
responsabilidades tecnicas e politicas nacionais e polfticas 
nacionais.(SENASP, 2000) 

Nao contrariando as normativas do Planejamento Federal, o plano estadual 

de Seguranc;a Publica tambem absorveu as conteudos programaticos insertos na 

esfera estadual. Assim tem-se o conteudo do Plano Estadual de Seguranc;a Publica: 
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0 Plano Estadual de Seguranc;a e composto de dais grandes grupos de 
Programas: 
Programas de Reforma das lnstituic;oes de Seguranc;a Publica: reunem os 
programas relacionados a modernizac;ao (ampliac;ao da efici€mcia) e 
moralizac;ao (reduc;ao da corrupc;ao e aumento da confianc;a popular) das 
instituic;oes de seguranc;a publica; 
Programas de Reduc;ao da Violencia: agrupam os programas destinados a 
definir uma politica contra as diversas formas de criminalidade e violencia; 

Cada um desses dais grandes grupos de programas possui duas classes de 
projetos e ac;oes. A primeira classe e constituida dos projetos e/ou ac;oes 
consideradas necessarias para a constituic;ao de um Plano Estadual 
sistemico e articulado; a segunda classe de programas e/ou ac;oes 
compreende aqueles que sao apenas recomendados. A eventual ausencia 
desses projetos e/ou ac;oes no Plano Estadual nao implica sua 
desqualificac;ao para fins de futura celebrac;ao de convenios. 

Os Programas de Reforma das lnstituic;oes de Seguranc;a Publica e de 
Reduc;ao da Violencia devem incluir os seguintes Programas e 
Projetos/Ac;oes: 

Programas de Reforma das lnstituic;oes de Seguranc;a Publica: 
Programa de Valorizac;ao e Formac;ao Profissional 
Projetos/Ac;oes de integrac;ao da formac;ao dos policiais civis e militares nas 
Academias de Policia; 
Projetos/Ac;oes destinados a fortalecimento e revisao de curriculos segundo 
os principios apontados nesse documento; 
Projetos/Ac;oes de valorizac;ao policial 
(Recomendado) Projetos/Ac;oes de discriminac;ao positiva para privilegiar o 
ingresso, nas polfcias, de mulheres, e para valorizar o aproveitamento de 
policiais portadores de deficiencia; 
Programa de Gestae do Conhecimento 
Projetos/Ac;oes de informatizac;ao 
Projetos/Agoes de geoprocessamento das informac;oes 
Projetos/Ac;oes ligados ao INFOSEG 
Projetos/Ac;oes de lnteligencia 
Programa de Reorganizac;ao lnstitucional 
Projeto de Diagn6stico lnstitucional (absolutamente prioritario para guiar o 
Plano Estadual que devera ser apresentado para o anode 2004); 
Projetos/Ac;oes de Modernizac;ao de Praticas de Gestae 
(Recomendado) Projetos/Ac;oes de Adoc;ao de Protocolos de Cooperac;ao 
com as Agencias da Justic;a Criminal 
Projetos/Ac;oes de Adoc;ao de Novas Metodologias de Ac;ao Policial, com 
destaque para Projetos relacionados a Policia Comunitaria e Mediac;ao de 
conflitos; 
(Recomendado) Projetos/Ac;oes de Adoc;ao de Novas Procedimentos 
lnstitucionais, com destaque para projetos de Adoc;ao lntegrada de Termos 
Circunstanciados e projetos de Agilizac;ao do lnquerito; 
Projetos/Ac;oes de lntegrac;ao Operacional, com destaque para projetos de 
lntegrac;ao do tipo Areas lntegradas de Seguranya Publica e projetos de 
Centres lntegrados de Operac;ao Policial; 
(RecotnEmdado) Projetos/Ac;oes de Maximizac;ao da alocac;ao dos 
profissionais nas areas-fim. 
Programa de Estruturac;ao e Modernizac;ao da Perfcia 
Projetos/Ac;oes de capacitac;ao e aparelhamento; 
(Recomendado) Projetos/Ac;oes de descentralizac;ao (com integrac;ao 
sistemica) dos 6rgaos especializados e dos servic;os prestados; 
(Recomendado) Projetos/Ac;oes de articulac;ao com as policias civile militar. 
Programa de Prevenc;ao 
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(Recomendado) Projetos/A96es que indiquem esfor9o de articula9ao dos 
6rgaos da seguran9a publica com A96es Sociais lntegradas promovidas por 
outros segmentos governamentais e por agemcias da sociedade civil. 
Programa de Controle Externo e Participa9ao Social 
Projetos/A96es de fortalecimento das Corregedorias; 
Projetos/A96es de fortalecimento das Ouvidorias; 
Projetos/A96es ligados a cria9ao de Conselhos destinados a facilitar a 
participa9ao social e o controle externo. 

Programas de Redu9ao da Violencia 
Programa de Gerenciamento de Crises e Conflitos 
(Recomendado) Projetos/A96es voltados para a provisao de seguran9a nos 
estadios, a semelhan9a do (ou a aplica9ao do projeto) "Paz nos Estadios"; 
Projetos/A96es de Administrayao Democratica (legal e respeitosa dos 
direitos humanos) de conflitos de massa; 
(Recomendado) Projetos/A96es de Administra9ao Democratica de eventos 
populares; 
Programa de Redu9ao da Violencia Domestica e de Genero 
Programa de Acesso lgualitario aos Servi9os de Seguran9a Publica 
(Recomendado) Projetos/A96es voltados para o combate ao racismo e para 
preservar o direito a livre orienta9ao sexual -a semelhan9a dos projetos (ou 
a aplica9ao dos) Centros de Referencia. 
Programa de Administra9ao Legal do uso da For9a Policial 
Programa de Prote9ao e Apoio a Vltimas e Testemunhas 
Programa de Repressao Qualificada 
Projetos/A96es voltados para a redu9ao de Homicidios Dolosos; 
Projetos/A96es orientados para a redu9ao de Trafico de Armas e Drogas; 
Projetos/A96es voltados para o combate a Lavagem de dinheiro; 
Projetos/A96es voltados para o combate a Posse e ao Porte llegais de 
Armas; 
Projetos/A96es orientados para o combate a Explora9ao Sexual lnfanto
Juvenil; 
Projetos/A96es voltados para o combate ao Trafico de seres humanos[ ... ]". 
(SENASP, 2000). 

7.5.11 Gestae de Recursos Fragmentativos 

Nas pesquisas bibliograticas, par ocasiao do seu trabalho do Curse Superior 

de Polfcia-2006, a Tenente Coronel Rita Aparecida de Oliveira demonstra muito bern 

o processo de Gestae de Recursos Humanos na Polfcia Militar durante alguns 

governos. Este processo nem aumentou e nem diminuiu durante as gestoes 

politicas. No empirismo de solucionar os problemas da seguran9a publica adotou-se 

urn modele de gestae agressivo e fragmentador. Os Gestores no intuito de alinhar a 

vontade politica representada legitimamente pelos reclamos sociais dividem as 

for9as de enfrentamento das incidencias criminais, criando novas especialidades e 

modalidades de policiamento. Conforme ja anteriormente exposto, existe uma 

evasao natural do efetivo da PMPR, na ordem de 0.4% ao mes e 4.8% ao ana que ja 

e prejudicial a malha primaria de atua9ao. Tal fator reduz a aplica9ao na preven9ao, 
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aumentando a demanda e, em conseqOencia, a necessidade de interven!(oes 

reativas. Forma-se urn clrculo vicioso: menor preven!(ao, maier necessidade de 

interven!(6es reativas e aumento nos Indices de criminalidade e de violencia em 

razao dos confrontos. Resultado: aumento da demanda da criminalidade, 

superlota!(ao carceraria, acumulo de processes no Poder Judiciario, falencia des 

orgaos de seguran9a, seguido do aumento do crime, violencia e impunidade, 

gerando a insatisfa9ao da comunidade que passa a damar por solu96es e 

mudan9as. 

Nao obstante, pelos exemplos todos ora trazidos neste estudo monografico, 

a popula!(ao ficou a merce das vontades e vaidades polfticas sempre alternando 

entre urn e outre modele e processo de policiamento, a fim de buscar urn discurso 

politicamente correto. Consoante bern demonstra o grafico 8, denota-se o que se 

poderia chamar de suicldio doutrinario. Nao se pode simplesmente abandonar urn 

modele, principalmente quando apresenta bons resultados, a titulo apenas de se 

criar outre, sem ao menos que haja certa solu!(ao de continuidade. A sociedade e a 

propria polfcia pagam caro por esta negligencia, com os atuais Indices alcan!(ando 

cada vez mais nlveis alarmantes. A questao nuclear reside em que o recurso 

humane e essencial para qualquer projeto. No entanto, a Polfcia Militar perdeu a sua 

caracterlstica principal, que e o fator numero. Numa determinada crise, o numero de 

policiais militares pode ser decisive para sua solu!fao ou agravamento. Este fator 

dissuasive esta enfraquecido na atual conjuntura, bern como novamente demonstra 

o infografico abaixo representado. 

Quando uma decisao polftica se impoe pela for9a da autoridade, a 

conseqOencia dessa decisao pode representar a fragmenta!(ao da estrutura de 

frente da incidencia criminal, desestruturando a propria polfcia. Mesmo que no plano 

estrategico urn investimento maci!fo de tecnologia possa suplementar a falta de 

efetivo, jamais ira substituir o recurso humane. 
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0 grafico acima demonstra a fragmenta9ao da Radiopatrulha (RPA), 

desmembrada em aplica¢es especiaUzadas, recebendo novas denomina((oes 

conforme a natureza das fungoes1 porem mantendo o mesmo efetivo e recursos da 

radiopatrulha Auto (RPA). A Policia Mmtar nao cria novas estruturas e nao forma urn 

novo grupo de poHciais mHitares para as novas fungaes, apenas realoca de urn local 

para o outro, mantendo a mesma forrna~ao e· cultura tradicionaf, e quando muito, 

com pequenas adapta¢es, inctuindo um curso preparat6no e de aperfeigoamento, 

com as no9oes basicas acerca das novas a~es a serem desenvofvidas. Verifica-se 

que ocorre uma evasao do efetivo da 1 a malha, a RPA, para integrar novos tipos de 

pol1ciamento especializado conforrne as estrategias e programas de govemo. Tais 

tipos de policiamento acabam redlrecionando os esforcos da malha protetora e 

passam a atuar de maneira desarticutada e fragmentaria~ comprometendo a eficacia 

do policiamento ostensive. 

No prop6sito indicado por urn choque de gestao, a meta do adminrstrador 

castrense doravante tera por meta a respectiva inversao do grafico supracitado. Nao 

ha que se falar em falta de efetivo, o discurso envolve sim o planejamento e 

conjugagao dos esforQos. 
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8 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UMA POLiCIA CICADA COMO 

ESTRATEGIA PARA REDUZIR A VIOLENCIA E CRIMINALIDADE 

Muitas questoes vern sendo amplamente debatidas acerca da Seguranc;a 

Publica. Recentemente foi realizada a 1.8 Conferencia Nacional de Seguranc;a 

Publica (2009) promovida pelo Ministerio da Justic;a, apresentada como instrumento 

valioso de gestao democratica para o fortalecimento do Sistema Unico de Seguranc;a 

Publica (Susp), dentro de um novo paradigma iniciado pelo Programa Nacional de 

Seguranc;a Publica com Cidadania (Pronasci). Nessa mesma ocasiao, foi destacado 

que a Seguranc;a Publica e um elemento fundamental para promover as mudanc;as 

necessarias a concretizac;ao da cidadania no Brasil. 

Em decorrencia do debate e das propostas, grande parte dos 

questionamentos acerca do sistema de seguranc;a publica, problemas que ja haviam 

ate mesmo sido debatidos ao Iongo dos anos, foram ressuscitados e vieram 

novamente a tona. Uma coisa ficou bern clara: a sociedade agora exige reformas e 

mudanc;as nas polfcias e de maneira mais abrangente no atual sistema nacional de 

seguranc;a publica. A reforma e mudanc;as devem abranger toda a estrutura da 

seguranc;a publica. 

0 presente trabalho monografico nao pretende resolver todas estas 

questoes, ate mesmo porque se pretende algo que possa ser concretizado a curto 

prazo. 

A principal mudanc;a a ser proposta, portanto, esta na forma de pensar e agir 

do policial militar buscando-se uma polfcia cidada para um povo cidadao, nas 

palavras de Souza (2003). E, para que se tenha um povo cidadao e necessaria que 

se tenha primeiro uma polfcia cidada. Apesar de a Pollcia Militar ter se ajustado ao 

processo democratico inaugurado pela Constituic;ao Federal de 1988, assumindo o 

compromisso e se adaptando, doutrinariamente e na pratica, aos princlpios nela 

inseridos, ainda nao atingiu a cidadania plena. Nem sempre a pratica acompanha a 

teoria. Para uma polfcia cidada ainda ha muito caminho a ser trilhado. 

Para se chegar a essa proposta foram abordados alguns aspectos 

relacionados a atuac;ao da Polfcia Militar, a qual esta atrelada a uma cultura 

organizacional voltada para a tradic;ao e doutrina enraizada no passado. Esta forma 

de agir e pensar da pollcia e da sociedade a que serve precisa se adequar a nova 

realidade e a nova demanda social. 
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Definir estrategias para a concepc;ao de uma atuac;ao mais eficaz e 

constante tern side urn des grandes desafios operacionais. 

8.1 A POLlCIA MILITAR FRENTE As MUDANCAS IMPOSTAS PELA DINAMICA 

DA EVOLU<;AO SOCIAL 

As dinamicas enfrentadas pelas mudanc;as sociais cada vez mais se 

refletem nas proprias instituic;oes publicas que sao reavaliadas e questionadas 

acerca da sua finalidade, eficiemcia e efetividade. Essas mudanc;as trazem com elas 

a crise e necessidade de reformas e adaptac;oes nos orgaos publicos e prestadores 

de servic;o, sob pena da perda de finalidade e da propria necessidade de existencia. 

Neste contexte, alem des problemas enfrentados pela Seguranc;a Publica, a 

polfcia se depara com uma ordem social injusta, permeada pelo autoritarismo, 

hierarquia social e desrespeito a cidadania, o que torna ainda mais diffcil o trabalho 

da polfcia num padrao democratico e com respeito as garantias e direitos 

fundamentais. 

A disjunc;ao entre as mudanc;as sociais e polfticas e a pratica policial, 

agravada pela falta de efetividade quanta a implantac;ao des direitos sociais, 

economicos e culturais, manifestados pela deficiencia ou ausencia de polfticas 

publicas, aumenta a crise nas polfcias brasileiras. 

Entretanto, essa crise nao se opera de dentro para fora da lnstituic;ao, mas 

ao contrario, ocorre na relac;ao sociedade-Estado, havendo o descompasso e falta 

de sintonia entre o avanc;o social e o trabalho policial. Esse descompasso se 

estabelece pela ausencia de uma gestae e estrutura mais dinamicas e que 

possibilitem o funcionamento de urn sistema de seguranc;a publica para a realidade 

brasileira de forma rapida e eficiente. 

Nesse rompimento de paradigmas, impasto pela propria conjuntura social e 

reac;ao da sociedade brasileira, as mudanc;as sao inevitaveis e chegam ao ponte de 

decidir a propria sobrevivencia das instituic;oes. 

A sociedade, nao atendida em suas necessidades, ou mal atendida, clama 

par mudanc;as no atual modele de seguranc;a publica, hoje, caracterizado par uma 

Justic;a morosa, urn sistema prisional desumano e inocuo, com uma polfcia 

enfraquecida, fracionada e autoritaria. Uma polfcia que, de maneira geral, se 



151 

mantem afastada da comunidade, despreparada e com estrutura obsoleta, incapaz 

de responder as exigencias impostas pelo contexto social atual. 

Gada vez mais soam as palavras de Soares (2006) reportando-se a polfcia 

ou as polfcias, interpretando ao sam da critica: 

Nossas polfcias sao maquinas pesadas e lentas, nada inteligentes e 
criativas, que nao valorizam seus policiais nem os preparam 
adequadamente; nao planejam nem avaliam o que fazem; nao aprendem 
com os erros porque nao os identificam; nao conhecem os problemas sabre 
os quais atuam (os policiais, individualmente, sabem muito; a polfcia como 
instituic;:ao, nada sabe);nao cultivam o respeito e a confianc;:a da populac;:ao; 
cada vez mais s6 prendem em flagrante, porque pouco investigam; limitam
se a reagir depois que os crimes ja ocorreram; cometem urn numero imenso 
de crimes, quando sua tarefa e evita-los ou conduzir a Justic;:a os 
perpretadores. (SOARES, 2006, p.117). 

Pode ser que os profissionais de polfcia conhegam parte do problema e da 

solugao, individualmente, mas e enquanto instituigao? Ou seja, nao basta resolver 

os casas isolados, e preciso pensar como a lnstituigao tern solucionado os 

problemas relacionados a seguranga publica e como interage com a comunidade e 

demais 6rgaos publicos. 

Para ilustrar a falta de gestao e planejamento que ainda assola a estrategia 

de policiamento, oportuno se reportar ao dialogo entre o Coordenador de Seguranga 

Publica e o Comandante da PM do Rio de Janeiro no final dos anos 90, citado par 

Cerqueira (2007, p.7): 

Por que os Srs. fazem Blitzes sempre nos mesmos locais, nos mesmos dias 
da semana? Qual a efetividade destas ac;:oes? Quantos recursos sao 
empregados? 
E o Comandante estupefato com tao descabida pergunta, francamente, 
respondeu: 
Nao sei. Fac;:o porque sempre fizemos. (CERQUEIRA, 2007, p.7). 

Neste ponto nevralgico, surge uma questao fundamental: se a comunidade 

clama par mudangas no sistema de seguranga publica e na propria polfcia, qual 

seria a razao e em que aspectos deveriam ocorrer as principais mudangas? 0 que 

nao estaria funcionando e par que motivo? Seria urn problema de gestao 

organizacional, necessidade de alterar a estrutura atual? Seria necessaria a reforma 

do sistema de seguranga publica ou apenas das policias? Surgem muitas perguntas 

e a questao acaba ficando cada vez mais complexa. 

A Constituigao de 1988 representou do ponto de vista formal, uma ruptura 
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com a ordem tradicional, marcada principalmente pela ditadura militar. Entretanto, 

esta ruptura nao se efetivou na pratica, conflitando com a ideologia policial entao 

dominante, cujo modelo ainda persiste e norteia toda a estrategia do policiamento 

ostensive, podendo se afirmar de uma maneira mais abrangente que a ideologia 

fundamentada na ditadura militar permeia todo o sistema de seguran9a publica, 

passando pelo ciclo complete de policia, ou seja, desde a policia militar ate o 

sistema prisional, caracterizado principalmente pela reatividade. 

Nao se pode esperar seja posslvel apresentar receitas prontas para o 

enfrentamento da criminalidade e violencia par meio da policia. Entretanto, a 

sociedade ja vern questionando alguns aspectos, como a existencia de duas policias 

que competem entre si e nao funcionam; que ocupam predios diversos gerando 

duplicidade de investimentos e gastos; que nao fazem o ciclo complete de policia, 

mantendo meias competencias; uma policia atrelada ao governo ao inves de uma 

policia do Estado, enfim, trazendo a tona questionamentos que ha muito vern sendo 

feitos e que nunca se quis ou se teve a ousadia e coragem de mudar. 

Antes de se pensar nas taticas da policia e nas tecnicas dos policiais, ha que 

se definirem estrategias a serem adotadas pela institui9ao policial numa sociedade 

que se quer democratica, mas tern muita dificuldade em se-lo. Para que se tenha 

uma policia diferente e mais eficiente numa sociedade democratica, ha que se 

passar par algumas mudan9as, principalmente, relacionadas a cultura e gestao 

organ izacional. 

Para que ocorram mudan9as na questao cultural da Policia Militar, focada no 

sistema tradicional reativo de fazer policia, inicialmente ha a necessidade de 

mudan9as nas poHticas de qualifica9ao profissional, envolvendo urn programa de 

moderniza9ao e processes de mudan9as estruturais e culturais que discutam como 

questoes centrais as rela96es com a comunidade, o plano diretor das cidades, 

espa9amento flsico, ambientes e sua rela9ao com a criminalidade e violencia. 0 usa 

gradativo e racional da for9a, dentro de urn parametro tecnico, porem, dentro de urn 

criteria valorativo e que inclua a media9ao de conflitos como prioridade nas a96es 

levadas a efeito pela policia. 

Na policia tradicional, o usa da for9a acaba sendo o primeiro argumento, 

quando nao o unico instrumento de interven9ao. Na maioria das vezes, sendo usada 

com freqOencia e de forma nao profissional, desqualificada e inconseqOente, quase 

sempre a margem da legalidade. lnveste-se muito na repressao da criminalidade e 
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pouco se faz no aspecto preventive do policiamento. Dentro deste contexte, a 

demanda e a superlota<;ao das cadeias e sistema prisional sao inevitaveis. A Justi<;a, 

por seu turno, se torna cada vez mais morosa e ineficiente. Em contrapartida, o 

criminoso refaz o seu calculo, em que pesa: a oportunidade, a probabilidade de exito 

e o risco da puni<;ao. 

