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RESUMO 

        O presente trabalho analisa a implantação das UPPs na 

cidade do Rio de Janeiro e sua relação de influência sobre o 

aumento dos índices de criminalidade na região da grande 

Niterói, a partir da análise de dados estatísticos do Instituto de 

Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP). O eixo central da 

pesquisa gira em torno da repercussão midiática ocasionada pela 

invasão do Complexo do Alemão, em novembro de 2010, e a sua 

influência sobre a população da região da Grande Niterói, na 

formação de uma percepção equivocada da relação  entre aquele 

evento e o aumento dos índices de criminalidade local. 

Palavras-chave: Segurança Pública.  UPP - Rio de Janeiro- 

criminalidade-Violência urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

        The present work analyzes the implantation of UPPs in the 

city of Rio de Janeiro and its relation of influence on the increase 

of crime rates in the region of Grande Niterói, based on the 

statistical data of the Public Security Institute of Rio de Janeiro 

(ISP). The central axis of the research revolves around the media 

repercussion caused by the invasion of the Complexo do Alemão 

in november/2010 and its influence on the population of the 

region of Grande Niterói, in the formation of a misperception of 

the relation between that event and the Increase in local crime 

rates.  

Keywords: Public Security. UPP - Rio de Janeiro- criminality-

urban violence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

          Muito se tem discutido nos meios de comunicação acerca do aumento dos índices 

de violência urbana na cidade de Niterói e região da “Grande Niterói” 1  após a 

implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) na cidade do Rio de Janeiro, 

tornando-se um senso comum a ideia de que, com a implantação das UPPs na cidade do 

Rio de Janeiro, os criminosos, acossados pela ação permanente da polícia nessas 

localidades, migraram para a região da Grande Niterói, onde supostamente passaram a 

praticar diversas modalidades de crimes, fazendo aumentar os índices de violência e 

criminalidade urbana. 

          De uma maneira geral, pode-se relacionar essa problemática à política de 

segurança pública adotada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro a partir do final de 

2008. No dia 19 de dezembro daquele ano foi inaugurada a primeira UPP, no Morro 

Dona Marta2, Zona Sul do Rio, baseada numa política de aproximação entre  a polícia e 

a comunidade, copiada de um modelo implantado nas cidades de Medelín e Bogotá, na 

Colômbia3.  

            Deve-se considerar que simultaneamente a esse acontecimento a imprensa e os 

meios oficiais disseminavam um clima de entusiasmo e euforia pelos meios de 

comunicação, haja vista a expectativa de que a cidade do Rio de Janeiro viesse a sediar 

megaeventos internacionais nos anos seguintes. De fato, já no ano de 2007 a FIFA havia 

confirmado o Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014; paralelamente a isso, entre 

                                                 
1  A região da  “Grande Niterói”  compreende a própria cidade de Niterói e as  cidades vizinhas de São 
Gonçalo, Itaboraí e Rio Bonito; todavia, pelo Decreto 41.930 de 25 de junho de 2009 (ver Anexo A) a 
Secretaria de Segurança Pública  dividiu o Estado do Rio de Janeiro em 7 Regiões  Integradas de 
segurança Pública (RISP), integrando  41 Áreas integradas de Segurança Pública (AISP), de modo que  
integrou  à ”Grande Niterói”  os municípios  da Região dos Lagos,  visando otimizar a política de 
segurança pública, formando assim a 4ª  Região Integrada de Segurança Pública (RISP). Para a lista 
completa e atualizada de todas as RISP e AISP ver Apêndice A. 
2Posteriormente  a localidade  passou  a ser  nominada pela imprensa de  Morro “Santa”  Marta. 
3Atualmente  existem 38 UPPs, todas