Nao obstante, e possivel ter outro modelo de policia, desde que passe a 

focalizar sua fun<;ao na garantia e efetiva<;ao dos direitos fundamentais dos cidadaos 

e na intera<;ao com a comunidade, estabelecendo a media<;ao e a negocia<;ao como 

principal instrumento nas a<;oes a serem desenvolvidas. Uma policia eminentemente 

proativa, preparada, e em ultima instancia, capaz de eventual utiliza<;ao da for<;a, de 

forma racional e gradativa, avaliando a decisao de usa-la no momenta e na dose 

certa. Ao mesmo tempo capaz de fortalecer o exercicio da cidadania, interagindo 

com a comunidade no estabelecimento de politicas publicas, privilegiando 

investimentos na qualifica<;ao, moderniza<;ao e nas mudan<;as estruturais e culturais 

adequadas. 

Dentro desta 6tica, o policial militar nao se limita apenas ao cumprimento da 

lei e da ordem, atuando de forma reativa, mas procura fortalecer os la<;os com a 

comunidade, assumindo uma postura de policia cidada, cuja prioridade e garantir e 

promover os direitos fundamentais dos cidadaos. A manuten<;ao da lei e da ordem 

passa a ter urn efeito secundario, em que as a<;oes preventivas e proativas 

antecedem tais a<;Qes, nao se limitando pura e simplesmente em receber o 

chamado, reprimir a ocorrencia e encaminhar os presos para a delegacia. Medidas 

que cada vez mais se tornam in6cuas, ate mesmo pelo fato de nao haver mais 

espa<;os para tantos presos encaminhados para os estabelecimentos prisionais e 

cadeias publicas. 

Todas as ideias de reforma e mudan<;as, por sua vez, passam 

necessariamente pela filosofia de policia comunitaria. Com isso, pode-se concluir 

que urn dos itens que nao pode faltar em nenhum modelo que se deseje seja exitoso 

e a concep<;ao e estrategia focada na intera§:ao, proximidade com a comunidade e 

proatividade, tudo se resume em POLICIA COMUNITARIA. A fase da policia 

repressora e distante da comunidade e desastrosa e ultrapassada. A comunidade 

quer uma policia mais participativa e atuante e que assuma a lideran<;a juntamente 

com a sociedade civil organizada. 0 caminho final e a implanta<;ao de uma policia 

cidada. 
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8.2 PLANO NACIONAL DE SEGURAN<;A PUBLICA 

Outro fator a ser considerado e que reflete nas questoes ligadas a 
Seguranga Publica e a Polftica Nacional adotada pelo governo. 

0 que se registra no Brasil e uma distingao das competencias do Governo 

no que se refere a seguranga e inseguranga. Quando se trata de falar em Seguranga 

o Governo avoca a responsabilidade, porem quando o assunto e a lnseguranga 

atribui a responsabilidade para os Estados. Apesar dos encargos federativos 

estarem estabelecidos de forma generica na Constituigao e em leis 

infraconstitucionais, na pratica, prevalece a indefinigao e confusao. 

Segundo descreve Soares (2006, p. 331) a seguranga publica no governo 

federal e responsabilidade do Ministerio da Justiga, que por sua vez nao tern 

autoridade direta sabre os estados federados e suas instituigoes, como as policias 

estaduais, nem sabre os municipios. Seu poder limita-se, portanto, a Diregao do 

Departamento de Policia Federal e do Departamento de Policia Rodoviaria Federal. 

E tambem a distribuic;ao aos estados e municipios, por meio da Secretaria Nacional 

de Seguranga Publica, de recursos destinados ao orgamento da Uniao ao Fundo 

Nacional de Seguranga Publica. Este criado durante o Governo de Fernando 

Henrique Cardoso, no ano 2000, e incluido no orgamento da Uniao em 2001. 

0 papel da Secretaria Nacional de Seguranga Publica, alem da distribuigao 

de recursos da Uniao e tambem de criar e definir a Politica Nacional de Seguranga 

Publica, a qual deve ser entendida como urn esforgo de indugao e nada mais que 

isso. 

0 Ministerio da Justiga, por sua vez, e responsavel por uma pauta imensa de 

questoes e se subdivide em diversas areas. Seguranga e apenas uma delas, cujos 

6rgaos se encontram sem a devida comunicagao e integragao entre si, todos 

fragmentados. 

Em tddas as areas, e com mais intensidade no campo da seguranga publica, 

a estrutura do Ministerio da Justiga dificulta a elaboragao e execugao de urn plano 

integrado, que integre e articule suas agoes com eficiencia e consistencia. 

Neste contexte institucional, na esfera da Uniao, caracteriza-se a 

fragmentagao no campo da seguranga publica, em que o Ministerio da Justiga 

apresenta urn conjunto heterogeneo e fragmentario de 6rgaos executives e 

colegiados, composto por sucessivas adaptagoes exigidas por pressoes politicas e 
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demandas sociais. 

Conclui-se assim, que a Seguranc;a Publica, seja na esfera Nacional, 

Estadual ou Municipal, nao tern uma polltica definida e padronizada, forte o 

suficiente para direcionar a questao que envolve a Seguranc;a Publica. 

0 desenho institucional nao deixa duvidas a respeito. A Secretaria Nacional 

de Seguranc;a Publica, a qual, legalmente, cum pre definir e implementar uma polftica 

nacional, nao mantem vinculo hierarquico ou de autoridade sabre os Departamentos 

de PoHcia Federal e de PoHcia Rodoviaria Federal, que constituiriam seus 

instrumentos operacionais, o mesmo podendo-se dizer do Departamento 

Penitenciario, este ultimo subordinado a Secretaria Nacional de Justic;a. Suas 

praticas, portanto, nao sao transparentes e as mecanismos internes de centrale sao 

inteiramente vulneraveis as pressoes corporativas. 

8.3 CIDADANIA: UMA CONDICAO PARA A EFICACIA DA POLiCIA E 

RESPEITO AOS DIREITOS DO CIDADAO. 

Para se definir o que vern a ser uma poHcia cidada, primeiramente e 

necessaria entender a verdadeira dimensao do que vern a ser a cidadania. A partir 

da Constituic;ao Federal de 1988 e com o desenvolvimento do Estado Democratico e 

Social de Direito, o conceito de cidadania ganhou novo significado, deixando de ser 

apenas uma condic;ao de direito a participac;ao poHtica por meio do voto, ampliando 

sua abrangencia para a participac;ao social nas decisoes do Estado. 

A Constituic;ao de 1988 representou urn marco hist6rico, consagrando a 

transic;ao de urn perlodo marcado pela ditadura militar para uma dimensao cidada, 

primando, ao menos teoricamente, pelos direitos fundamentais e sociais, alicerc;ados 

na cidadania e dignidade da pessoa humana e visando possibilitar as condic;oes 

sociais, culturais, economicas e polfticas e assegurar a efetividade dos direitos 

humanos. 

0 exerclcio da cidadania passou a configurar-se como urn dos 

desdobramentos do Estado Social Democratico de Direito, constituindo-se, 

juntamente com a dignidade da pessoa humana, como principia fundamental da 

Republica Federativa do Brasil, previsto no art. 1.0
, II e Ill, do texto constitucional que 

elenca como alicerces da Republica Federativa do Brasil, a cidadania e a dignidade 
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humana. 

A Constitui9ao Federal de 1988 destacou o resgate da cidadania, erigida 

como o fundamento da Republica, ampliando ainda o sentido da expressao que nao 

pode ser vista apenas na sua concep9ao jurldico-politica classica, como descreveu 

Bastes: "A nossa Constitui9ao consagra fartamente o termo 'nacionalidade' para 

significar a filia9ao ao Estado Brasileiro e reserva o vocabulo 'cidadania' para 

denotar o exercicio e gozo de direitos politicos, por parte, obviamente, des 

nacionais, OS unicos legitimados para tanto". (BASTOS, 1989, p. 391). 

Neste vies de pensamento, Soares defende que a cidadania envolve nao 

apenas os direitos civis e politicos, mas tambem os direitos sociais da denominada 

cidadania social. Neste sentido, acrescenta: 

No Estado Social de Direito, o conceito de cidadania ampliou-se, atraves da 
inser9ao constitucional da clausula social, contemplando novas formas de 
participa9ao do indivfduo no Estado, abrangendo o gozo dos direitos 
politicos e civis, como de direitos economicos, sociais e culturais. Sob o 
paradigma Estado Democratico de Direito, a cidadania deve ser construfda 
considerando-se a interdependencia dos direitos fundamentais, buscando 
superar as contradi96es da cidadania social, viabilizando cidadania 
concretizadora de direitos fundamentais, extensiva a todos os direitos 
sociais.(SOARES, 2001, p. 258). 

0 cidadao nao e mais o simples eleitor e nem o candidate em quem se veta. 

Alem de participante do fenomeno politico e das decisoes do Estado, tendo o poder 

de cobrar, exigir posturas e atitudes efetivas para a satisfa9ao das necessidades e 

anseios sociais e individuais. Essa nova postura do cidadao coloca-o num status de 

participa9ao nas decis6es e a96es do Estado, com poderes de fiscalizar a 

Administra9ao Publica. 0 termo cidadania traz a ideia de participa9ao na vida do 

Estado, que se exterioriza precipuamente pelo exercicio des direitos politicos. 

Diversos sao os autores que atribuem urn conceito para cidadania, 

expressao que ao Iongo do tempo e de acordo com o Iugar, toma diferentes 

dimens6es, mas que vern ampliando seu sentido conforme a evolu9ao da 

democracia e amplitude de consciencia da propria sociedade. 

Entre os diversos conceitos pode-se destacar Funari (2003, p. 49), o qual 

afirma: "no sentido moderno, cidadania e urn conceito derivado da Revolu9ao 

Francesa (1789) para designar urn conjunto de membros da sociedade que tern 

direitos e decidem o destine do Estado". 

Numa visao mais abrangente De Lima (2002, p. 97) ressalta que: 
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Os chamados direitos de cidadania passaram a serem todos aqueles 
relatives a dignidade do cidadao, como sujeito de prestac;oes estatais, e a 
participac;ao ativa na vida social e economica do Estado. Participac;ao -
repetimos e frisamos - nao s6 politica, mas tambem social e economica. 
Atualmente, numa visao mais democratica, de Estado de Direito, de 
participac;ao, nao se concebe mais a cidadania como simples direito de 
votar e ser votado, par homens e mulheres, haja vista que a participac;ao na 
vida polftica de urn pafs nao se restringe a esse aspecto - eleitoral (hoje de 
cunho mais partidario do que, genericamente, politico) -, porquanto a 
Polftica ultrapassa a seara dos partidos politicos e e muito mais complexa 
do que a atividade destes. (DE LIMA, 2002, p.97). 

Pode-se afirmar que a cidadania envolve, per urn lade, a obediencia e 

respeito que o cidadao deve ao Estado e, per outre, o direito e garantia de uma 

contrapartida de protegao e des servigos que o Estado deve dispensar, pelos meios 

de que dispoe, ao cidadao. Apesar de a cidadania fazer parte de urn des 

desdobramentos do Estado Social Democratico de Direito, constituindo-se como 

principia fundamental da Republica Federativa do Brasil, ainda esta exclulda do 

processo de desenvolvimento, e mesmo da vida des cidadaos que nao conhecem 

seus direitos e nao sabem faze-los valer. 'Apresenta-se, assim, uma serie de 

restrigoes quanta ao exerclcio des direitos fundamentais, em que pese o texto 

constitucional, per si s6, ja representar urn grande avango. A cidadania figura no 

apice des direitos fundamentais quando o ser humane se transforma em ser politico, 

no sentido ample do termo, participando ativamente da sociedade na qual esta 

inserido. 

Segundo Garcia (1994, p. 120-121), tomando-se a expressao cidadania, 

nesse contexte, pode-se afirmar que: "a cidadania e a quintessencia da liberdade, o 

apice das possibilidades do agir individual, o aspecto eminentemente politico da 

liberdade". Decorre, assim, do ser humane livre e, partindo da propria terminologia, 

provem a nogao e percepgao da liberdade, que deve ser garantida na sua plenitude 

na relagao lndivlduo-Estado e Sociedade. A mesma autora conclui ainda que: 

A noc;ao de uma liberdade puramente defensiva que se concebe, antes de 
tudo, como resistencia ao poder que se supoe arbitrario, nao mais convem a 
nossa epoca. A liberdade deve tornar-se, mais e mais, participac;ao: o 
cidadao deve participar na formac;ao das grandes decisoes polfticas, deve 
participar mais ativamente do que, ate agora, na gestao dos assuntos locais, 
deve tambem participar na gestao dos servic;os economicos e sociais, tais 
como a Seguridade Social e, sobretudo, na concretizac;ao de medidas de 
protec;ao das liberdades, questao sempre polemica." (GARCIA, 1994, p. 120 
a 121). 
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Dessa forma, a cidadania nao se limita apenas a ter direitos, mas ter 

consciencia dos direitos e deveres em sociedade. Lutar para que sejam efetivados, 

por meio da participac;ao social e politica. A cidadania plena surge principalmente 

com os direitos sociais. E af advem a pergunta, o que e ser cidadao? Ser cidadao e 

ter direito a vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade perante a lei: e, em 

resume, ter direitos civis. E tambem participar nos destines da sociedade, votar, ser 

votado, ter direitos politicos. Entretanto, os direitos civis e politicos nao asseguram a 

democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participac;ao do 

indivfduo na riqueza coletiva, ou seja, o direito a educac;ao, ao trabalho, ao salario 

justa, a saude, a uma velhice tranqOila. Portanto, exercer a cidadania plena e ter 

direitos civis, politicos e sociais. Cidadania nao e uma definic;ao estanque, mas urn 

conceito hist6rico que varia no tempo e no espac;o. 

8.4 CONSIDERACOES SOBRE ALGUMAS IDEOLOGIAS E TENDENCIAS QUE 

PREDOMINAM NOS MODELOS DE POLICIA 

A Polfcia Militar do Parana, a exemplo das outras polfcias militares do Brasil, 

tern como caracterfstica principal a doutrina e o regime militar herdado das Forc;as 

Armadas, mantendo uma cultura tradicional baseada na reatividade. 

A heranc;a militar, baseada na hierarquia e disciplina, traz mais fatores 

positives do que conotac;oes negativas, pois a estetica militar permite uma melhor 

organizac;ao e centrale das forc;as policiais. 

Entretanto, no que se refere ao modele de policiamento e relacionamento 

com a populac;ao, ou seja, quanta aos aspectos externos, vern sendo caracterizada 

como urn modele ultrapassado e que vern cada vez mais perdendo sua efetividade, 

Ionge de corresponder aos anseios da populac;ao e as necessidades de seguranc;a. 

As Polfcias militares, pelo fate de prestarem urn servic;o social de extrema 

relevancia, mais que outras instituic;oes, necessitam estar atentas as tendencias 

sociais para nao se tornarem desnecessarias ou indesejadas ou ate mesmo 

perderem sua finalidade. 0 memento e de mudanc;as e adaptac;oes a nova realidade 

e forma de pensar e de romper os paradigmas atuais. Cada vez mais isso e uma 

questao de sobrevivencia da propria instituic;ao. 

Segundo Marcineiro et a/. (2005, p. 51-62), pode-se identificar para fins 
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didaticos quatro tipos de ideologias policiais: 

A ideologia Militarista - a que mantem uma caracteristica dos regimes 

ditatoriais ou que mantem uma rela<;ao bastante estreita com as For<;as Armadas. As 

policias-militares do Brasil mantem essa forte caracteristica pela sua propria 

trajet6ria hist6rico-s6cio-cultural, situa<;ao que acabou se firmando ainda mais por 

ocasiao do periodo da ditadura militar (1964-1985). 

ldeologia de Controle Social - Trata-se de uma policia a servi<;o das 

classes dominantes com a finalidade de exercer urn ample controle sabre a 

sociedade, evitando que ela se insurja contra o estado de desigualdade social. Traz 

uma cultura e pensamento inspirado no surgimento da sociedade capitalista e na 

luta de classes envolvendo os proprietaries do capital e meios de produ<;ao e 

aqueles que detem a for<;a de trabalho. Oportuno se reportar a Fonseca, quando traz 

urn conceito desse tipo de ideologia e sua manifesta<;ao: 

A polfcia nao pode ser seguran<;a de uma minoria, contra as maiorias, e 
precise lembrar que a escravidao do Brasil s6 acabou, depois que a 
oficialidade do Exercito foi ao Ministro de Guerra dizer que nao aceitaria 
mais o abjeto papel de capitaes do mato, correndo atras de escravos 
fugitives. Que a polfcia tambem repudie o ingl6rio papel de lixeiro social que 
exerce, quando reprime e escorra<;a os desempregados, marreteiros, 
perueiros, grevistas, sem-tetos, sem-terras... e tantos outros impedidos de 
sentarem naquela mesa do apartamento de cobertura. A polfcia trabalha 
com efeitos negatives das polfticas do Estado. Nao pode se permitir ser 
instrumento politico do estado. Se o fizer, estara ideologizada, e garantira a 
ordem que interessa a alguns, contra democratico interesse de todos. 
(FONSECA, 1997, p. 16). 

Neste contexte, a desordem publica, mesmo resultante do descaso do poder 

publico e falta de politicas publicas deve ser reprimida pelo aparato policial, aqui 

caracterizada como principal instrumento do Estado no controle da pobreza. 

ldeologia Reativa - o pressuposto basico desta ideologia e a rea<;ao do 

aparato policial a quebra da ordem publica, em que passa as rea<;oes imediatas de 

conten<;ao. Nao existe uma preocupa<;ao preventiva dos fates que levam a essa 

quebra da ordem publica, limitando-se, o aparato policial, a atender aos chamados 

de emergencia, dispondo todos os recursos humanos e materiais de modo a tornar 

cada vez mais eficiente esta atividade. A policia nao se antecipa aos fates, nao faz a 

hera, mas espera acontecer. 

ldeologia Preventiva - a policia organizada com base na ideologia 

preventiva preocupa-se em agir nas causas que levam a criminalidade. 0 policial 
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desempenha um papel de consultor e orientador da comunidade. 

[ ... ] tanto o publico quanto a policia parecem estar de acordo em que uma 
das principais tarefas policiais e aplicar a lei e, mediante essa aplica9ao, 
garantir a prote9ao da comunidade. Entretanto, a imensa maioria dos fatos 
que ocorrem diariamente aos cidadaos s6 ocasional e parcialmente constitui 
um problema legal e ainda menos um problema penal. No transcurso das 
suas atividades cotidianas, a poHcia nao se dedica principalmente a aplicar 
as leis em cada caso, mas sim a tentar encontrar solu96es adequadas para 
muitos\ problemas e dificuldades com que regularmente deparam os 
cidadaos e em rela9ao aos quais nem a legisla9ao nem a organiza9ao social 
oferecem respostas satisfat6rias. Na grande maioria dos casos, a policia e o 
unico servi90 social a que qualquer pessoa pode recorrer em caso de 
necessidade urgente. (RICO, 1992, p. 87). 

A fun<;ao da Pollcia Militar e essencialmente preventiva. Entretanto, a cultura 

predominante e essencialmente repressiva. Avalia-se a produtividade da pollcia e 

sua maior ou menor eficacia pelo numero de prisoes, numero de opera<;6es, blitz, 

ocorrencias atendidas, numero de armas e drogas apreendidas, etc. 

De modo geral, pode-se dizer que a pollcia mantem um pouco de cada uma 

das caracterlsticas e ideologias acima mencionadas, porem a caracterlstica de 

menor propor<;ao e a baseada numa ideologia preventiva, em detrimento das 

ideologias militarista, reativa e voltada para o controle social. 

8.5 SISTEMA REATIVO E PROATIVO: DESAFIOS E PARADIGMAS 

E comum quando se toma o conceito de preven<;ao referir-se a preven<;ao 

policial, numa visao reducionista, a qual encara a seguran<;a publica como mero 

somat6rio de for<;as policiais, descartando-se dados relevantes nessa caracteriza<;ao 

dentre os quais, segundo Silva (2008) podem-se citar quatro: 

a) o fato da luta contra a inseguran9a nao ser um problema s6 da poHcia, e 
sim do poder publico, como um todo e da sociedade civil; 
b) o fato da polfcia estar contida em dois sistemas, no sistema de justi9a 
criminal, na esfera do Judiciario, e no sistema de seguran9a publica stricto 
sensu, na esfera do Executive; 
c) o fato de que as a96es deste ultimo sistema (o da seguran9a publica) 
deve ser parte da politica governamental para a seguran9a em sentido lato, 
abarcando programas de preven9ao de amplo espectro; 
d) o fato de que o poder publico dispoe de meios com os quais pode 
contribuir pra o aumento do "capital social" das comunidades 
independentemente do capital economico das mesmas, investindo na 
valoriza9ao do ser humano e promovendo maior integra9ao entre os 
cidadaos pela a9ao das associa96es comunitarias, das igrejas, da escola, 
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das agremiac;oes de lazer; pela pratica do esporte e de atividades culturais. 
(SILVA, 2008, p. 198-199). 

Conforme ja foi abordado anteriormente, no Brasil, predomina a cultura 

tradicional e repressiva de policiamento ostensive, sob o enfoque penal e militar, em 

que o primeiro adota uma polftica de resolugao dos crimes e da ordem publica por 

meio das leis penais e o segundo pela forga. 

Segundo Silva (2008, p. 200), agindo sob o paradigma penal, a preocupagao 

dos responsaveis pela seguran<;a publica, nesse vies, volta-se quase que 

exclusivamente para os crimes consumados, para as populagoes dos presidios e 

para os cases isolados, para estes ou aqueles criminosos a salta. Nessa visao, 

pouco importam os trabalhos preventives de rua, os crimes que nao tenham caldo 

nas malhas do sistema, ou que fazem parte das cifras perdidas e nao registradas, ou 

mesmo os crimes que possam vir a ocorrer. Concentra-se a atengao nos inqueritos 

instaurados e nos infratores levados aos tribunais. 

Ainda, segundo o mesmo autor, no paradigma militar, falar de ordem publica 

significa falar de desordem publica, de combate, de guerra e contra os inimigos 

abstratos. 0 crime e vista como uma patologia intoleravel, em que o modele militar 

tern a pretensao de vence-lo, de erradica-lo e acabar com a desordem. 

Entre as justificativas para os fracassos surgem as afirmagoes de que os 

efetivos sao insuficientes, ou a poHcia judiciaria fica nas delegacias "a toa" e nao vai 

para a rua ajudar a poHcia ostensiva; que a poHcia estaria menos armada que os 

bandidos, etc. Nessa 6tica, quanta maier o numero de prisoes, apreensoes, 

ocorrencias registradas, melhor. Quante maier o numero de "cercos", "incursoes", 

"ocupa<;oes" tanto melhor. 

Ambos os modelos sao equivocados e, por outre lade, a soma dos dais 

equlvocos resulta numa amplificagao geometrica. Essa cultura penalista-militarista 

da seguranga publica consolidou-se no Brasil. Dai surge a maneira resiliente e 

repressiva de se fazer seguran<;a publica, ao mesmo tempo em que prospera uma 

cultura de resistencia a qualquer modele que tente inovar e romper tal paradigma. 

Essa cultura nao e prerrogativa apenas da PoHcia Militar, mas se estende 

tambem a PoHcia Civil, Poder Judicia rio e a todo o sistema de Seguran<;a Publica, ao 

Iongo de todo o ciclo de poHcia, desde a preservagao da ordem publica ate a 

persecugao penal. 

Para se deixar essa cultura de lade, veneer os obstaculos construindo-se um 
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paradigma prevencionista e proativo, torna-se necessaria introduzir outros 

ingredientes na equagao da seguranga e na visao da propria poHcia, ampliando suas 

bases, tais como: mediagao, vltima, comunidade, desenvolvimento comunitario, 

respeito e garantia aos direitos fundamentais, traduzidos em ligoes de cidadania e 

maier participagao social. 

Para ilustrar a cultura predominante no sistema de seguranga publica, que 

abrange todos os ciclos de poHcia e persecugao penal, oportuno observar mais 

adiante o quadro elaborado par Garotinho e da Silva, em que os referidos autores 

demonstram cada paradigma da cultura predominante de cunho repressive, seja 

penal ou militar, e suas principais caracterlsticas, confrontando com urn novo 

paradigma de cunho prevencionista a ser construldo para melhorar a qualidade e 

eficiemcia da seguranga publica. 

As agoes preventivas nao estao previstas no foco das agoes do sistema 

jurldico penal. E precise primeiro que ocorra a quebra da ordem publica para que 

depois a justiga se manifeste. A propria Poll cia Civil, de maneira geral, somente atua 

apos a quebra da ordem publica. A atuagao preventiva fica, portanto, a cargo da 

PoHcia Militar, essencia de sua missao constitucional. Par essa razao, deve adotar 

uma atuagao mais pro-ativa, preventiva, trabalhando junto a comunidade, 

procurando solugoes criativas que impegam a quebra da ordem publica. 

A seguir o quadro demonstrative entre as diferentes paradigmas na 

seguranga publica: 



PARADIGMA 
PENALISTA 
Atitude reativa. Falar em 

seguranc;a e falar de crime; de 
urn problema do Governo e do 
Judiciario. 

Atividade policial referida as 
leis penais. Formalismo 
burocratico do inquerito policial. 

Concentrac;ao na atividade 
de polfcia judiciaria. 0 que 
importa sao OS crimes 
consumados, em prejuizo da 
prevenc;ao e das vitimas. 

Trac;o individualista. Foco 
nos infratores de forma 
individualizada. 

Pretensao de "resolver" os 
problemas do crime e da 
violencia com a repressao 
policial-penal. 

Desempenho referido a 
quantidade de inqueritos 
realizados e infratores levados 
aos tribunais. 

Formayao: enfase na 
legislac;ao penal. Ensino 
irreflexivo. 

Gerencia: refrataria ao 
controle externo. 

PARADIGMA 
MILITARIST A 
Atitude reativa. Falar em 

seguranc;a e falar em desordem; 
de urn problema da policia e da 
forc;a armada. 

Atividade policial referida a 
taticas de guerra: inimigo, cerco, 
vit6ria. Formalismo burocratico e 
militar. 

Concentrac;ao no aparato, em 
prejuizo da policia tecnica e das 
tecnicas de mediac;ao. Nao 
interessam os crimes ja 
acontecidos. 

Trac;o maniqueista. Foco em 
"suspeitos" em abstrato: "nos" 
contra "eles". 

Pretensao de "erradicar'' o 
crime e "acabar com a 
desordem". Nao seletividade no 
uso da forc;a. 

Desempenho referido a 
quantidade de prisoes, de mortos 
em confronto, e de material 
apreendido. 

Formac;ao: enfase em taticas 
militares. Ensino irreflexivo. 

Gerencia: refrataria ao 
controle externo. 

Quadro 3 - PARADIGMAS NA SEGURAN<;A PUBLICA 

PARADIGMA 
PREVENCIONISTA 
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Atitude proativa. Falar em 
seguranc;a e falar em 
prevenc;ao; de urn problema 
da comunidade e do 
Governo. 

Atividade policial referida 
as politicas de prevenc;ao do 
crime (prevenc;ao primaria, 
secundaria e terciaria). 

Concentrac;ao na 
mediac;ao dos conflitos no 
espac;o publico e nas 
tecnicas de abordagem. 
Repressao como parte da 
prevenc;ao. 

Trac;o comunitario. Foco 
nos cidadaos em geral e nas 
vitimas. "Suspeitos", quem? 

Pretensao de "controlar" o 
crime e mediar os conflitos 
de interesse. Seletividade no 
uso da forc;a. 

Desempenho referido as 
maiores ou menores taxas de 
criminalidade, e aos riscos de 
vitimizac;ao da populac;ao. 

Formac;ao: enfase nas 
tecnicas de abordagem e de 
mediac;ao. Ensino reflexivo. 

Gerencia: controle externo 
com insumo gerencial. 

FONTE- GAROTINHO, Anthony e DASILVA, Jorge. Brasil seguranc;a maxima. Rio de Janeiro: 
Hama, 2002, p. 66. 

Segundo Brandalize (2006, p. 12), no policiamento reativo sao os cidadaos 

que detectam a ocorrencia dos delitos, dada a incapacidade dos recursos humanos 

policiais serem onipresentes em todos os locais da cidade. Nesse caso, o cidadao 

nao apenas possui a fun<;ao de identificar o local e as circunstancias da ocorrencia 

do delito, como tambem identificar e fazer com que a policia prenda aqueles 

individuos criminosos residentes na comunidade. 

Por seu turno, no policiamento proativo executado com base comunitaria, a 

comunidade passa a se constituir como principal encarregada de determinar quais 

as areas mais carentes de presen<;a constante e ostensiva de policiais, em virtude 

dos indices de criminalidade experimentados nessa localidade. Assim, a habilidade 

da policia em controlar o crime depende mais da iniciativa do cidadao do que a 

iniciativa da policia e, por isso, a participa<;ao popular na gestae da seguran<;a 

publica, em nivel local, e de suma importancia para canter a escalada de delitos. Ha 
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que se ressaltar que o papel da polfcia na preserva<;ao e controle do crime e 

importante, mas nao e exclusive. 

A a<;ao policial e proativa quando e iniciada e direcionada pela propria pollcia 

ou pelos proprios policiais, independents da demanda dos cidadaos e ate mesmo 

em conflito com uma demanda de cidadaos. Se originada da solicita<;ao dos 

cidadaos, a a<;ao policial e reativa, lembrando que todas as polfcias atuam de forma 

proativa e reativa, variando a combina<;ao destas estrategias. No caso da policia 

brasileira, suas caracterlsticas reativas sao predominantes, fruto da cultura 

organizacional baseada na doutrina da ditadura militar. 

8.6 INFLUENCIA DA DOUTRINA MILITAR E RESILIENCIA NO PENSAMENTO 

INSTITUCIONAL DA POLICIA MILITAR 

Nos caprtulos iniciais do presente trabalho monografico foi apontada a 

origem historica das institui<;oes policiais militares, a qual se confunde com a propria 

historia do Parana. 

A policia paranaense, segundo o Presidente da Assembleia Legislativa, 

Hermas Brandao, a respeito de sua carta em apoio a PEC n° 61/09 (subsldio), 

afirma que a Polfcia Militar e a propria historia do Parana. Mas o principal tema que 

sera abordado e a questao da forma<;ao do Pensamento lnstitucional. 

8.6.1 Genealogia Doutrinaria da Forma<;ao da Polfcia Militar e a lnfluencia da 

Doutrina Militar 

No capitulo de 6 tem-se uma genealogia doutrinaria da forma<;ao das 

miHcias. Desde o governo de Tome de Souza ate a ditadura de 64, as polfcias 

militares praticamente transpiravam doutrinas militares. 

No aspecto gerador e manancial do conhecimento, deve-se nos reportar ao 

modelo de ensino da forma<;ao militar classificada de Tecnicista. Esta forma<;ao 

militar nos conteudos programaticos condiciona o homem a simplesmente obedecer 

sem questionar. Nao se releva a capacidade criativa, apenas se valoriza a resposta 

do comando que foi dado. No modelo tecnicista nao se conduz a forma<;ao do 
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conhecimento e nem condiz com a realidade democratica. 

Dentro da filosofia de guerra se admite a perda de 10% (dez por cento) de 

recursos humanos e materiais num confronto armada contra o suposto inimigo. 

Estas baixas ja sao calculadas e colocadas com reserva para reposic;ao. 

Os treinamentos de tiro militar das Forc;as Armadas e o condicionamento de 

resposta mira alva, e que deve ser a mais letal possivel para o oponente. A filosofia 

de guerra e implantar duras perdas contra o inimigo e terra arrasada (estrategia dos 

hunos). Nesta linha de ac;ao, o modele construtivista nao alcanc;a os seus objetivos, 

portanto, justifica o modele tecnicista tradicional das academias militares. 

A esteira hist6rica da influencia das doutrinas militares nas polfcias militares 

tern uma extensao hist6rica que vern desde o periodo colonial, mas a forma de 

pensar institucionalmente vern da doutrina de seguranc;a nacional. 

Em torno da doutrina de Seguranc;a Nacional foi formatada toda a ideologia 

a titulo de manter a ordem e o desenvolvimento nacional e para se manter o ideal 

democratico na luta contra o comunismo, durante a guerra silenciosa denominada de 

"guerra fria". 

A doutrina de Seguranc;a Nacional trouxe toda uma ideologia baseada na 

doutrina militar, inspirada nas Forc;as Armadas Americanas. Acerca da ideologia e 

seus mecanismos de coerc;ao e imposic;ao, Chaui assim descreve: 

0 interesse social significa a generaliza9ao e defesa de ideias de uma 
classe ou segmento social. 0 que torna a ideologia possfvel e a separa9ao 
entre trabalho material e trabalho intelectual. Esta e apenas viavel quando 
unida a aliena9ao, assim a ideologia associa-se a luta de classes, pais 
oculta a domina9ao real. Na manuten9ao da explora9ao de uma classe 
sabre outra sao dois os componentes instrumentais. 0 Estado e a ideologia. 
0 Estado fornece os aparelhos de coer9ao e repressao social atraves de 
leis ou do Direito, a realidade e "obscurecida" pela ideologia dominants, pois 
impede a percep9ao desta pelos dominados. A ideologia substitui a 
realidade do Estado pela ideia do Estado, onde as ideias da classe 
dominants tornam-se ideias de todas as classes sociais, ou, por assim dizer, 
ideias dominantes. (CHAUi, 1990, p. 80-81). 

Ocorreu, assim, uma verdadeira inadequac;ao do discurso, pais ao 

defenderem supostamente a democracia ameac;ada pela subversao esta fala nao 

correspondeu a pratica adotada pelos generais: apoderaram-se do poder, 

substituiram o sufragio universal pela manutenc;ao continua do exercicio das Forc;as 

Armadas. Era a republica vestida sob pesadas fardas, em que o destine do pais 

atrelava-se ao juga do grupo militar. 
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A doutrina da Seguranc;;a Nacional serviu aos generais como instrumento 

ideol6gico, sustentando seu acesso ao poder. Para a doutrina, nas palavras de 

Camblin (1978, p. 58) o poder e: " ... a capacidade de impor aos homens a vontade 

do Estado seja atraves da lei, do prestigio, da pressao social, dos costumes ou da 

sujeic;;ao". 

Ainda acerca da ideologia militarista, que tern par base a ideia da existemcia 

do inimigo a ser destruldo e combatido e o restabelecimento do centrale e da ordem 

publica, Silva tern a seguinte descric;;ao: 

[ ... ] 'militarizagao ideol6gica'. Trata-se da transposigao para a area da 
seguranga publica das concepgoes, valores e crengas da doutrina militar, 
acarretando no seio da sociedade (a ideologia nao atinge s6 as 
organizagoes policiais) a cristalizagao de uma concepgao centrada na ideia 
de guerra (quando se tern o inimigo declarado ou potencial a ser destrufdo 
com a forga ou neutralizado com a inteligencia militar). Oaf a concepgao 
maniquefsta- os 'bons' contra os 'perigosos' da sociedade. (SILVA, 1996, 
p.501). 

A influemcia da ideologia perpetrada pela ditadura militar contagiou, alem de 

outros setores, todo o sistema de ensino. De maneira especial, o ensino policial 

militar tinha manifesta conotac;;ao ideol6gica baseada na repressao militar. 

Paralelamente as disciplinas estritamente policiais, como investigac;;ao criminal, 

transite, tecnicas de policiamento ostensive, eram ministradas disciplinas voltadas 

para a questao militar e de defesa da lei, da ordem e defesa da nac;;ao, tais como: 

"centrale de distUrbios", "seguranc;;a e defesa interna", "ameac;;a insurrecional", 

"operac;;oes antiguerrilha", entre outras. As ac;;oes eram em grande parte voltadas 

para a luta contra os inimigos da "democracia", os comunistas e subversives dentro 

de seus parses. 

Com isso, as atividades policiais foram totalmente desvirtuadas, 

confundindo-se prevenc;;ao e repressao policial com prevenc;;ao e repressao militar. 

Os efeitos dessa cultura repressiva ainda permanecem na mente dos 

policiais militares, cujos reflexes exercem forte influencia nas ac;;oes desencadeadas. 

Par outre lade, para ampliar o centrale das policiais militares pelo Exercito, 

par meio do Decreta-Lei n.0 317, de 18 de margo de 1967, criou-se o 6rgao 

especlfico de centrale denominado IGPM - lnspetoria Geral das PoHcias militares, 

com a finalidade de legislar sabre organizac;;ao, efetivos, instruc;;ao, justic;;a e 

garantias das poHcias militares e condic;;oes gerais de convocac;;ao e mobilizac;;ao. 
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Ao mesmo tempo, manteve-se o sistema de informac;:oes dessas 

corporac;:oes subordinado ao sistema de informac;:oes do Exercito, cujos resqulcios 

persistem ate hoje. Os pr6prios governadores dos Estados se viram impedidos de 

praticar atos relativos as poHcias militares sem o aval do Exercito, subordinac;:ao que 

implicou que os 6rgaos de informac;:oes das poHcias militares passassem a atuar 

segundo orientac;:ao dos 6rgaos de informac;:oes do Exercito em todo o territ6rio 

nacional, dentro da 16gica da guerra ao comunismo e a subversao. Dentro desse 

contexto, as PoHcias militares passaram a ser vistas nao como forc;:as policiais a 

servic;:o da cidadania, mas como forc;:as repressivas do aparelho do Estado, de perfil 

militar, a servic;:o da Seguranc;:a Nacional, no Campo da Seguranc;:a lnterna. 

Tais acontecimentos trouxeram entre outros resultados a influemcia no 

ensino das poHcias militares, que ja era de cunho militar, e passou a ser padronizado 

em todo o Brasil, com urn componente novo, o do inimigo interno, o do subversivo 

comunista, na linha ideol6gica da doutrina da seguranc;:a nacional, repassada pelos 

norte-america nos aos paises da America Latina. 

[ ... ] os curriculos das escolas PM [ ... ] concentravam nos assuntos ligados a 
missao daquela for9a (Exercito) em detrimento da fun9ao propriamente 
policial das polfcias militares . Como a 16gica do emprego das For9as 
Armadas gira em torno de urn inimigo, concreto ou potencial, a ser destruido 
ou neutralizado pela for9a ou pela inteligencia militar, as organiza96es 
policiais negligenciaram o estudo dos assuntos policiais stricto sensu, e se 
concentraram num tipo de treinamento marcado por principios e no96es que 
informam a arte da guerra: "supremacia da for9a", "cerco", "ocupa9ao", 
"blitzen", "opera96es de informa96es", "surpresa", "for9as amigas" vesus 
"for9as inimigas", como nas opera96es anti-guerrilhas, etc. (SILVA, 1997, p. 
515). 

0 ensino continuou a privilegiar o uso da forc;:a como soluc;:ao para os 

assuntos policiais, em que a seguranc;:a publica era urn aspecto da seguranc;:a 

interna. E a epoca em que comec;:am a proliferar as "batidas" policiais, as blitzes, os 

"cercos" e as "operac;:oes" com o emprego maximizado da forc;:a. 

Os 6rgaos de informac;:oes das poHcias militares foram superdimensionados, 

mas ao inves de conhecer os meandros do crime organizado e da criminalidade 

comum, deixaram esta area praticamente intocada e concentraram os esforc;:os no 

atendimento as demandas relativas a ordem interna, partindo, sobretudo, do sistema 

de informac;:oes do Exercito. 

As poHcias militares ficaram sem identidade, caminhando os currlculos das 

escolas, os comandantes gerais e os oficiais da chamada comunidade de 
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informac;oes por uma direc;ao, canalizando as preocupac;oes voltadas para o inimigo 

interne. E em sentido oposto, as demandas por seguranc;a da populac;ao e a 

realidade vivida pelos policiais militares, enfrentando o criminoso comum, cada vez 

mais audacioso, sofisticado e organizado, porem apenas com a ideia de ocupar os 

espac;os publicos. 

As poHcias, em vez de operarem visando a seguranc;a dos cidadaos, 

transformaram-se em forc;as de combate, com a utilizac;ao de taticas e instrumentos 

pr6prios da Seguranc;a do Estado e preocupadas com "ameac;as a Nac;ao", 

"antagonismos" e "inimigo interne", cujos reflexes persistem ate os dias atuais, 

ideologia com remanescentes incrustados na cultura dos policiais militares e 

organizacional. 

[ ... ] em func;ao da ideologia militar, o treinamento policial tern sido centrado 
no modelo militar de autoridade (modelo adequado apenas para as 
atividades de "cumprimento da Lei"}, segundo o qual, em teoria, o policial 
nao e visto como uma unidade em si mesmo, e sim como urn "elemento" de 
urn todo a ser empregado coletivamente, como urn grupo, urn pelotao, 
sempre a comando direto de urn superior que e responsavel por tudo, alem 
de ser condicionado a obedecer ordens sem discutir, ao inves de tambem 
ser ensinado a exercitar o born senso e a capacidade de julgamento 
(modelo discriminative, adequado para as atividades de ordem publica em 
sentido generico), visto que, na pratica, ele trabalha quase sempre sozinho 
ou em dupla, a toda hora tendo que tomar decisoes solitarias diante das 
multiplas situac;oes com as quais se depara no dia a dia. (SILVA, 1997, 
p.497). 

A Pollcia Militar recebeu urn forte legado cultural fruto da ideologia imposta 

pela ditadura militar baseada no sistema reativo e num distanciamento da 

comunidade por urn lado e por outre, ampliando seus poderes com o objetivo de 

exercer o controle total em nome do Estado. Essa influencia e expressa de forma 

objetiva e clara por Bondaruk e Souza, em que a PoHcia Militar se revela como o 

principal brac;o do Exercito durante a ditadura militar, sendo na realidade vltima da a 

ditadura militar: 

Nesta epoca, OS preceitos de direitos humanos foram praticamente extintos 
e a policia foi o instrumento para manter a situac;ao, ate mesmo por sua 
forc;a nos Estados. 
A partir daf urn estreitamento ainda maior com a forc;a militar federal nos 
regulamentos, na estrutura e inclusive no modo de agir, truculento e 
autoritario, caracteristicos em tempos de revoluc;ao, porem incompativeis 
com a democracia e estado de direito. 
[ ... ] Alem disso, a Policia Militar serviu como parte do instrumento 
repressivo, ficando assim, ainda hoje, estereotipada como 6rgao puramente 
repressivo, a servic;o dos interesses dos governantes e nao como 6rgao a 
servic;o da comunidade. (BONDARUK e SOUZA, 2003, p. 77 e 78). 
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Ate o final do regime militar, na confluencia das decadas de 1970 e 1980, 

mais que lutar contra o crime e a violencia, as polfticas de seguranga publica 

resumiam-se ao acionamento da polfcia para "manter a ordem". 

Ja na decada de 1980, voltando os governadores a serem eleitos 

diretamente pelo povo, comega a delinear-se a polarizagao entre o que se passou a 

chamar "polftica dos direitos humanos" de urn lado, e do outre, "polftica da lei e da 

ordem". 

As polfticas da "lei e da ordem" limitam a agao da polfcia e reduzem o 

problema da seguranga a uma unica dimensao - a do uso do poder punitive do 

Estado. Simplifica sem resolver e, ao mesmo tempo, restringe as nog6es de direitos 

e de cidadania dos atores envolvidos, reduzindo ainda o campo do centrale, tanto no 

que se refere a legitimidade quanta a sua eficacia. 

Foi a partir dos anos 70 que a Policia Militar estruturou o seu modele de 

ensino, mas em plena epoca da vigencia dos Atos lnstitucionais. Esta e a resposta 

basica de onde a Polfcia Militar do Parana e de outros estados poderiam se 

abeberar de doutrina de formagao policial. Sem duvida, nao era ainda o tempo de 

corte do cordao umbilical doutrinario. 

Este modele reativo das forgas armadas esta na genetica cultural e 

doutrinaria de muitas pollcias militares estaduais, algumas com mais influencia, 

outras menos, mas todas em si existentes. A propria genese das pollcias militares 

inegavelmente e a 3a Linha do Exercito, devidamente explanado neste estudo 

monografico. 

Nao obstante, toda a construgao organogramatica e funcional advem do 

modele militar, bern como a sua gestae. Esta vertente e bern exposta nos capitulos 

que materializam a construgao juridica das competencias das policias militares por 

meio da hist6ria das constituig6es federais. 

As polfcias militares sempre estiveram no mesmo patamar das Forgas 

Armadas e assim, todo o composto juridico e doutrinario sao da mesma matrix 

curricular, o Exercito brasileiro. 

Porem, no que isto reporta no sentido de criar urn caminho entre a forma de 

agir do policial militar e do militar das Forgas Armadas? Sao em determinados 

mementos os mesmos conteudos programaticos. 0 Policial militar nao consegue 

imaginar a pessoa do delinquente sob o aspecto social, ou seja, visualiza-lo apenas 

urn aproveitador de situag6es para se locupletar. Ele concebe o delinquente da 
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mesma forma que o militar das fon;as armadas concebe a figura do inimigo, o qual 

precisa ser eliminado, atingido. Estes reflexes demonstram em grande parte das 

situac;oes, os altos Indices de mortalidade nos confrontos diretos. Por outre lado, as 

Unidades Especializadas apresentam potencial altamente letal e a sua criac;ao nao 

foge da sua finalidade. Sao as Unidades Especializadas organizadas nos moldes 

voltados para a reac;ao eo combate, entre elas o BOPE, ROTA, RONES e ROTAMs. 

Essas influencias estao dispostas e exemplificadas nos capftulos ora 

citados. 

A forc;a da doutrina militar, ainda hoje, tern ressonancia no discurso de 

nossos administradores castrenses. Se se recuar 30 anos, chegando ao tempo de 

1977, quando muitos militares ingressaram na instituic;ao, a forc;a doutrinaria e os 

conteudos programaticos desta formac;ao ainda sao latentes. 

Af, vern de sobremaneira apontar ate mesmo o comportamento de alguns de 

nossos milicianos, criando o link com a origem do pensamento institucional. Neste 

sentido, em concordancia com Karl Wick "Uma organizac;ao e urn corpo de 

pensamentos pensados per pensadores". Assim, ter-se-ia o seguinte: como se 

pensar proativamente, se toda cultura reativa se encontra estruturada no 

pensamento estrategico? 

A construc;ao de toda a legislac;ao castrense estadual vern do remanescente 

da centralizac;ao federal da legislac;ao sabre as polfcias. 

Nao houve mementos e/ou condic;oes das policias militares estaduais 

usarem da sua criatividade ou determinarem caminhos pr6prios doutrinarios para a 

sua realidade. 

Ate os anos 60, o tratamento das polfcias militares era equiparado a urn 

exercito do estado. Estavam na realidade aquartelados. Somente com a partir da 

extinc;ao das Guardas Civis pelo Decreta n° 667/69 e que puderam se mobilizar no 

terrene, geralmente no processo reativo de radiopatrulhamento. 

Porem, quando se trata de modele reativo, denota-se que a cultura do 

passivismo, entendido este como o fato de agir mediante provocac;ao, tern suas 

rafzes tambem na hist6ria da administrac;ao militar. A propria Justic;a na sua 

estrutura funcional adota uma postura passiva e reativa, somente atuando mediante 

provocac;ao. Essa caracterfstica tambem foi herdada pela cultura e formac;ao do 

policial militar. Toda a sua carreira foi calcada na base: cumpro o que mandam. 0 

nfvel de iniciativa no modele tecnicista e totalmente inibido. 0 condicionamento e 
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apenas cumprir o que foi mandado. Nesse sentido reporta-se Soares quando afirma: 

[ ... ] a centralizac;ao provocada pela hierarquia militar rigid a imobiliza os 
profissionais e os obriga a conduzirem-se como burocratas, cumpridores de 
regras, mecanicamente, sem liberdade e criatividade, sem esforc;o 
interpretativo e adaptativo a especificidade das situac;oes sempre diversas, 
geradas pela incessante dinamica de uma sociedade viva complexa. 
(SOARES, 2006, p.348). 

Ainda sim, o modele tecnicista da construgao dos modelos segue a 

administragao militar altamente verticalizada e piramidal, altamente influenciado pelo 

pensamento reativista. Para diagramar o exemplo da construgao dos sistemas, tem

se a sua devida classificagao bern como a formagao dos Sistemas e os subsistemas, 

definindo suas posigoes e fungoes no diagrama. 

8.6.2 Analise sabre a Forga da Resistencia e Resiliencia diante das Novas 

Estrategias e Modelos na PMPR. 

Ainda, na continuidade dos trabalhos, tem-se o modele funcional e a 

formagao dos sistemas. Denotadamente, no capitulo 8.3 tem-se todo o arcabougo 

historico da formagao do sistema de seguranga publica da Policia Militar do Parana. 

Com todo o conceito iuris do sistema, passou-se a descrever, 

pormenorizadamente, sabre a principal ferramenta de enfrentamento da incidencia 

criminal com a disposigao das estrategias de atuagao e formagao da malha ordinaria 

de protegao social. 

Para a contextualizagao atual do sistema de seguranga versus a incidencia 

criminal, optou-se por realizar um diagnostico circunstanciado da evolw;ao da 

criminalidade em paralelo com o crescimento e evolugao social das cidades, 

determinado pelo apogeu de um ciclo economico e sua decadencia acelerando o 

exodo rural. 

Em capitulos proprios, a partir do 7 .4.2, foram determinados os descritivos 

da formagao doutrinaria do policiamento ostensive, na qual o radiopatrulhamento e a 

forma de atuagao doutrinaria reinante ate os dias atuais, sempre como fator mais 

proximo de apoio e de atuagao. Consta ainda que a RONE foi o unico projeto proprio 

da PMPR vigente ate os dias atuais, concebida como unico sucesso e altamente 
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defendida pelos seus idealizadores e pensadores estrategicos atuais. A Cia PChoq 

na sua genese e forma<;ao e fruto do sistema ditatorial, como estrategia de 

enfrentamento a disturbios civis. 

No contexte hist6rico, o sistema de radiopatrulha representou, par muito 

tempo, a espinha dorsal do policiamento ostensive e, ainda hoje, representa urn 

remedio generico para controle da criminalidade, quando faltam outras alternativas 

de pronto atendimento. E a identidade reativista de sistema incutido na doutrina de 

forma<;ao policial militar. E a propria heran<;a de cultura e forma<;ao do que se 

denomina aqui, pela primeira vez, de reativismo atavico. 

Lamentavelmente, o capitulo dedicado ao Sistema Modular traz no seu bojo 

o hist6rico do seu fracasso em razao de ado<;ao de medidas eleitoreiras no que 

culminou com o suicldio doutrinario deste sistema que ora volta a ser cogitado como 

estrategia de ocupa<;ao. E o que se levanta como ferramenta de aplica<;ao do 

sistema proativo, estrategia que foi exaustivamente citada nas propostas deste 

trabalho monografico. 

No sentido de anabolizar o sistema reativo foram adotados procedimentos 

padroes de forma<;ao e fortalecimento da malha primaria de atua<;ao, sempre de 

cunho reativo. A estrutura basica foi o atendimento via 190, na coleta imediata dos 

reclamos sociais e o seu atendimento imediato, com forma<;ao de malhas de 

sobreposi<;ao. Os efetivos para estas outras malhas reativas como as antigas TMAs, 

hoje as ROTAMs das unidades operacionais, pelotoes de motos, transite, cavalaria e 

RONE, todas elas com arcabou<;o doutrinario matrix da radiopatrulha. Nada se cria 

diferente da matrix umbilical doutrinaria. 

Ap6s, na forma<;ao cognitiva, tem-se o esteiramento dos processes e 

modelos de policiamento ostensive na PMPR, que descreve a cria<;ao da RONE e 

sua atua<;ao na malha de sobreposi<;ao. Unidade esta, repita-se, de cunho altamente 

reativo. 

Na explana<;ao a respeito dos TOTENs, verificou-se que sua origem partiu 

da vontade poHtica e eleitoreira do momenta. Foi urn verdadeiro fracasso do modo 

que foi concebido. 0 referido modelo caso fosse arcabou<;ado par loglstica 

compatrvel, poderia ser aplicado com sucesso, pais nada mais e do que uma 

adapta<;ao do ja conhecido Cartao Programa. Este atendimento poderia ser 

readequado e usado em pontos turlsticos. Mas, se o sistema pode atender 4 

esta<;oes, atenda-se apenas 4. Tudo antecedido par planejamento estrategico e 
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operacional. 

No capitulo 7.5, tem-se agrupados alguns exemplos de modelos exitosos 

bern como Gestoes Tecnica para a Potencializagao do Policiamento Ostensive. No 

primeiro subcapftulo, citou-se o Grupo de Operagoes Especiais (GOE) como modelo 

de resiliencia existente e comprovado. Denota-se que os Grupos de Operagoes 

Especiais foram concebidos como unidades para enfrentamento de crises. Crises 

nao sao constantes e por isso, muito bern pensado, foi o sistema adotado quanta a 
utilizagao do recurso humano. Houve urn treinamento maci<;o, padronizando 

conhecimento e exigindo parametres de comportamento Operacional Especial. A 

equipe depois do exaustivo treinamento voltava para a atividade de 

radiopatrulhamento, atuando junto aos seus demais companheiros, passando 

tecnicas de abordagem policial aos seus iguais. A dissemina<;ao de conhecimento e 

uma estrategia de aumento de eficiencia operacional. Contudo, por vaidades 

pessoais, sem qualquer estudo de situagao ou por meio de urn Plano Estrategico, os 

GOES foram fulminados por meio da Diretriz que transformou estes Grupos em 

ROTAMs. Ou seja, a imagem e a semelhan<;a da matrix original da RONE. Criam-se 

feudos para que se tenham mais chefes. Nao importa a funcionalidade ou nao. 

Adota-se apenas o modelo parecido com o original doutrinario. Nao se pode 

esquecer que se assim foi com o GOE, assim sera com qualquer outro sistema de 

policiamento ostensive. A hist6ria sempre se repete. 

Outros modelos exitosos foram expostos e devidamente citados com as 

suas caracterfsticas e efeitos na potencializa<;ao da atividade de Policiamento 

Ostensive. 0 conhecimento deve circular, pois se torna como agua estagnada se 

permanecer parado. Uma vez circulando, o conhecimento gera outros 

conhecimentos. Mas, nao se deve esquecer o modelo de ensino da lnstituigao. Ela, 

pelo seu modelo, cria Hderes unicos, cujo resultado 6bvio e a formagao de Hderes 

autocraticos e individualistas e altamente competitivos em razao da grade de 

ascensao chancelada pela Lei de Promogao de Oficiais. 

Na continuidade dos trabalhos monograficos foram abordados alguns 

modelos de gestao exitosos. No paralelo comparative, ve-se que a polfcia militar deu 

alguns passos a frente em relagao ao contido no plano nacional de seguran<;a 

publica. Entretanto, nao teve "feeling" para perceber e continuar na linha evolutiva do 

processo, apartando ou abandonando sem dar credito e estes modelos, que 

atualmente estao colaborando na nova formata<;ao de polfcia. 
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Primeiramente, no capitulo 8.5.2., tem-se o desdobramento da 

responsabilidade territorial em subsetores. Comparando, este modelo de gestao nao 

e novo. As Companhias do interior (Cias) sao colocadas em cidades cuja incidencia 

criminal acabou por evoluir durante os anos causados pelo exodo rural. 

Saindo da esfera da sede do Batalhao, as Cias praticamente sao todas 

destacadas e as sedes de pelotoes seguem o mesmo modelo ate a divisao em 

subdestacamentos. Cada componente descritivo deste Quadro Organizacional 

(Q.O.) tern uma caracteristica comum: Responsabilidade Territorial. Esta 

responsabilidade leva a outro principia fundamental para que haja sucesso e 

integra<;ao da comunidade: comprometimento. Mas o modelo reativo da 

radiopatrulha contamina doutrinariamente o modo de pensar do policial militar, isso 

em razao de que esta doutrina, na decada de 80 foi a espinha dorsal doutrinaria 

dominante. Mas, ao se colocar o policial militar no terreno, de maneira comprometida 

com a doutrina proativa, ter-se-a o modelo ideal de policiamento ostensivo buscado 

tao arraigadamente. 

Em vez da doutrina do interior ter influenciado, historicamente, a doutrina da 

capital ocorreu o inverso, o que gerou o quadro atual. Este modelo de 

responsabilidade territorial, em subsetores, ate hoje, nao foi implantado na capital. 

Poder-se-ia ter urn destacamento de policia militar em determinado bairro tido como 

hot-poinr? A resposta e sim. Mas os ludicos de plantao colocariam temerosidade 

neste projeto. L6gico. 0 medo da mudan<;a, conformismo ou falta de ousadia. Mas 

este principia voltou com for<;a total no modelo de ocupa<;ao pacifica no morro Dona 

Marta, como alternativa para ocupa<;ao daquele espa<;o (responsabilidade territorial) 

e desenvolvimento da seguran<;a social. 

Na composi<;ao de estudos, verificou-se no inicio do ano 2000, na Opera<;ao 

Verao 99/2000, a experiencia da analise ambiental criminal com o policiamento 

ostensivo. Todo planejamento deu-se pela indica<;ao dos numeros, alcan<;ando 

resultados positivos e eficientes, direcionando corretamente a aplica<;ao dos 

recursos. Em apresenta<;ao do SISCOP 99/2000, chegou-se, por meio dos indices, a 

se prever mediante urn progn6stico, quantas pessoas se envolveriam em ocorrencia, 

crimes de modo geral e crimes violentos. Outro ponto interessante e pouco 

explorado foi a leitura do Ambiente Criminal, com o cruzamento das informa<;oes 

inseridas no banco de dados do SISCOp e o comparativo das fases da lua. 

Este modelo exitoso, ou seja, a analise ambiental criminal, foi utilizado na 
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Cia Portuaria de Paranagua em 2000 e no 13.0 Batalhao de PoHcia Militar (2003), 

sendo tema monografico (BRAZ, 2004). E por ultimo, foi utilizado no 12.0 Batalhao 

de PoHcia Militar sob o comando da Ten.-Cel. Rita Aparecida de Oliveira, por 

ocasiao da Operac;ao Paz na Primavera, inspirada na base de dados da CAPE, no 

anode 2007, conseguindo atingir niveis de arrefecimento a curta prazo. 

Outre detalhe, neste sentido, que se faz necessaria citar e o modele adotado 

pela CAPE, atualmente, na figura do Comite Gestor. Por quest6es de resiliencia 

ainda nao foi adotado em sua plenitude como modele de gestae de policiamento 

ostensive. Apesar de ser uma ferramenta importante na avaliac;ao dos resultados e 

estabelecimento de metas, ainda nao foi assimilado de maneira padronizada pelas 

OPM e ainda nao ha uma perfeita integrac;ao entre a PoHcia Militar e Policia Civil na 

sua aplicac;ao. 

No modele tecnicista militar classico e formatada no individuo a figura da 

autoridade militar. As ordens nao devem ser questionadas e tal conduta passa a ser 

ate tipificada como transgressao disciplinar. Ordem superior nao se discute. Cumpre

se. 

0 Comite Gestor e a leitura ambiental criminal e uma forma de visualizac;ao 

da administrac;ao do Comandante. Neste comparative, ele esta sendo avaliado sabre 

sua competencia, por isso a resistencia e praticamente natural, senao provocada. 0 

Comite Gestor e urn embriao da proatividade. Soluc;oes em conjunto e a formac;ao 

de equipes para discussao dos problemas. Mas, ainda, se reportando a formac;ao 

castrense, no atual modele da estetica militar, o problema nao solucionado traz 

desconforto para o administrador castrense, ao ser interpretado como falha pessoal. 

Este comportamento, interpretado dessa forma, gera inibic;ao de iniciativas. 

0 soldado deve apenas cumprir. Ora, como alcanc;ar a proatividade, quando 

a iniciativa do policial, melhor feeling esperado e procurado, e inibida e 

desistimulada? 

0 policial reativo se movimenta e age pela provocac;ao, ou seja, a 

comunidade deve iniciar o processo de comunicac;ao do crime e ele, pela reatividade 

atende a ocorrencia e registra os dados e parte para atender outra ocorrencia. 

E apenas urn formalizador. Enquanto na proatividade o perfil do policial 

militar deve ser diferente, ou seja, neste case, o motor principal do sistema e a 

iniciativa. 

Na formac;ao cognitiva deste trabalho verificou-se a existencia de modelos 
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de gestae no Planejamento de Policiamento Ostensive, que se demonstraram 

exitosos, mas que nao foram adotados como filosofia e padrao de comportamento. 

lsso forma, naturalmente, dissidencia de ideias e desperdlcio de recursos. Falta 

padroniza9ao e planejamento. E a figura do individualismo na Gestae de Comandos. 

E temeroso adotar medidas de outros comandantes pelo melindre pessoal 

de nao estar enaltecendo administra96es anteriores. Ou seja, coloca-se nos 

seguintes termos: "eu sou o comandante e esta e a minha administra9ao". Tal 

pensamento e imperante na administra9ao, e neste case, as questoes de causae 

efeito sao entendidas como questao de sobrevivencia e competividade. 

Outre exemplo de resiliencia foi a mudan9a do Sistema COPOM pelo 

SISCOp. Sempre que ha uma mudan9a, isso gera desconforto, seja pelo medo ou 

pela resistencia ao novo, mesmo que mais eficiente. 

0 Sistema COPOM na linguagem de caserna teve que ser "derrubado" 

senao seria imposslvel a implanta9ao do SisCOp. Esta historia se repetiu tambem na 

mudan9a do SisCOp para o B.O.U. 

As mudan9as implantadas durante o governo federal nestes 08 (oito) anos 

nao foram projetos ligados a sigla partidaria e sim, de governo. 0 capitulo 8.5.5. ao 

8.5.9, traduz a questao da observa9ao natural das mudan9as. Elas nao sao 

compreendidas como medidas naturais e sim, como uma afronta a "zona de 

conferta" e a propria seguran9a pessoal. Estas mudan9as para o reativista sao, na 

verdade, uma amea9a. lsto exposto, comporta a forma do pensamento institucional e 

a motiva9ao da resiliencia. 

Para se enquadrar, didaticamente, este conhecimento, recorre-se ao 

conceito de Guareschi (1989, p. 20 a 26), quando define as duas grandes teorias em 

sociologia. 

Assim, Guareschi define o pensamento positivista-funcionalista como aquele 

que acredita que todo e qualquer modele, ja tern a sua organiza9ao e fun9ao 

prontos. Tern uma posi9ao social definida e funciona muito bern, sem necessidade 

de mudan9as. Esta teoria e conhecida no mundo academico como organicismo. 

Para esta teoria e born tude o que funciona. Se funciona e born, se nao funciona nao 

e born. A mudan9a consiste em se criar urn novo modele. So pede haver mudan9a 

se a coisa toda mudar ou deixar de existir. 

Outre pensamento social e o historico-critico, este acredita que toda 

mudan9a e salutar ao proprio sistema, e que nao precisa termina-lo para iniciar 
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outro. Basta se adaptar as mudan<;as. 

A mentalidade hist6rico-crftica incorpora na defini<;ao o futuro e a mudan<;a. 

A mudan<;a faz parte da propria teoria. Ao contrario da teoria positivista-funcionalista 

que e absolutizadora, a teoria hist6rica-crftica e relativista. Se realizar uma 

compara<;ao com o reativismo atavico de nossa institui<;ao, verifica-se o parametro 

alinhado com a teoria positivista-funcionalista (absolutizadora), ou seja, a verdade e 
absoluta, nao admite contesta<;ao. 

Assim, dentro da corpora<;ao existem estes dais tipos de pensamentos. 

Cada segmento tern o seu estere6tipo, mas aqueles que se identificam com o 

reativismo possuem forte tendencia a serem resistentes a mudan<;a. Exemplo disso 

e a estrutura<;ao das AISPs, implanta<;ao do Comite Gestor, integra<;ao do banco de 

dados e de comunica<;ao das polfcias. Quem nao acredita nas mudan<;as entende 

que elas estao vindo rapidas demais, e caso a institui<;ao nao se prepare para elas, 

a sua capacidade de absor<;ao estara devidamente comprometida. Este sera. o 

memento do administrador, com pensamento hist6rico-crftico, provocar e definir a 

transi<;ao de paradigmas e provocar as adapta<;oes e mudan<;as necessarias. Se 

identificado como reativista, diante dele, as mudan<;as sofrerao resistencia. 

Assim, entao, se consolida a parte nuclear deste estudo monografico, nao 

restando duvidas de que a forma de pensar, na 6tica da teoria absolutizadora da 

institui<;ao e causa da resistencia as mudan<;as e o conseqi.iente fenomeno da 

resiliencia diante de novos modelos e tentativas que fujam da conven<;ao reativista. 

Todo e qualquer projeto aplicado ou a ser aplicado na Polfcia Militar, de 

cunho proativo, tera todas as tendencias de voltar a zona de conferta na posi<;ao 

matrix doutrinaria da institui<;ao, sob a 6tica do reativismo. 

8.7 POLICIA COMUNITARIA: PRESSUPOSTOS E MEDIDAS PRECURSORAS 

PARA UMA POLICIA CIDADA 

[ ... ] a seguran<;a dos cidadaos e, em si mesma, uma questao que inclui suas 
garantias, e nao um limite a elas. E que as garantias cidadas nao remetem 
somente aos direitos individuais, mas tambem a dimensao social da 
cidadania. (PALMIERI, 2003, p.16). 
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Nao ha uma receita padrao para a resolu9ao dos problemas afetos a 
questao de seguran9a publica, haja vista sua complexidade e carater multifacetario. 

A melhora dos padroes e eficacia da polfcia esta diretamente relacionada a 
forma de gestao organizacional e come9a por uma reformula9ao no pensamento 

lnstitucional e do policial. 

Agir de forma isolada conduz a urn cfrculo vicioso, situa9ao que e agravada 

quando a polfcia age de forma repressiva. A atua9ao tao-somente focada na rea9ao 

vai diluindo ao percorrer os demais caminhos, desde a polfcia judiciaria ate o Poder 

Judiciario, esbarrando nos diversos obstaculos burocraticos, culminando, na maioria 

das vezes, na impunidade. Quando ocorre a condena9ao, caso a situa9ao chegue 

ate o sistema prisional, no mfnino, estar-se-a Ionge de representar uma solu9ao para 

o problema da criminalidade. Ao contrario, ha urn desdobramento para outros focos 

de problemas que afetam a propria sociedade, entre eles, a escola do crime, os 

gastos do governo, cadeias superlotadas, rebelioes, fugas de presos, entre outros 

fa to res. 

Assim, diante destes fatores, considerando a situa9ao fatica e as estrategias 

adotadas, tudo direciona naturalmente para a ado9ao de uma postura pautada na 

Filosofia de Polfcia Comunitaria como a melhor alternativa de se fazer policiamento. 

0 policiamento comunitario constitui uma estrategia relativamente recente, utilizada 

para tratar dos multiples e novas problemas que desafiam as for9as policiais de hoje. 

Toda revisao, quer seja na gestao organizacional, quer seja na adapta9ao dos 

modelos existentes de policiamento ou mudan9as de estrategia, diante das celeres 

altera96es sociais, deve levar em conta, a abertura da policia em dire9ao a 
comunidade, proporcionando uma rea9ao mais flexfvel nas mudan9as futuras. 

Ha que se ressaltar que na lnstitui9ao nao basta ter bons modelos ou 

estrategias operacionais exitosas se nao houver urn planejamento e o 

comprometimento com sua implanta9ao e implementa9ao. Exemplo disso e que 

muitos modelos promissores foram colocados abaixo pela irresponsabilidade e falta 

de compromisso de politicos levianos e inescrupulosos, que se utilizaram de tais 

projetos para suas aspira96es pessoais e eleitoreiras, desvirtuando os reais 

objetivos, para salvaguardar seus interesses pessoais e falacias demag6gico

pedantes. 

0 Policiamento comunitario e os servi9os publicos comunitarios 

(descentralizados) representam uma potencial estrategia para fazer em face das 
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necessidades durante a celere mudanc;:a das sociedades contemporaneas. Assim, 

as formulas tradicionais do trabalho policial, au seja, que conservam a relac;:ao 

paradigmatica, reatividade, ostensividade e distanciamento da comunidade, deixam 

cada vez mais de atingir seu objetivo. 

A filosofia de polfcia comunitaria e o policiamento comunitario nao sao temas 

novas. Entretanto, apesar de existirem programas desenvolvidos na Polfcia Militar do 

Parana, verifica-se que nao ultrapassaram a linha de obstaculos a sua implantac;:ao, 

seja dentro de suas peculiaridades, seja em lin has gerais. 

Entre as fatores socio-culturais que dificultam au impedem a implantac;:ao da 

Polfcia Comunitaria e que ainda nao foram superados, tomando-se ainda par base 

Lopes (2007, p.223) pode-se destacar: 

a) a implantac;:ao e desenvolvimento de uma polfcia comunitaria exige 

maior esforc;:o, comprometimento, exigindo mais do policial militar, o que 

faz com que tenha que sair de sua "zona de conforto", demonstrando 

sua eficacia, criatividade e capacidade de administrar e manter uma 

relac;:ao mais proxima com a comunidade; 

b) a comunidade local ainda nao consegue identificar a sua relac;:ao com a 

pollcia e nao tern clara o seu papel e responsabilidade no tocante a 
Seguranc;:a Publica, pais exige apenas policiamento e nao adota 

posturas preventivas au de reeducac;:ao, exigindo providencias e 

orientac;:ao de outros orgaos publicos; 

c) as policiais militares mantem ainda uma cultura essencialmente reativa, 

imediatista e resiliente, e nao assimilam au nao aceitam na pratica as 

novas processes e as novas formas de relac;:ao com a comunidade, o 

que somado com as demais obstaculos e dificuldades, estruturais, 

materiais, entre outros entraves, somado com a falta de 

comprometimento, dedicac;:ao e empenho dos chefes au coordenadores, 

cria uma ambiente proplcio para que se volte ao modelo inicial e 

tradicional de policiamento ostensive; 

d) falta de melhor compreensao e internalizac;:ao quanta a filosofia de 

polfcia comunitaria par desconhecimento doutrinario e cultural; 

e) embora a teoria nao recomende, na pratica, a polfcia e o policiamento 

comunitario se tornam mais uma modalidade de trabalho, resumida a urn 
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projeto piloto em urn ou mais bairros, concorrendo com as demais 

formas de aplica9ao e modalidades que envolvem a maior parte do 

efetivo disponlvel na unidade, aplicado de forma tradicional e reativa. 

Nao e visto como uma metodologia de trabalho; 

f) a falta de conscientiza9ao, comprometimento e nao aceita9ao das 

mudan9as, aliado ao fato de vir em forma de uma imposi9ao externa ao 

comando, aumenta as resistencias, chegando a haver ate mesmo a 

rejei9ao; 

g) a falta de urn projeto e planejamento para a implanta9ao aliado as 

dificuldades e obstaculos, sem que haja uma previsao, faz com que se 

volte ao sistema tradicional e reativo; 

h) a mudan9a cultural, assimila9ao e comprometimento dos envolvidos 

depende principalmente do oficial encarregado pela coordena9ao e seu 

grau de comprometimento; 

i) a rotatividade interrompendo o desenvolvimento dos trabalhos e sua 

continuidade; 

j) justificativa permanente de carencias do aparelhamento policial que nao 

possui efetivo suficiente e recursos adequados. 

Baylei (1988), citado por Tonry e Morris (2003, p. 157-159), identifica 

uma duzia de serias amea9as a qualidade do policiamento, que podem 

resultar de uma mudan9a de estrategia em rela9ao ao policiamento 

comunitario ou de solu9ao de problemas: 

a) perda da eficacia no controle do crime, perda do deseja em manter a 

ordem e fuga da responsabiliza9ao pelo controle do crime. Essas tres 

primeiras crlticas expressam a convic9ao constante de que o controle 

do crime e o objetivo principal - ou ate exclusivo da pollcia. 

b) aumento do poder da pollcia, do seu poder burocratico e aumento da 

influencia do governo em assuntos privados. Esses pontos refletem a 

preocupa9ao constante de que a pollcia possa se tornar uma institui9ao 
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muito poderosa e intrometida. E importante manter a polfcia 

concentrada nos crimes graves e dependende, fundamentalmente, des 

metodos reativos de patrulha e investigagao. 

c) aplicagao da lei de forma discriminat6ria, erosao das liberdades civis e 

distribuigao desigual dos recursos da policia. Os valores legais 

importantes, tais como integridade, imparcialidade e respeito aos 

direitos constitucionais incomodam certas pessoas influentes que 

acreditam que a distribuigao de certos poderes privados e de privilegios 

molda o policiamento. 

d) perda de centrale administrative, perda da responsabilizagao e do 

centrale da cidade como urn todo e perda do profissionalismo. Na 

medida em que o policiamento voltado para a solugao des problemas e 

o policiamento comunitario encorajam a descentralizagao, tanto o 

centrale como as demarcagoes eficientes de toda a cidade estariam 

ameagados per qualquer mudanga nesta diregao. 

e) Conforme se observa, varias podem ser as dificuldades e obst;kulos 

quanta a implantagao de urn modele de polfcia comunitaria. Mas para 

que deem certo e necessaria a superagao das dificuldades, o 

comprometimento e determinagao, qualidades que com certeza 

superam os obstaculos trazendo resultados positives. 

A parceria e participagao entre a pollcia e a comunidade, somando os 

esforgos direcionados para a solugao dos problemas da comunidade e fundamental 

para o exito do programa. Para tanto, OS policiais militares deverao ter urn programa 

de treinamento e conscientizagao, juntamente com os comandantes e 

coordenadores do projeto. Os comandantes passam de controladores para 

facilitadores. De acordo com Dias Neto: 

Todas as pessoas que trabalham na polfcia deverao ser treinadas na 
filosofia de policiamento comunitario e na resoluc;ao de problemas 
comunitarios. 0 policiamento comunitario transforma tambem o papel dos 
chafes, de controladores para facilitadores. 0 trabalho desses chafes 
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consiste agora em fornecer ao pessoal operacional os meios adequados, 
em termos do apoio institucional, necessaries para desempenhar da melhor 
forma possfvel as suas tarefas, pois e justamente este pessoal que fornece 
o servic;o direto a comunidade. (TROJANOWICZ,BUCQUEROUX, 1994, p. 
11 ). 

A filosofia de policia comunitaria envolve uma maneira diferenciada de 

trabalho. Dias Neto destaca tres princfpios basicos de uma Policia Comunitaria: 

0 que se propoe e urn estilo diferenciado de policiamento, caracterizado 
por: (1) uma concepc;ao mais ampla da func;ao policial que abrange a 
variedade de situac;oes nao criminais que levam o publico a invocar a 
presenc;a da polfcia; (2) descentralizac;ao dos procedimentos de 
planejamento e prestac;ao de servic;os para que as prioridades e estrategias 
policiais sejam definidas de acordo com as especificidades de cada 
localidade; (3) maior interac;ao entre policiais e cidadaos visando o 
estabelecimento de uma relac;ao de confianc;a e cooperac;ao mutua. (DIAS 
NETO, 2000, p. 15). 

Outre aspecto fundamental para o desenvolvimento do policiamento 

comunitario e a descentralizagao, possibilitando o policiamento personalizado de 

acordo com as peculiaridades de cada comunidade e seus problemas, ao inves de 

se adotar solugoes padrao para todos as locais, sem considerar as diferengas 

culturais, sociais, politicas, geograficas e economicas. E, nao seria essa a ideologia 

do sistema modular implantado na Policia Militar, conforme ja foi anteriormente 

abordado, na presente pesquisa monografica? 

Outre fator preponderante e que dificulta a implantagao da policia 

comunitaria e o modele burocratico weberiano, caracterfstica do modele tradicional 

da policia. Segundo Osborne e Gaebler (1995, p. 13), tal modele e tfpico da era 

industrial, em que predominava uma sociedade de ritmo mais Iento e cujas 

mudangas ocorriam com menor rapidez. A burocracia lenta e centralizada, 

preocupada com normas e regulamentos, para a epoca era ideal, em que a 

preocupagao era o modo como as coisas deveriam ser feitas e nao as resultados. 

Hoje, tal modele se torna pesado, Iento e pouco flexfvel, deixando de ter urn born 

funcionamento numa sociedade altamente mutavel, rico no campo de informagoes e 

conhecimentos. A descentralizagao e a valorizagao do policial militar de ponta e uma 

caracterfstica fundamental para o sucesso do novo modele. 

Apesar do cunho eminentemente preventive, a filosofia de polfcia 

comunitaria engloba tambem as agoes de cunho reativo, para as quais apresenta 

solugoes de pronta resposta, procurando atender as situagoes emergenciais da 
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sociedade. A diferen«;a e que concentra os esfor«;os na proatividade e tao-somente 

ap6s esse esfor«;o, quando insuficiente, e que se age repressivamente, numa 

grada«;ao 16gica da proatividade a reatividade. E nao, ao contrario, num enfoque 

unicamente reativo-repressivo. As taticas do modele de pollcia comunitaria, segundo 

Marcineiro et al. (2005, p. 93) perm item atingir tres pontes: 

a) o ambiente, visando criar condi«;oes que dificultem a ocorrencia de fates 

que quebrem a Ordem Publica; 

b) vltimas em potencial, visando conscientiza-las para que nao deem 

margem a a«;ao dos criminosos; 

c) os criminosos potenciais, visando retirar deles a vontade de cometer atos 

que venham a quebrar a Ordem Publica. 

Por fim, a analise e solu«;ao de problema de seguran«;a e a avalia«;ao dos 

resultados sao tambem fatores imprescindlveis para a aproxima«;ao da comunidade, 

incentivando a participa«;ao social. A avalia«;ao dos resultados permite melhor 

aplica«;ao e distribui«;ao das a«;oes de forma racional e com objetivos e metas pre

estabelecidas e de encontro com os anseios da comunidade. 

Urn exemplo pratico de que as medidas voltadas para a comunidade geram 

bans resultados, a exemplo das Unidades da Pollcia de Pacifica«;ao no Rio de 

Janeiro, e o Projeto de Seguran«;a Social desenvolvido pela PMPR na cidade de 

Curitiba, como projeto piloto na Vila Osternack, bairro Sftio Cercado, local de grande 

concentra«;ao de pessoas, a maioria de baixa renda e acometida pela violencia, 

trafico de drogas e todo tipo de crimes. E uma forma aprimorada de se construir a 

seguran«;a com a sociedade, por meio da sinergia de iniciativas e de dotar as 

comunidades de alternativas salutares de sobrevivencia e melhoria de suas 

condi«;6es individuais e grupais, levando-as a uma pratica cidada e preventiva. 0 

projeto aproxima a pollcia da comunidade e dos demais segmentos da sociedade 

organizada, onde a seguran«;a nao se restringe apenas ao que existe no mundo 

jurfdico, mas envolve o investimento de uma polltica publica e social, atendendo as 

necessidades e infra-estrutura basica, juntamente com os 6rgaos responsaveis. E 
mais uma iniciativa exitosa da Pollcia Militar do Parana. 

Conforme a SENASP, Curse Nacional de Promotor de Seguran«;a Publica 

(2007, p.48), algumas diferen«;as basicas da polfcia tradicional com a polfcia 



184 

comunitaria podem ser delineadas conforme o quadro a seguir: 

Policia Tradicional 
A polfcia e uma agencia governamental 
responsavel principalmente pelo cumprimento 
da lei. 

Na relacao entre a polfcia e as demais 
instituicoes de servico publico, as prioridades 
sao muitas vezes conflitantes 

0 papel da polfcia e preocupar-se com a 
resolucao do crime 

As prioridades sao, por exemplo, roubo a 
banco, homicidios e todos aqueles envolvendo 
violencia 
A polfcia se ocupa mais com os incidentes 

0 que determina a eficiencia da polfcia e 0 

tempo de resposta 

0 profissionalismo policial se caracteriza pelas 
respostas rapidas aos crimes serios 
A funcao do comando e prover os regulamentos 
e as determinacoes que devam ser cumpridas 
pelos policiais 
As informacoes mais importantes sao aquelas 
relacionadas a certos crimes em particular 
0 policial trabalha voltado unicamente para a 
marginalidade de sua area, que representa, no 
maximo 2% da populacao residente ali onde 
"todos sao inimigos, marginais ou paisano 
folgado, ate prova em contrario" 
0 policial e o de servico 

Emprego da forca como tecnica de resolucao 
de problemas 

Presta contas somente a seu superior 

As patrulhas sao distribuidas conforme o pico 
das ocorrencias 

Policia Comunitaria 
A polfcia e 0 publico e 0 publico e a polfcia: OS 

policiais sao aqueles membros da populacao 
que sao pagos para dar atencao em tempo 
integral as obrigacoes dos cidadaos 
Na relacao com as demais instituicoes se 
servico publico, a polfcia e apenas uma das 
instituicoes governamentais responsaveis pela 
qualidade de vida da comunidade 

0 papel da polfcia e dar um enfoque mais 
amplo visando a resolucao de problemas, 
principalmente por meio da prevencao 
A eficacia da polfcia e medida pela ausencia de 
crime e de desordem 

As prioridades sao quaisquer problemas que 
estejam afligindo a comunidade 
A polfcia se ocupa mais como os problemas e 
as _preocup~oes dos cidadaos 

0 que determina a eficacia da polfcia eo apoio 
e a cooperacao do publico 
0 profissionalismo policial se caracteriza pelo 
estreito relacionamento com a comunidade 

A funcao do comando e incutir valores 
institucionais 
As informacoes mais importantes sao aquelas 
relacionadas com as atividades delituosas de 
indivfduos ou grupos 

0 policial trabalha voltado para os 98% da 
populacao de sua area, que sao pessoas de 
bem e trabalhadoras 
0 policial emprega a energia e eficiencia, 
dentro da lei, na solucao dos problemas com a 
marginalidade, que no maximo chega a 2% dos 
moradores de sua localidade de trabalho 
Os 98% da comunidade devem ser tratados 
como cidadaos e clientes da organizacao 
policial 
0 policial "presta contas" de seu trabalho ao 
superior e a comunidade 
As patrulhas sao distribufdas conforme a 
necessidade de seguranca da comunidade, ou 
seja, 24 horas por dia 
0 policial e da area 

QUADRO 4- COMPARATIVO POLICIA TRADICIONAL COM A POLICIA COMUNITARIA 
FONTE: SENASP (2007, p.48). 

No quadro 4, pode-se verificar o avan<;o da Policia Comunitaria em rela<;ao a 
Policia Tradicional. 
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8.8 POLiCIA CIDADA COMO ESTRATEGIA DE MUDANCA DO PENSAMENTO 

INSTITUCIONAL 

A implanta<;ao ou implementa<;ao de urn modelo de polfcia cidada implica 

necessariamente numa mudan<;a do pensamento organizacional, em que se torna 

necessaria e imprescindfvel a mudan<;a da cultura de enfoque repressivo e reativo 

para uma visao preventiva e proativa. 

Uma polfcia meramente repressiva, alem de nao resolver os problemas 

afetos a seguran<;a publica, gera mais inseguran<;a e descompromisso, situa<;ao que 

e agravada pelo distanciamento da sociedade. Uma polfcia de controle, 

comprometida apenas com a lei e a ordem, distanciada da sociedade, jamais sera 

uma polfcia cidada. 

Estara mais proxima da truculemcia, corrup<;ao, violemcia, alheia aos 

verdadeiros anseios e necessidades da popula<;ao, focada numa visao reducionista 

da seguran<;a publica. 

Muitas vezes, a propria maneira de encarar o problema, sob o enfoque 

meramente reativo, se traduz numa tremenda irracionalidade. E como se o Poder 

Publico, no caso do trafico nas favelas, como acontece no Rio de Janeiro, 

pretend esse acabar com os traficantes e nao com o trafico. 

A cultura tradicional baseada no modelo repressivo nao e uma caracterfstica 

somente da Polfcia Militar ou do proprio sistema de seguran<;a publica. A propria 

popula<;ao e conivente ou ate mesmo exige uma solu<;ao repressiva da polfcia diante 

dos crimes e da onda de violencia. Nesse sentido descreve Silva: 

Ha que assinalar, contudo, que sempre que eclodem espontaneamente ou 
sao produzidas as chamadas "ondas de violemcia", a populac;ao, instada a 
se manifestar no calor da emoc;ao e no auge do medo, legitima quaisquer 
meios que lhe parec;am aptos a proporcionar seguranc;a. Nessas ocasioes, 
pede-se mais repressao, pena de morte, aumento de efetivos policiais, mais 
armas para a polfcia, abandono do respeito aos direitos humanos e o 
emprego das Forc;as Armadas nas ruas [ .... ](SILVA, 2008, p. 481). 

0 policial deve manter uma postura firme e imparcial, nao podendo se deixar 

levar pelas emo<;oes ou "sede de justi<;a" da popula<;ao. A missao institucional exige 

uma postura racional e de acordo com a legalidade, assegurando as garantias e 

direitos fundamentais do cidadao, diante dos problemas que surjam no decorrer de 

suas a<;5es. Essa cultura deve ser mantida mesmo que para isso tenha que se impor 



186 

contra a impulsividade da populac;:ao ou mesmo da mldia para assegurar tais direitos 

e cumprimento da lei, cuja valorac;:ao da situac;:ao fatica deve ser com a necessaria 

isenc;:ao e imparcialidade. 

Uma poHcia cidada, necessariamente, tern que adquirir uma nova 

consciencia quanta ao seu verdadeiro papel, a comec;:ar por conhecer seus direitos e 

obrigac;:oes como cidada. 

A propria denominac;:ao poHcia cidada, implica que o policial militar nao se 

limita apenas ao trabalho policial, como mere cumpridor da lei e da ordem, mas 

estende sua ac;:ao como cidadao, o que envolve participac;:ao e atuac;:ao nos 

problemas da comunidade desde sua origem ate sua soluc;:ao final. 

Neste contexte, para que possa interagir com a comunidade, deve-se fazer 

parte dela, assumindo o compromisso de participac;:ao social, congregando a 

comunidade e conquistando sua adesao. Para tanto, tera que se valer dos princlpios 

da Filosofia de PoHcia Comunitaria, que representam o menor caminho para se 

chegar ao exercicio e o despertar de uma consciencia da cidada. Neste contexte, ha 

que se considerar ainda a importancia de outras instituic;:oes (Judiciario, Ministerio 

Publico, Defensoria Publica, Advocacia Criminal, Policia Civil, etc.), em que se deve 

buscar a adesao, porem dentro de urn contexte estrategico de filosofia de policia 

comunitaria, no qual os referidos 6rgaos devem participar. 

A ferramenta disponivel para mudanc;:a do pensamento institucional reativista 

esta alicerc;:ada na filosofia do policiamento comunitario e da policia cidada, sendo o 

melhor e talvez unico modele, no memento, a ser adotado. Nao significa que a 

reatividade nao seja importante. Saliente-se que a nova instituic;:ao policial militar 

deve aprimorar-se na sua capacidade de agir proativamente. Essa capacidade de 

agir com proatividade implica a sua capacidade reativa e de restabelecimento da 

ordem publica sempre que haja a necessidade e quando falhar a prevenc;:ao. Porem, 

ao contrario do que atualmente ocorre, o principal enfoque sera sempre a atuac;:ao 

proativa, antecipando-se assim aos fates geradores de ocorrencias policiais, o que 

se consegue interagindo com a comunidade. 
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8.8.1 A Policia Cidada 

Como ja foi mencionado no presente trabalho, foi realizada a 1 a Conferencia 

Nacional de Seguranc;a Publica, com o objetivo de se estabelecer uma Politica 

Nacional de Seguranc;a Publica. Atualmente, existe uma ideia cristalizada de que 

seguranc;a publica e responsabilidade dos governos estaduais. Nao se concebe a 

importancia e responsabilidade dos municfpios e da propria Uniao no tocante ao 

tema Seguranc;a. E, no que se refere a Uniao, ate mesmo pela falta de uma 

padronizac;ao au de uma politica nacional. 

Neste contexte, e ate par certo comodismo au mesmo par amissae, a 

seguranc;a e tratada como se fosse urn problema apenas da policia e nao como do 

poder publico como urn todo e da propria sociedade civil. A propria Constituic;ao 

Federal enfatizou uma concepc;ao policialesca, em que o capitulo da seguranc;a 

publica ficou reduzido a uma mera questao policial. Nao se fala assim, de polfticas 

publicas para a seguranc;a, seja a nfvel federal, estadual au municipal. 

Reportando-se novamente a Chao (2003, p.31 e 32), a organizac;ao do 

conhecimento e capaz de: "adaptar-se as mudanc;as do ambiente no momenta 

adequado e de maneira eficaz"; e ainda: "empenhar-se na aprendizagem constante, 

o que inclui desaprender pressupostos, normas e crenc;as que perderam a validade". 

lsso inclui romper paradigmas. A ideologia que norteia a seguranc;a publica, 

seja a nfvel nacional, seja a nivel estadual, esta atrelada e condicionada a ideologia 

politica dos governantes. lsso a torna instavel e sem propositos mais consistentes. 

Nesse sentido reporta-se Silva (2008, p. 156), quando afirma que a 

estruturac;ao do sistema penal e afetada pelas concepc;oes que informam a polftica 

criminal de qualquer pais. Ou seja, sua estrutura depende das concepc;oes do poder 

politico. Portanto, o sistema de justic;a criminal brasileiro ainda continua adequado 

aos fins da polftica criminal voltado a heterogeneidade do direito judiciario penal e ao 

interesse da unidade nacional. Em outras palavras, representa os interesses de 

controle da sociedade par parte do Estado. Dentro deste conceito ele e eficiente e 

eficaz. Porem, se as fins da polftica criminal nacional tivessem sido estabelecidos 

com vistas ao interesse de todos, indistintamente, e ao desenvolvimento da 

comunidade, o nosso sistema se tornaria ineficiente e ineficaz, como de fato 

acontece hoje, pela sua inadequac;ao. 
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Nessa mesma esteira se encontra a Policia Militar, considerando o momenta 

politico e a realidade fatica com que foi concebida, afetada por uma tradh;ao 

repressivista, tanto sob o ponto de vista penal quanta o ponto de vista militar. 

A seguranga publica se torna vulneravel as ideologias. A resposta do poder 

publico a inseguranga e sempre condicionada pelas concepgoes que presidem a 

polftica estabelecida pelo setor. 

Outro fator que merece consideragao e o fato de que as instituigoes ligadas 

a seguranga publica tern operado de forma isolada, com objetivos pr6prios, agindo 

de forma estanque. Dentro desta 6tica o born ou mau funcionamento e sempre 

atribuido a fatores internes. Os pr6prios operadores das referidas instituigoes Guizes 

criminais, promotores, advogados, defensores publicos, policiais, autoridades e 

agentes do setor prisional) comportam-se desta forma, movidos pelas questoes 

internas e interesses corporativistas. 

8.8.2 Policial Cidadao 

0 policial cidadao e aquele capaz de agir de maneira integrada com a 

sociedade para encontrar alternativas para mudar o quadro ambiental e social da 

comunidade em que atua, interagindo com a sociedade civil e liderangas locais. 

Muitas respostas para a seguranga e redugao da criminalidade encontram 

suas raizes nas politicas publicas. Por outro lado, as politicas publicas nao 

representam uma mao unica do governo em relagao a comunidade, mas devem 

envolver a cidadania e participagao social. 

Acerca da agao publica e participagao social Dreze e Sen, assim se 

manifestam: 

A a9ao publica e nao apenas uma questao de respostas publicas ou 
iniciativas estatais. E tambem urn problema de participa9ao publica no 
processo de transforma9ao social. A participa9ao publica pode oferecer 
poderosas e positivas contribui9oes, tanto como 'colaboradora' da polftica 
governamental, como "adversaria" a ela. Incentives sao centrais para a 
16gica da a9ao publica.(DREZE e SEN, 1989, apud PIOVESAN, 2004). 

Os autores acima elencados destacam a importancia da agao publica, tanto 

pelo Estado, mediante politicas publicas quanta a participagao social, em que a 
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sociedade e a principal interessada, por meio de seus representantes politicos. 

A cidadania esta justamente relacionada a participac;ao da sociedade, seja 

por meio de suas contribuic;oes, seja por meio da cobranc;a por parte dos politicos 

que foram eleitos e representam a sociedade. Uma consciencia cidada nao se limita 

apenas a votar em determinado candidato e depois deixa-lo decidir individualmente 

o que e melhor para a sociedade, mas envolve a participac;ao e cobranc;a de ac;oes e 

atitudes que venham a satisfazer as demandas dessa mesma sociedade. 

A implementac;ao de uma polfcia cidada, exige uma consciencia cidada por 

parte da sociedade. Para tanto, a figura do policial cidadao surge como urn formador 

de opiniao, buscando organizar a sociedade onde atua e da qual faz parte, 

reivindicando as melhorias no bairro que possam favorecer a qualidade de vida e 

seguranc;a dos cidadaos. 

Uma polftica de seguranc;a eficiente, democratica e baseada nos direitos 

cidadaos tambem deve explorar as capacidades institucionais e a consciencia entre 

os niveis de governo nacional, estadual e municipal. Somente urn novo enfoque do 

tema, que ainda esta por se construir, permitira encarar urn governo democratico da 

seguranc;a. Esta questao se situa na relac;ao entre sociedade e Estado. 

Para se fazer frente a questao de violencia e criminalidade crescentes, nao 

basta a ac;ao da policia, reduzida a vigilancia e punic;ao. Torna-se necessaria a 

atuac;ao do Estado, desenvolvendo as politicas publicas e integrando os 6rgaos 

publicos, a fim de buscar a reconstruc;ao dos lac;os de cidadania. A policia e apenas 

uma parte do processo. A seguranc;a publica envolve todo o organismo estatal. A 

seguranc;a cidada envolve assim uma maior interac;ao social. 

Nesse sentido, Palmieri sugere uma posic;ao mais proativa da policia, que 

nao pode se limitar apenas a aplicac;ao da lei, sob pena de perder seu sentido e 

finalidade: 

0 uso indiscriminado da violencia em situar;oes de delito nao somente se 
demonstra ineficaz para combater os riscos de vida, como os aumenta. Ja a 
implantar;ao de mecanismos participativos e autogeridos de resoluc;ao de 
conflitos em bairros com altos indices de violencia e urn mecanisme eficaz 
tanto para abordar os mesmos de maneira democratica e pacifica como 
tambem para promover a reconstruc;ao de vinculos sociais que a exclusao 
economica e social deterioraram. (PALMIERI, 2003, p. 27). 

Dentro deste contexto, a garantia dos direitos do cidadao requer que se 

assuma a complexidade do problema da violencia e a pluralidade de dimensoes do 
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conceito de cidadania e dos mecanismos de sua concretiza9ao efetiva. 

Para tanto, e necessaria uma nova postura da polfcia no que se refere as 

questoes que afetam a convivencia social e da confian9a da sociedade no Estado. 

Torna-se cada vez mais imperiosa e necessaria a mudan9a do modele tradicional, 

em que a for9a tern side o primeiro e quase unico instrumento de interven9ao, para 

uma estrategia mais integrada e proxima da comunidade. 

A rela9ao polfcia e sociedade necessita passar par uma reforma que inclua a 

filosofia de polfcia comunitaria. Urn dos pontes deste enfoque diz respeito, par 

exemplo, a interven9ao da policia no movimento social, que nao deve ter o mesmo 

tratamento com rela9ao a criminalidade. Essa rela9ao poe em jogo a rela9ao entre 

cidadaos e Estado. A polfcia cidada parte do entendimento de que precisa 

restabelecer a ordem e cumprir a ordem judicial, mas na 6tica da necessidade social 

e nao sob o aspecto politico ou de interesse de grupos isolados. As visoes 

meramente reativas sabre este fenomeno se preocupam apenas com a manuten9ao 

da "ordem" e respondem com subsidies a demanda social, uma vez que o conflito ja 

esta na rua. Ao contrario, uma visao proativa e verdadeiramente universalista do 

problema, que valorize o carater institucional do protesto e o carater de cidadaos dos 

que demandam, permitiria antecipar-se ao conflito com a satisfa9ao dos direitos 

vulnerabilizados. 

A seguran9a publica nao pede mais se limitar ao aspecto reativo tao

somente. Nao basta a figura de uma policia ou policial militar que faz a seguran9a 

em determinada localidade ou bairro, sem estar integrado e sem que fa9a parte da 

vida social desta mesma comunidade. Para se chegar a uma polfcia cidada ha a 

necessidade de se integrar o policial a comunidade, nos moldes da filosofia de 

polfcia comunitaria, em que tera uma atua9ao eminentemente proativa, interagindo 

em todos os problemas, nao apenas os problemas da seguran9a publica 

propriamente dito, mas todos os problemas sociais, cujo desaguadouro acaba 

vertendo para as questoes diretamente ligadas a seguran9a do bairro ou localidade 

em questao. 
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8.8.3 A Cidadania Social 

A cidadania, que se refere ao aspecto social, esta associada a dignidade da 

pessoa humana, valor fundamental do indivfduo, fundamentos que alicen;am o 

Estado Democratico Social de Direito. A concretizac;ao de tais direitos, 

principalmente os direitos sociais, economicos e culturais, esta condicionada a 

implementac;ao de polfticas publicas eficazes e que atendam as referidas 

necessidades. 

Os direitos sociais sempre estiveram a margem das prioridades do Estado. 

Sua inclusao como direitos fundamentais representam mais uma das grandes 

conquistas nas garantias do cidadao. Prova disso e o Pacta lnternacional dos 

Direitos Economicos, Sociais e Culturais, adotado pela Resoluc;ao 2.200-A (XXI) da 

Assembleia Geral das Nac;oes Unidas, em 16 de dezembro de 1966. 0 referido 

Pacta somente foi ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992, conforme 

esclarece Piovesan (2004, p. 338). Portanto, o Brasil levou mais de vinte anos, a 

contar de sua firmac;ao, para ratifica-lo, o que reflete a falta de uma polftica social 

eficaz e capaz de garantir mais qualidade de vida a populac;ao. 

Esses direitos sociais, economicos e culturais, par sua vez, dizem respeito a 

urn padrao de vida adequado e as condic;oes materiais mfnimas necessarias para 

que cada pessoa possa usufruir de uma vida com dignidade, incluindo instruc;ao e 

participac;ao na vida cultural da comunidade. lntegram esse rol de direitos, entre 

outros: o dire ito ao trabalho e a justa remunerac;ao, o direito de formar e associar-se 

a sindicatos, o direito a urn nfvel de vida adequado, o direito a moradia, o direito a 

educac;ao, direito a previdencia social e o direito a saude. Sao considerados, no 

entanto, como direitos programaticos, isto e, dependem dos recursos existentes e a 

serem conquistados para sua efetivac;ao e demandam aplicac;ao progressiva, ja que 

nao podem ser implementados sem que exista urn mfnimo de recursos economicos 

disponfveis e sem que seja efetivamente uma prioridade na agenda polftica nacional. 

Os direitos economicos sao aqueles relatives a produc;ao, distribuic;ao e 

consume da riqueza, disciplinando as relac;oes trabalhistas, prevendo e procurando 

estabelecer condic;oes justas e favoraveis, quanta as condic;oes e remunerac;ao do 

trabalho, higiene e seguranc;a, lazer e descanso, capazes de atender as 

necessidades basicas do trabalhador e sua familia. 
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Conforme observa Buergenthal (apud PIOVESAN, 2004, p. 180): "Ao ratificar 

este Pacta, os Estados nao se comprometem a atribuir efeitos imediatos aos direitos 

enumerados no Pacta. Ao reves, os Estados se obrigam meramente a adotar 

medidas, ate o maximo dos recursos disponlveis, a fim de alcan9arem 

progressivamente a plena realiza9ao desses direitos". Verifica-se ainda que 

enquanto o Pacta dos Direitos Civis e Politicos estabelecem direitos endere9ados 

aos indivlduos, o Pacta dos Direitos Economicos, Sociais e Culturais estabelece os 

deveres endere9ados aos Estados. 

De acordo com Piovesan (2004, p. 186), em geral, a viola9ao aos direitos 

sociais, economicos e culturais e resultado tanto da aus€mcia de forte suporte e 

interven9ao governamental, como da ausencia de pressao internacional em favor 

desta interven9ao. E, portanto, urn problema de a9ao e prioridade governamental e 

implementa9ao de poHticas publicas, que sejam capazes de responder a graves 

problemas sociais. Acrescente-se que a globaliza9ao economica tern agravado ainda 

mais as desigualdades sociais, aprofundando-se as marcas da pobreza absoluta e 

da exclusao social. 

De acordo com o relat6rio sabre o Desenvolvimento Humane de 1999, 

elaborado pelo Programa das Na96es Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a 

integra9ao economica mundial tern contribuldo para aumentar a desigualdade. A 

diferen9a de renda entre os 20% mais ricos da popula9ao mundial e os 20% mais 

pobres, medida pela renda nacional media, aumentou de 30 para 1 em 1960 para 74 

em 1997. 

Adiciona o relat6rio que, em face da globaliza9ao assimetrica, a parcela de 

20% da popula9ao mundial que vive nos palses de renda mais elevada concentra 

86% do PIB mundial, 82% das exporta96es mundiais, 68% do investimento direto 

estrangeiro e 74% das linhas telefonicas. Ja a parcela dos 20% mais pobres 

con centra 1% do PIB mundial, 1% das exporta96es mundiais, 1% do investimento 

direto estrangeiro e 1 ,5% das lin has telefonicas. 

A falta de uma poHtica social adequada, associada a rna distribui9ao da 

renda e a exclusao social sao fatores que interferem na seguran9a publica. 
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8.8.4 A Constrw;ao e lmplementac;ao de uma Policia Cidada. 

0 presente trabalho monogratico trouxe ao Iongo dos presentes capftulos o 

perfil da polfcia militar, trac;ando a evoluc;ao hist6rica dos paradigmas que 

influenciaram e ainda influenciam as bases estrategicas que norteiam as ac;oes 

policiais e as pr6prias polfticas publicas de seguranc;a publica. 

Ao Iongo das cinco decadas, retomando-se o perfodo compreendido desde a 

ditadura militar ate hoje, segundo Freire, podem ser resumidas as caracterfsticas 

que delineiam os principais paradigmas na area de seguranc;a, conforme segue: 

-Seguran9a Nacional, vigente durante a ditadura militar; 
-Seguran9a Publica, que se fortalece com a promulga9ao da Constitui9ao de 
1988; 
-Seguran9a Cidada, perspectiva que se tem ampliado em toda a America 
Latina e come9a a influenciar o debate em seguran9a no Brasil, a partir dos 
meados de 2000. (FREIRE, 2009, p.202). 

Os paradigmas mencionados par Freire, como todo paradigma, nao se trata 

de uma estrutura estanque, mas apresenta caracterfsticas que se inter-relacionaram 

ao Iongo do tempo, passando par fases e perfodos de transformac;oes, fazendo mais 

parte de urn processo de transic;ao do que ruptura. 

Urn paradigma nao representa aqui uma polftica publica, mas urn conjunto 

de crenc;as, valores e conceitos que predominam no governo e na sociedade em 

determinada localidade e periodo. 

Conforme ja exposto no presente trabalho, no que tange ao conceito de 

Seguranc;a Nacional, foi adotado durante o periodo da ditadura militar (1964-1985), 

em que foram priorizadas a defesa do Estado e a ordem politica e social. 

A base conceitual para a atuac;ao do Estado na area de Seguranc;a Publica, 

no periodo, fundamentava-se na Doutrina de Seguranc;a Nacional e 

Desenvolvimento, formulada pela Escola Superior de Guerra, segundo Oliveira 

(1976, p. 34-35). 0 conceito de Defesa Nacional estava intimamente associado a 
Defesa do Estado, em que as Forc;as Nacionais emergiam como interpretes da 

vontade nacional, onde a atuac;ao do Estado e incisivamente repressiva. 

Logo ap6s o termino do periodo correspondente a ditadura militar, 

promulgou-se a Constituic;ao de 1988, a qual estabeleceu em seu art. 144, que a 

Seguranc;a Publica - dever do Estado e direito e responsabilidade de todos - e 
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exercida para a preservagao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do 

patrimonio, estabelecendo e nominando os 6rgaos responsaveis pela sua execugao 

a nivel Federal e Estadual. Ressaltou ainda no art. 142 daquele dispositive legal 

quanta ao papel das Forgas Armadas, destacando sua responsabilidade. Estabelece 

a distingao entre Seguranga Publica e Seguranga Nacional. 

Neste contexte, em 1995, foi criada a Secretaria de Planejamento de Ag6es 

Nacionais de Seguranga Publica, transformada em 1997 em Secretaria Nacional de 

Seguranga Publica (Senasp), a qual compete, entre outros, assessorar o Ministro da 

Justiga na definigao e implementagao da politica nacional de seguranga publica e 

acompanhar as atividades dos 6rgaos responsaveis pela Seguranga Publica. 

Na sequencia, a Senasp buscou se articular com as unidades federativas, 

visando a estruturagao do Sistema Unicode Seguranga Publica (Susp); inspirado no 

Sistema Onico de Saude (SUS), teve como finalidade articular as ag6es federais, 

estaduais e municipais na area da Seguranga Publica. Nao busca a unificagao, pais 

reconhece a autonomia das instituig6es que comp6em o sistema. Busca a 

integragao, otimizando os resultados. 

Enquanto na perspectiva da Seguranga Nacional a violencia era 

representada como ameaga aos interesses nacionais, no arcabougo da Seguranga 

Publica passa a ser caracterizada como ameaga a integridade das pessoas e do 

patrimonio. 

Por fim, na perspectiva da Seguranga Cidada, a partir da segunda metade 

da decada de 1990, surge como principia a implementagao integrada de politicas 

setoriais no nivellocal (MARTIN eta/, 2004). 

0 conceito de policia cidada comegou a ser aplicado na Colombia, em 1995 

e, seguindo o exito alcangado naquela localidade na prevengao e centrale da 

criminalidade, passou a ser adotado em outros paises da regiao. 

Segundo Freire (2009, p. 105), o conceito de Seguranga Cidada parte da 

natureza multicausal da violencia e, nesse sentido, defende a atuagao tanto no 

espectro do centrale como na esfera da prevengao, par meio de politicas integradas 

no ambito local. Dessa forma, uma politica publica de Seguranga Cidada envolve 

varias dimens6es, reconhecendo a multicausalidade da violencia e a 

heterogeneidade de suas manifestagoes. 

Dai, parte a premissa de que para se desenvolver uma policia cidada, antes 

e necessaria se adequar a filosofia de Policia Comunitaria. Ou seja, uma intervengao 
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baseada no conceito de Seguran<;a Cidada precisa, necessariamente, envolver 

varias institui<;oes publicas e a sociedade civil, na implementa<;ao de a<;oes 

planejadas a partir dos problemas identificados como prioritarios para a diminui<;ao 

dos Indices de vioh~ncia e delinqi.iencia em urn determinado territ6rio, englobando 

iniciativas em diversas areas, tais como educa<;ao, saude, lazer, esporte, cultura, 

cidadania, entre outras. 

De acordo com o PNUD (2005, p. 09), segundo este modelo sao definidas 

cinco categorias principais de interven<;oes: 

- as dirigidas ao cumprimento voluntario de normas; 
-as que buscam a inclusao social e a diminuic;ao de fatores de risco (alcool, 
drogas, armas, etc.); 
- as que tern como prop6sito a melhoria dos contextos urbanos associados 
ao medo e ao perigo real (recuperac;ao de espac;os publicos); 
- as que facilitam o acesso dos cidadaos a mecanismos institucionais e/ou 
alternativos de resoluc;ao de conflitos; 
- as que possuem foco na construc;ao de capacidades institucionais, 
melhoria e eficacia policial e das autoridades executivas ou judiciais e da 
confianc;a dos cidadaos em tais instituic;oes.(PNUD, 2005, p. 09). 

Assim, na perspectiva da Seguran<;a Cidada, o foco e o cidadao e, nesse 

sentido, a violencia e percebida como os fatores que amea<;am o gozo pleno de sua 

cidadania. Nestes termos, permanecem os requisites ja presentes no Paradigma da 

Seguran<;a Publica, ou seja, a prote<;ao a vida e a propriedade, mas avan<;a-se ruma 

a prote<;ao plena da cidadania, com enfase a uma postura preventiva e baseada na 

filosofia de PoHcia Comunitaria. 

Outra caracterlstica importante no que se refere a seguran<;a cidada e que 

alem do papel de suma importancia das institui<;oes policiais, e conferido tambem 

espa<;o de atua<;ao do municipio, principalmente na gestao local das pollticas 

setoriais voltadas a preven<;ao da violencia. As a<;oes comunitarias ganham 

destaque no conceito e constru<;ao de uma cultura cidada na comunidade, incluindo 

o respeito as normas de convivencia e resolu<;ao pacifica de conflitos, considerado 

urn dos pilares das a<;oes de preven<;ao. 

Nesta esteira, verifica-se que o conceito da seguran<;a cidada e mais 

personalizado do que a ideia de seguran<;a publica. Enquanto a seguran<;a publica 

almeja todos os indivlduos, a seguran<;a cidada, alem de manter essa 

universaliza<;ao, a combina com a focaliza<;ao de determinadas a<;oes, privilegiando 

publicos e fatores de risco para a preven<;ao da violencia. Assim, incorpora e 
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aprofunda caracterfsticas que ja estao presentes em outras polfticas publicas, 

favorecendo a integragao e unificagao de objetivos na area social que possam estar 

interligados. Destaca-se, assim, a metodologia multidimensional de abordagem do 

problema da violencia, bern como da atuagao dos municfpios e no papel 

preponderante conferido ao empoderamento e participagao dos cidadaos na gestao 

local das polfticas de seguranga cidada. 

8.8.5 Propostas para a Construgao e lmplementagao de uma Polfcia Cidada 

Depreende-se com a conclusao do presente trabalho monografico que a 

Polfcia Militar necessita com urgencia rever os seus conceitos, principalmente 

aqueles focados em uma perspectiva operacional-repressiva, buscando urn maior 

investimento nas agoes proativas. A lnstituigao esqueceu o nucleo de sua missao 

constitucional que e o policiamento ostensivo e preventivo. Prova disso e que 

mesmo as agoes preventivas acabam se traduzindo numa visao reducionista, com a 

aplicagao do policial militar e viatura em pontos estrategicos e que exigem maior 

presenga policial, porem limitadas a presenga, sem maior interagao com a 

comunidade. 0 policial militar nesses pontos crfticos continua com o pensamento 

baseado na expectativa de ser provocado, estando pronto para agir quando os fatos 

acontecerem. 

0 tema desenvolvido no presente trabalho monografico baseia-se numa 

nova concepgao de se fazer policiamento. A proposta surge com urn desdobramento 

da filosofia de polfcia comunitaria, desdobrando a questao da seguranga publica 

com a responsabilidade social, participagao comunitaria e uma consciencia voltada 

para a cidadania. 

Objetiva-se, assim, quebrar os paradigmas tradicionais, com apoio das 

polfticas e liderangas localizadas, envolvendo a participagao social, estabelecendo

se uma seguranga publica integrada e unificada com todos os demais 6rgaos e 

forgas vivas do municipio. 

Para que se chegue a uma polfcia cidada e uma comunidade cidada, ha 

inicialmente que se contar com uma Polfcia Comunitaria lmplantada. 

A polfcia comunitaria e uma modalidade de atividade policial de tipo 

preventiva enfocada em uma area geografica muito reduzida, visando promover o 
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estabelecimento de relac;oes estreitas com a comunidade. Esta se baseia na 

estrategia de analisar o delito desde a perspectiva situacional que envolve a polfcia 

no estudo das condic;oes e circunstancias que favorecem a delinqOencia. A 

proximidade, proatividade e orientac;ao na resoluc;ao de problemas, sao tres 

conceitos basicos considerados na gestae da Polfcia Comunitaria. 

Este tipo de polfcia se caracteriza mais por sua atividade, lideranc;a, 

dinamismo e iniciativa, que por sua estrutura e func;oes. Ela adapta seu servic;o as 

exigencias da administrac;ao publica moderna, aplicando a gestae por processes e 

considerando a comunidade como essencia de sua missao. 

Dessa forma, a Filosofia de Pollcia Comunitaria favorece a aproximac;ao 

entre comunidade e pollcia, o que contribui para otimizac;ao das atividades de 

prevenc;ao e controle da violencia nas comunidades atendidas. 

Considera-se, assim, que o primeiro degrau para que se atinja uma polfcia 

cidada e uma comunidade cidada e a implantac;ao da Pollcia Comunitaria. A partir 

dessa proximidade, interac;ao e participac;ao, parte-se para as melhorias do bairro, 

buscando-se melhor infra-estrutura e melhorando a qualidade de vida, fatores que 

refletem na seguranc;a publica. A participac;ao cidada se torna urn elemento chave, 

pais contribui e promove oportunidades que permitem diminuir os nlveis de violencia 

e de inseguranc;a. 

Para que se possa construir e implantar uma pollcia cidada, rompendo-se os 

paradigmas e vencendo os desafios e obstaculos, sao necessarias e imprescindlveis 

algumas medidas. Entre elas podem ser destacadas: 

a) A Pollcia Militar devera investir na Filosofia de Polfcia Comunitaria, 

padronizando suas ac;oes e gestae organizacional dentro dessa nova 

concepc;ao, reforc;ando tais conceitos na formac;ao dos policiais militares, 

incluindo noc;oes de cidadania, atingindo todos os grupos de atividades 

de maneira mais efetiva; 

b) Assumir maior compromisso quanta a implementac;ao da Polfcia 

Comunitaria, nao se limitando a iniciativas fragmentadas ou em 

concorrencia com as modalidades reativas de policiamento. Antes da 

implantac;ao ou implementac;ao deve anteceder urn projeto e urn 

planejamento, prevendo as condic;oes e recursos disponlveis e 

necessaries, evitando-se, nas palavras de Soares (2006) as "medidas 
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cosmeticas". 

c) Enfase local na formulac;ao e implementac;ao de poHticas comunitarias 

proativas, democraticas e integrais. Esta estrategica tern o potencial para 

influir diretamente sobre os problemas de seguranc;a local, assim como 

captar maior atenc;ao da comunidade que se sente parte do problema e 

de suas soluc;oes. PoHticas de seguranc;a locais devem prover a 

articulac;ao de esforc;os entre os atores estatais de seguranc;a, a empresa 

privada, as prefeituras, a comunidade, os servic;os sociais, de saude, 

educac;ao e de planificac;ao urbana. 

d) Considera-se que para se atingir uma poHcia cidada, antes e necessaria 

uma PoHcia focada na Filosofia de PoHcia Comunitaria, sendo este urn 

dos pressupostos para uma poHcia e seguranc;a com cidadania. Na 

PMPR, ate o presente momento, os projetos de PoHcia Comunitaria 

ainda nao atingiram sua efetividade. Nao houve iniciativa da PMPR, ou 

seja, nenhum projeto de PoHcia Comunitaria partiu de forma originaria e 

tecnica da propria Corporac;ao, foram todos projetos do governo, para o 

governo e pelo governo. 

e) 0 n6 da reforma das policias passa pela gestao e o conjunto de 

mecanismos sem os quais ela se inviabiliza, entre eles destacam-se: 

dados, diagn6sticos, planejamento,avaliac;ao e monitoramento. Estes, 

por sua vez, dependem de: formac;ao/capacitac;ao, rotinas, func;oes, 

estrutura organizacional compatfvel, alem da cultura corporativa, que 

envolvem a participac;ao da sociedade, controle externo, resultados 

concretos, sem desconsiderar o respeito aos direitos fundamentais e a 

legalidade. Tais caracteristicas passam pela estrategia de policiamento 

comunitario e orientac;ao para a soluc;ao dos problemas. 

f) Estender o campo da prevenc;ao (limitada a presenc;a fisica) para a 

proatividade (integrac;ao e interac;ao com a comunidade, envolvendo 

maior mobilizac;ao e participac;ao social); 

g) Propor urn programa de seguranc;a municipal que envolva todos os 

6rgaos e entidades que atuam direta ou indiretamente na seguranc;a, 

seja seguranc;a publica ou privada. 0 programa devera estar em 

consonancia com a poHtica nacional de seguranc;a publica e com as 

diretrizes estaduais, devendo ainda, reforc;ar o compromisso e 



199 

integrac;ao, fundamentado no dever do Estado e responsabilidade de 

todos para com a seguranc;a publica; dentro deste programa serao 

delineados os recursos existentes e as necessidades para melhoramento 

da seguranc;a e a participac;ao do municipio. 

h) 0 programa de seguranc;a municipal devera adequar-se a politica 

nacional de seguranc;a publica, para conhecer, reivindicar e implantar os 

projetos da SENASP, desenvolvendo projetos e angariando recursos a 

nivel federal e estadual. 

i) Buscando maier motivac;ao e incentive aos municipios e bairros para que 

desenvolvam maier participac;ao e integrac;ao voltada a seguranc;a 

publica local, estabelecer premiac;oes e/ou titulos em nivel estadual para 

aqueles que se destacarem e cumprirem as metas; 

j) Reativac;ao e criac;ao des Conselhos Comunitarios de Seguranc;a, nos 

parametres da Secretaria de Seguranc;a Publica, tornando obrigat6ria a 

participac;ao des membros nates, devendo os referidos conselhos 

estarem desvinculados da questao politica; 

k) Estimular o fortalecimento des conselhos comunitarios de seguranc;a per 

meio da capacitac;ao, objetivando a conscientizac;ao da importancia da 

participac;ao social na Seguranc;a Publica e se possivel com a criac;ao de 

uma escola de policia comunitaria per bairros ou municipios; 

I) Desvinculac;ao das Cadeias Publicas das Delegacias de Policia e criac;ao 

de Centro lntegrado de Atendimento ao Cidadao (CIAC), com os 6rgaos 

ligados a seguranc;a publica e servic;os essenciais funcionando num 

mesmo aglomerado, com estruturas e edificac;oes integradas e 

adaptadas as suas finalidades. 0 objetivo e a integrac;ao, fortalecimento 

e melhor atendimento ao cidadao. 

m) A fim de melhor aproveitar os conhecimentos produzidos per ocasiao des 

curses, evitando que fiquem estagnados em prateleiras pouco acessiveis 

e que se percam as potencialidades, propoe-se a criac;ao de urn Centro 

de Pesquisas Virtual na PMPR. Nesse centro seriam disponibilizados on 

line todos os trabalhos monograficos, organizados per areas de 

interesse, possibilitando a pesquisa a partir das varias unidades da 

PMPR. lsso facilitaria o aprimoramento e a multiplicac;ao des 

conhecimentos organizacionais. A instituic;ao carece de conhecimento 
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qualificado sem o qual nao ha gestae. 

n) A fratura do ciclo do trabalho policial (determinada pela constituigao) 

resiste a cooperagao e a troca de informagoes consistentes, por natureza 

intrfnseca a 16gica organizacional e motivagoes corporativistas. Esse e 

um paradigma que precisa ser superado. 

Essas sao algumas propostas que visam a uma melhor aproximagao da 

Polfcia Militar com os demais 6rgaos ligados a seguranga, sociedade civil e a 

comunidade, objetivando melhorar a qualidade de relacionamento com a 

comunidade e a redugao dos Indices de violencia e criminalidade. A Polfcia Cidada 

representa o perfil do policial militar do futuro. Nao se concebe mais uma polfcia 

dissociada da comunidade e incapaz de lidar com a criminalidade e violencia. A 

Polfcia Cidada sintetiza a Polfcia Comunitaria, voltada para a defesa do cidadao e 

para a preservagao do bern comum e nao simplesmente uma polfcia que defende e 

protege o Estado e suas aspiragoes polfticas. Esse seria um primeiro passe para a 

reforma e aumento de eficiencia da polfcia. A partir daf, o caminho para as 

mudangas e melhor qualificagao seria natural. 

Para que se fortalega a democracia e se fagam valer os direitos do cidadao, 

torna-se necessaria desenvolver as nogoes de cidadania. A polfcia militar tern um 

papel de protagonista e deve assumir a lideranga e vanguarda nesse prop6sito. 

Somente com uma boa lideranga e que a comunidade ira se desenvolver e se 

mostrar mais participativa. A polfcia de forma isolada e a seguranga fragmentada 

jamais irao atingir sua finalidade. Af reside a importancia de uma polfcia cidada, 

como precursora de uma nova realidade social. 

Assim, de modo sucinto, na colaboragao de formagao de novos estudos, 

propoem-se temas para acelerar o processo de mudanga do pensamento 

institucional amalgamado pela filosofia de polfcia comunitaria e da polfcia cidada, 

conforme segue abaixo: 

a) Adogao do planejamento estrategico PMPR; 

b) A busca do perfil do policial militar proativo; 

c) 0 cheque e a implantagao de gestae do conhecimento na administragao 

publica castrense; 

d) Adogao da filosofia de polfcia comunitaria e de polfcia cidada com 
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estrategia de mudanc;a de cultura reativa; 

e) lmplantac;ao do centro integrado de seguranc;a social como estrategia de 

aplicac;ao do policiamento comunitario; 

f) Adoc;ao de conteudos programaticos de cunho proativo no modele de 

ensino da policia militar; 

g) Adoc;ao do desdobramento territorial e comprometimento de resultados 

mediante a leitura da vocac;ao ambiental criminal; 

h) Padronizac;ao da leitura dos indices em nivel de gestae estrategica, 

operacional e tatica; 

i) Adoc;ao do sistema do comite gestor em nivel de destacamentos; 

j) Alinhamento doutrinario das atividades policiais militares com o comite 

gestor; 

k) 0 planejamento estrategico PMPR como fator de busca da otimizac;ao e 

eficiencia operacional; 

I) 0 planejamento estrategico como fonte motivadora de mudanc;a 

comportamental e cultura organizacional; 

m) 0 comite gestor e a implantac;ao de metas institucionais para aferimento 

de eficiencia e de resultados. 

9 AS NOVAS DEMANDAS PARA A GESTAO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO 

NA IMPLANT ACAO DE NOV OS PROJETOS 

A falta de Gestao de Conhecimentos nao e uma preocupac;ao institucional e 

nem estrategia de potencializar os recursos existentes e nem deles tirar o melhor 

proveito. Enquanto as empresas particulares atualmente gastam milhoes de reais 

em busca do gerenciamento do conhecimento, a Policia Militar, par meio de suas 

diretrizes, muitas vezes desatualizadas, ou fora do contexte da realidade social, nao 

consegue fazer frente a evoluc;ao da informac;ao. Nao existe ainda a preocupac;ao 

quanta a centralizac;ao e reorganizac;ao das informac;oes e nem quanta a seu usa na 

formac;ao de diagn6sticos administrativos e operacionais. 

A resistencia as mudanc;as ou as experiencias de novas metodos e 

processes ainda impera. As mudanc;as que sao propostas na instituic;ao, que nao 
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envolvam a ac;ao reativa ou que exijam urn maior comprometimento ou 

desdobramento do policial militar, passam a ser interpretadas como fator antagonico 

ou acabam sendo desestimuladas pela sua nao assimilac;ao. Poucas sao as ideias 

novas que conseguem seguir adiante. 

Porem, as mudanc;as que foram realizadas e as novas propostas de 

implantac;ao de Gestoes que estao sendo paulatinamente operacionalizadas, exigem 

urn prepare tecnico e planejamento acima da media atual da instituic;ao. Para as 

novas demandas exige-se urn policial com novo perfil, urn policial mais participative 

e que seja capaz de compreender a dimensao da cidadania. Quante mais tempo 

p~rdurar mais tempo se demandara para finalizac;ao do processo de culturizac;ao do 

pensamento proativo. 

Os desafios que serao colocados aos novos administradores, perdurarao por 

esta gerac;ao inteira. A oportunidade de realizar mudanc;as, partindo da iniciativa da 

propria instituic;ao, traz como prerrogativa a possibilidade de escolha nesse 

processo. 0 contrario, ou seja, caso se deixe a iniciativa para a sociedade civil 

organizada ou para as novas gerac;oes, pode ser que as mudanc;as geradas nao 

sejam as mais favoraveis para a vida castrense, atingindo tambem os policiais 

militares que hoje vivem na reserva remunerada. 

Arcabouc;ar urn novo direcionamento, com cheque na Gestae do 

Conhecimento da instituic;ao, seria prepara-la para as mudanc;as que ora estao 

sendo implantadas. Assim, nas palavras de Choo (2003, p.28): "Novos 

conhecimentos permitem a organizac;ao desenvolver novas capacidades, criar novos 

produtos e servic;os, aperfeic;oar os ja existentes e melhorar os processes". 

E mais adiante acrescenta: 

A organizac;:ao que for capaz de integrar eficientemente os processes de 
criac;:ao de significado, construc;:ao do conhecimento e tomada de decisoes 
pede ser considerada uma organizac;:ao do conhecimento. 
[ ... ] Administrando os recursos e processes de informac;:ao, a organizac;:ao do 
conhecimento e capaz de: 
adaptar-se as mudanc;:as do ambiente no memento adequado e de maneira 
eficaz; 
empenhar-se na aprendizagem constante, o que inclui desaprender 
pressupostos, normas e crenc;:as que perderam validade; 
mobilizar o conhecimento e a experiencia de seus membros para gerar 
inovac;:ao e criatividade; 
focalizar seu conhecimento em ac;:oes racionais e decisivas. (CHOO, 2003, 
p.30 a 32). 
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A administrac;ao castrense ja exauriu todo o seu conhecimento e necessita 

de novas direcionamentos estrategicos e de coragem e ousadia suficientes para 

abandonar os pressupostos, normas e crenc;as que ja perderam a validade. 

A reengenharia do Pensamento lnstitucional deve ser moldada com as 

expectativas sociais, correspondendo a busca de sua func;ao social. 

Verifica-se que, com a extinc;ao das Guardas Civis no Estado do Parana, a 

Policia Militar era praticamente aquartelada, com poucas ac;oes, e ate simbolicas, na 

esfera da prevenc;ao que exigissem suas intervenc;oes. As novas func;oes lhe foram 

delegadas em meio a mudanc;as no cenario, muito repentinas. 

Foi assim exaurido o sistema anterior. No cenario atual, o perfil a ser 

buscado e da pessoa suscetrvel ao pensamento historico-critico com as 

caracteristicas peculiares da proposic;ao das iniciativas (proativo). 

Nao obstante, e nem distante da realidade social, a questao nuclear seria: o 

que fazer com todo efetivo da PMPR, treinado e doutrinado na filosofia reativista e 

com o pensamento absolutivista (teoria positivista-funcionalista)? No estudo e 

projeto, estrategicamente, os conteudos programaticos baseados no pensamento 

originario deveriam ser readequados, abandonados, modificados ou inseridos com 

proposito e metas proativas. A identificac;ao deste publico, bern como de instrutores 

capacitados, e uma meta a ser perseguida. Esta adaptac;ao decorre de mudanc;as 

nas grades curriculares de formac;ao de cabos, sargentos e oficiais, do quadro 

especial e de combatentes. lsto, no entanto, viria em diminuida parcela. 

Porem, o que mais definiria a func;ao social da PMPR na atividade de sua 

competencia constitucional seria a adoc;ao de urn programa proprio e definido sem 

interferencia politica de seguranc;a publica. Assim, como se dotou a RONE, como 

projeto proprio da lnstituic;ao, perdurando ate os dias de hoje. 0 uso da RONE na 

atividade operacional deve ser revista, pais compete com as ROTAMs, sendo na 

verdade uma sobreposic;ao de esforc;os e desperdicio de recursos, tanto humanos 

quanta materiais. 

Verificando-se o historico do policiamento modular, sua estrategia de 

aplicabilidade e a que mais se aproxima da filosofia proativa 

Na atividade de radiopatrulhamento tem-se a velocidade de recobrimento de 

area maior do que atividade a pe. Contudo, a velocidade da integrac;ao e inversa 

quando se adota o policiamento proativo, ou seja, a velocidade que dara a 

capacidade de integrac;ao. Quando diminuir a velocidade, aumentara o 
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conhecimento local e principalmente, com o compromisso de resultados em sua 

area. Na atividade reativa, este compromisso com resultados somente se baseia no 

numero de Boletins confeccionados, portanto, o compromisso com a territorialidade 

e nula, praticamente inexistente. 

A administra9ao castrense nao consegue integrar processes de policiamento 

ostensive nas suas modalidades uma vez que e ausente da leitura da voca9ao 

criminal ambiental. Ou seja, nao consegue responder ou realizar estrategia de 

atua9ao combinando processo versus incidencia criminal. Se o crime e uma doen9a, 

o processo e a cura. 

Estes modelos de leitura estao disperses e inaproveitados para a institui9ao, 

contudo, foram repassados graciosamente e contribuiram para a formata9ao da 

cria9ao do CAPE e do geoprocessamento, sem que houvesse carater voluntario. 

Mesmo assim, nao se consegue estrategicamente visualizar em atua9ao pela 

dinamica apresentada pelo crime e do modo que processa o combate a incidencia 

criminal. 

Para a gera9ao vindoura, as novas demandas estarao solicitando de si todo 

conhecimento tecnico possivel e elabora9ao de estrategias diarias de atua9ao a 

incidencia criminal. 0 gerente deste sistema devera ser suscetivel a 

questionamentos diaries de suas decisoes sem se sentir melindrado ou vitima de 

desafios destrutivos, nem desconfortaveis em sua administra9ao. A integra9ao social 

de diversos 6rgaos, como delegacias, conselhos comunitarios do bairro, consegs, 

serao a coqueluche para as administra9oes posteriores. 

Numa sede de Cia, Pelotao e Destacamentos, os bairros nao comportarao 

apenas o efetivo PM e sim, estarao integrados com a policia civil, guarda municipal, 

servi9os da prefeitura, consegs, e conselhos de comunitarios do bairro. Assim, as 

decisoes de cunho tatico estarao anabolizadas pela integra9ao e chanceladas pela 

credibilidade social. No aspecto de formar urn processo cognitive o administrador 

devera ter a capacidade de integrar processes e modalidades na atividade policial. 

No entender deste trabalho monografico e com a visao futuristica, a Policia 

do Rio de Janeiro coloca como programa de atua9ao a Policia Pacificadora. Nao 

esta distante a concep9ao do sistema modular integrado, denominando Centro 

lntegrado de Seguran9a Social (CISS), porem, concebido na forma tecnica e como 

programa perene da Policia Militar no cumprimento e homologa9ao de sua fun9ao 

social. 
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Este centro, agregado a outros 6rgaos, teria a capacidade de gerenciamento 

proprio e em conjunto com representantes des segmentos sociais disponfveis, 

formando banco de dados da comunidade, centrale das entradas e safdas 

estrategicas, dispostos em locais de hipossuficiencia social para potencializar o fator 

de desenvolvimento social. A seguranc;a publica modifica o ambiente. 

0 comprometimento local e a Filosofia de Polfcia Comunitaria e de Polfcia 

Cidada sao o unico e correto caminho para modificac;ao do comportamento e do 

pensamento do miliciano reativo. 

A proposta estrategica de mudanc;a do pensamento institucional sera 

vetorizada com um programa proativo. Nao e a concepc;ao do projeto POVO e nem 

sequer tantos outros processes incapazes de arcabouc;arem o finalfstico prop6sito 

da proatividade, 

Criando-se este centro integrado de seguranc;a social, ele sera distribufdo 

pela area, consoante previsto num plano estrategico. A linha mestra sera iniciada 

pelas Companhias de Polfcia destacadas das sedes das unidades operacionais de 

area. Devera ter uma estrutura padrao, identificada pela uniformidade, e como ponte 

de socorro social. Nao podera o cidadao comum ter acesso as pessoas presas ou 

detidas, pais este nao e 0 ambiente das pessoas de bern. 

A posteriori, no desdobramento da responsabilidade territorial e com base 

nos hot-points, serao desdobradas as sedes de setores (pelot6es) e subsetores 

(destacamentos). 

As Sedes da Cia, Pelotao e Destacamento deverao ter recursos humanos e 

materias disponfveis para as suas necessidades de atuac;ao. Cada unidade 

estendida nao podera ser hipossuficiente em proatividade e nem sequer em 

reatividade, quando necessaria, nas medidas exatas das necessidades. Eo principia 

antigo da ocupac;ao e da filosofia napoleonica. Dividir para administrar. Com a 

responsabilidade subsetorizada aumenta-se o compromisso pessoal com a 

eficiencia e com a comunidade local assistida. Neste modele, nao existe apenas 

protec;ao ou seguranc;a, mas tambem a assistencia. Este e o principia adotado pelo 

Programa da Policia Pacificadora. 

Este modele e o unico exeqOfvel e compromissado na forma da filosofia de 

polfcia comunitaria e de polfcia cidada. Se acaso, a indagac;ao for de que, os hot

point sao inseguros para a atividade policial militar, creia-se entao que mais perigoso 

ainda e a atividade de policiamento ostensive no interior da Penitenciaria Central do 
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Estado, e ate hoje, grac;as a presenc;a constante da PMPR nas galerias que tornou 

aquele sistema altamente ebolutivo para a vioh3ncia em urn sistema pacificado desde 

sua ocupac;ao em 2001, o que demonstra que o policiamento ostensive e a melhor 

ferramenta de prevenc;ao e inibic;ao da incidemcia criminal. 

10 CONCLUSAO 

De todo o exposto neste trabalho monogratico, encerrou-se todos os 

objetivos ora especificados e tidos como metas. A importancia de mudar como se 

pensa e necessaria para o sucesso da Polfcia Militar trilhar corretamente o caminho 

da busca de sua func;ao social. A Polfcia Militar deve ser uma ferramenta de garantia 

da paz e do desenvolvimento social. 

A figura do inimigo que deve ser eliminado nao pode prosperar. A func;ao da 

PMPR para o milenio que avanc;a esta no verdadeiro sentido de tornar uma 

ferramenta de transformac;ao social e a recuperac;ao do homem. Esta transformac;ao 

e de suma importancia para que a lnstituic;ao continue a servir a comunidade 

paranaense no modelo proativo, como propulsora da paz social e da garantia dos 

direito fundamentais. Definir estrategias para a concepc;ao de uma atuac;ao mais 

eficaz e constante tern sido urn dos grandes desafios operacionais. 

Essencialmente, ha que se considerar que o nosso administrador castrense 

ainda se encontra concebido na formac;ao doutrinaria do cumprimento da ordem. As 

mudanc;as somente serao entronizadas como estrategia com a posic;ao e ordem do 

Comandante-Geral da PMPR, de cima para baixo, em forma de Planejamento 

Estrategico, que devera ser elaborado com estas filosofias, senao as iniciativas 

locais serao pulverizadas e nao se sobreporao a forc;a da resiliemcia. Esta devera ser 

a nova ordem: Filosofia de Polfcia Comunitaria e Polfcia Cidada. 

Verificou-se ainda que a principal reforma que deve ser encetada na Polfcia 

Militar passa pela gestao organizacional. Por outro lado, nao basta apenas 

operacionalizar mudanc;as ou adequac;oes estrategicas na Polfcia Militar 

isoladamente. As mudanc;as e reformas devem ser perpetradas no Sistema de 

Seguranc;a Publica como urn todo, passando desde a Polfcia Militar, Polfcia Civil, 

Poder Judiciario ate o Sistema Prisional. De inicio e necessaria que haja uma maior 

integrac;ao e interac;ao, haja vista que 0 que predomina e a divisao das 
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competencias alimentadas pelo corporativismo. Todos fazem parte de urn mesmo 

Sistema e, no entanto, trabalham de forma desarticulada e isolada, quando nao 

raras vezes, em sentidos opostos, agindo e pensando de forma desarticulada e 

corporativista, traduzida na incompetencia e ineficacia. 

Outro aspecto dessa desagregagao e fragmentagao e o fato de o municipio 

nao assumir nenhuma responsabilidade ou participagao na questao da seguranga 

publica. Tudo e relegado para o governo estadual. 0 municipio nao pede ficar de 

fora deste contexte, haja vista que se trata de problema local, devendo ser 

consideradas as variagoes locais e regionais. 

Oportuno reproduzir aqui, reforgando esta conclusao, as palavras de Soares 

acerca da divisao irracional do trabalho e divisao estanque de competencias: 

[ ... ] os marcos legais obstam a coopera9ao. A ruptura do ciclo do trabalho 
policial e a confusao legal (no nivel municipal, atingindo as Guardas Civis, e 
na defini9ao da identidade institucional das policias militares), assim como o 
contexte institucional fragmentado, na esfera da Uniao, separam as for9as 
entre si, estimulam a competicao negativa (do tipo, soma zero) entre as 
corpora96es, nao favorecem a integracao organica, a coordenacao 
sistemica, nem a cooperacao operacional. Surge dai mais uma 
combina9ao (aparentemente) paradoxa!: entre a imobilidade policial - do 
ponte de vista das adapta96es praticas e organizacionais a realidades 
dinamicas cambiantes - e a intensa agita9ao cotidiana das policias, 
meramente reativa, que se perde no varejo e no voluntarismo 
espasm6dico.(SOARES, 2006, p.365). 

A policia e os demais atores integrantes do sistema de seguranga publica 

padecem pela falta de uma maier integragao sistemica e que envolva o respeito 

democratico e republicano a diversidade regional e local, controle externo com a 

participagao da sociedade, capacidade de cooperagao interinstitucional, agilidade 

pr6-ativa, aptidao para gerar resultados, alcangar metas e solucionar problemas. 

Sabe-se que as mudangas terao que vir a curto, medio e Iongo prazo. 

Restringindo o campo de abordagem chega-se a conclusao de que a policia tern que 

iniciar sua reforma adotando uma nova gestao organizacional. E irreversivel que o 

primeiro e grande passo a ser dado nesse sentido e a efetivagao da Filosofia de 

Policia Comunitaria em todas as atividades desenvolvidas em ambito da PMPR. A 

proximidade, interagao e integragao com a comunidade e o primeiro passe para se 

discutir e estabelecer urn plano local para a seguranga publica. Uma vez efetivada a 

Policia Comunitaria e sistematizadas todas as forgas vivas dessa comunidade, o 

passe seguinte sera o fortalecimento da participagao e cidadania. Para que se tenha 
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uma Comunidade Cidada primeiro e necessaria uma Polfcia Cidada. A Polfcia 

Cidada deve assumir a linha de frente e abrir os diversos caminhos para a 

integra9ao e fortalecimento das lideran9as e da comunidade. Mas nao deve esta 

decisao partir isoladamente · de cada policial militar. E preciso que haja a 

coordena9ao e urn plano a nivel estadual e que reproduza o que existe em termos 

da polftica nacional de seguran9a publica. 

Algumas propostas foram sugeridas ao Iongo do presente estudo 

monografico. Para a constru9ao e implanta9ao de uma policia cidada torna-se 

fundamental a integra9ao da sociedade e a discussao da seguran9a a nlvel local, 

porem seguindo diretrizes a nlvel estadual. 

Algumas discussoes ja tern sido levadas a efeito pela SENASP, por meio do 

Departamento de Pesquisa, Analise de lnforma9ao e Desenvolvimento de Pessoal 

em Seguran9a Publica9
. Nas discussoes se tern definidos os pressupostos e 

diretrizes para uma seguran9a eficiente. Sem gestao nao ha polftica de seguran9a. E 

esta, por sua vez, implica na integra9ao sistemica das institui9oes. A Gestao deve 

ser a ferramenta para promover as a96es preventivas, estrategicas, orientadas e 

permanentemente monitoradas, mediante dados qualificados, diagn6sticos 

rigorosos, planejamento sistematico e avalia9ao regular, com rotinas, fun96es, 

processes e estruturas ageis e adequadas ao cumprimento das metas. Entre as 

diretrizes, destaca-se o programa de reforma das institui96es de seguran9a publica. 

As diretrizes englobam a reorganiza9ao institucional, gestao do conhecimento, 

valoriza9ao e forma9ao profissional, estrutura9ao e moderniza9ao das perlcias, a 

preven9ao, controle externo e participa9ao social. Sao medidas que envolvem 

principalmente a preven9ao e participa9ao social, valoriza9ao do policial e gestao do 

conhecimento. 

Tambem faz parte da pauta das discussoes e implementa96es, os 

programas para a redu9ao da violencia, englobando: redu9ao do racismo, homofobia 

e misogenia; redu9ao da violencia domestica; gerenciamento de crises e conflitos, 

uso legal da for9a policial de forma racional e equilibrada, repressao qualificada, 

redu9ao de homicldios, crime organizado e prote9ao e apoio as vitimas e 

testemunhas. Nao se fala em unifica9ao mas em integra9ao pratica das agencias de 

9 <http://www.google.eom.br/search?hl=pt
BR&q=SENASP+%2B+PLANO+SUSP%2B+MARCELLE+FIGUEIRA&meta=lr%3Diang pt&aq=f&oq= 
> acesso em 16 fev. 2010. 
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justic;a criminal dentro dos marcos legais vigentes, envolvendo a Uniao, os Estados e 

Municfpios, dentro de urn Sistema Onico de Seguranc;a Publica. 

Sao medidas inevitaveis e que precisam ser colocadas em pratica com 

urgencia, dentro de urn plano e uma polftica adequada. Todas estas questoes 

envolvem uma consciencia do cidadao e de maior integrac;ao e participac;ao social, 

aproximando mais polfcia e comunidade. A 16gica mais uma vez e a Filosofia de 

Polfcia Comunitaria direcionando as ac;oes policiais. 0 trabalho reativo e mais 

comodo para o policial. A atuac;ao proativa ja exige maior desdobramento e 

comprometimento, em que o policial com certeza tera mais responsabilidades e uma 

maior participac;ao na vida da comunidade. 

Ap6s o estudo detalhado da Polfcia Militar do Parana, parte de sua trajet6ria 

ao Iongo de seus 155 anos de existencia, chega-se a conclusao de que existe urn 

novo tipo de cliente e urn novo tipo de damanda para a seguranc;a publica. E o 

tempo em que simplesmente aplicar a lei ja nao faz mais diferenc;a. E preciso 

tambem garantir os direitos dos cidadaos e assumir urn papel de lideranc;a em cada 

comunidade. Esses sao os primeiros passos para uma mudanc;a na imagem, na 

forma de servir e prestar as garantias e seguranc;a para a comunidade. 

0 presente trabalho nao pretende encerrar aqui uma discussao tao 

complexa diante de urn tema tao abrangente e atual. Cumpre-se assim a func;ao de 

abrir o debate com as reflexoes ate aqui compiladas. A principal mudanc;a sera 

assumir os novos desafios e veneer as resistencias e resiliencias que nao fazem 

parte somente da Polfcia Militar, mas que estao eivadas no seio da comunidade, que 

traz em suas rafzes culturais entre outras caracterfsticas brasileiras nativas, o 

conformismo e a resistencia natural as mudanc;as. 
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GLOSSARIO 

AMOSTRA: pequena parte de urn todo que permite formar jufzo deste. Modelo, 
indfcio, sinal, prova, demonstrac;ao. 

CRIMINALIDADE: circunstancia que envolve o ato ilfcito, emprestando-lhe o can:Her 
de infrac;ao penal. 

CONTROLE ESTRATEGICO: e o acompanhamento e a avaliac;ao em tempo real 
dos resultados do planejamento estrategico. 

CORPORA<;AO: designac;ao usada para identificac;ao de organizac;ao ou conjunto 
de recursos humanos e materiais representative de uma lnstituic;ao militar. 

CRITERIO: o que serve de norma para julgamento ou apreciac;ao. Principia que 
permite distinguir o erro da verdade. Faculdade de conhecer as verdade. Modo de 
apreciar coisas e/ou pessoas. 

DESEMPENHO: conjunto de caracterfsticas ou de possibilidades de atuac;ao. 

DESEMPENHO OPERACIONAL: formas de atuac;ao do policiamento ostensive, 
caracterizadas por ac;oes ou operac;oes, na prevenc;ao da violencia e da 
criminalidade. 

EFICACIA: fazer as coisas certas produzindo alternativas criativas, maximizando a 
utilizac;ao de recursos, para obter resultados. 

EFICIENCIA: cumprimento do dever fazendo as coisas certas, salvaguardando os 
recursos aplicados e resolvendo problemas. 

EMPIRICO: produto da elaborac;ao mental humana que nao tern base cientffica. 
Sistematizac;ao elaborada com base em convicc;oes baseadas em crenc;as ou 
posicionamentos pessoais. 

FERRAMENTA: arte, oficio ou mecanismos utilizados para a realizac;ao de tarefas 
ou procedimentos destinados a obtenc;ao de urn resultado. Meio ou maneira utilizada 
para se atingir urn fim desejado. 

GESTAO: ato de gerir ou gerencia, administrac;ao, direc;ao. 

INDICADOR: e urn instrumento de medic;ao usado para indicar mudanc;as na 
realidade social que nos interessa. 

INDICES DE OCORRENCIA, CRIMINALIDADE E VIOLENCIA: e urn valor numerico 
referencial que representa numericamente o quantitativa de uma parcela da 
populac;ao amostra, que estao envolvidas ou envolveram-se em ocorrencias, crimes 
e em crimes violentos. 

INSTITUI<;AO: designac;ao do sistema organizacional com func;oes sociais 
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relevantes. Complexo integrado por ideias, padroes de comportamento e relac;oes 
interpessoais. 

INSTRUMENTO: meio ou maneira para se atingir urn fim desejado. Mecanismo 
utilizado para a realizac;ao de tarefas ou procedimentos destinados a obtenc;ao de 
urn resultado. 

INTEGRAQAO: conjunto de ac;oes que conduzem a determinado objetivo, uniao 
OPM: 6rgao policial-militar 

MELHORIA: transic;ao para melhor estado, superioridade, benfeitoria. 

MENSURAQAO: ato de medir ou mensurar; determinar a medida de; medic;ao; 
ter por medida. 

NUMERO fNDICE: sao medidas estatfsticas que comparam grupos de variaveis 
relacionadas entre si, visando obter urn quadro simples e resumido das mudanc;as 
significativas em areas relacionadas. 

OPM: 6rgao policial militar 
\ 

ORGANIZAQAO ESTRATEGICA: e a otimizac;ao da alocac;ao dos recursos da 
empresa para interagir ativamente com as realidades e cenarios ambientais. 

PADRAO: o que da unidade e imprime carater de uma cultura. 

PARADIGMA: modelo seguido ou adotado. 

PLANEJAMENTO: e a adequac;ao entre os meios e os fins, e essencialmente a 
racionalizac;ao do processo de tomada de decisao. 

PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: metodologia de gerenciamento que permite 
estabelecer a direc;ao a ser seguida pela instituic;ao, visando maier integrac;ao e 
interac;ao com o ambiente, preservando o atingimento das metas e objetivos 
organizacionais. 

POLICIAMENTO OSTENSIVO: e a atividade de manutenc;ao da ordem publica 
executada com exclusividade e por forc;a constitucional pelas Policias Militares, 
observando caracteristicas, principios e variaveis pr6prias, visando a tranquilidade 
publica. 

POPULAQAO: conjunto de individuos da mesma condic;ao, foco de uma 
investigac;ao ou pesquisa. 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL: formalizac;ao de metodologias de 
desenvolvimento e implementac;ao de resultados especificos a serem alcanc;ados 
pelas areas funcionais da lnstituic;ao. 

PLANEJAMENTO TATICO: metodologia gerencial que tern por finalidade otimizar 
determinada area de resultado da lnstituic;ao. 
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PLANO: conjunto de atividades que contem os projetos. Define o caminho e mostra 
as possibilidades de realizagao e sucesso. 

PROJETOS: instrumento de interligagao da prescrigao com a quantificagao, 
especificando os recursos e contabilizando-os com os pianos. 

PROP6SITO: grandes compromissos assumidos com a comunidade de clientes ou 
fregueses. 

RELACOES: semelhanga, analogia, ligagao, circulagao, conhecimento recfproco de 
pessoas. 

SEGURANCA PUBLICA: e a garantia que o Estado- Uniao, Unidades Federativas e 
Municfpios - proporciona a nagao, a fim de assegurar a ordem publica, contra a 
violagao de toda a especie, que nao contenham conotagao ideol6gica. 

SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA: conjunto de instituigoes e 6rgaos policiais 
encarregados da preservagao da ordem. publica e da incolumidade das pessoas e 
do patrimonio, referidas no art. 144, da Constituigao Federal de 1988. 

SISTEMA: composigao de uma serie de itens e elementos humanos que sao 
selecionados e alinhados para cumprir uma determinada missao. " 

SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA: conjunto de instituigoes e 6rgaos policiais 
encarregados da preservagao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e 
do patrimonio, referidas no art. 144, da Constituigao Federal de 1988. 

SUBSISTEMA. uma parte ou unidade do sistema. 

TAXA: razao entre as variagoes de duas grandezas das quais a primeira e 
dependente da segunda. 

UNIDADE: organizagao policial-militar com autonomia administrativa e/ou 
operacional, encarregada do cumprimento das missoes de polfcia ostensiva em 
espago territorial pre-determinado. 

VIOLENCIA: emprego de forga ffsica para a obtengao de resultado ilfcito. Forma de 
coagao. 

/ 




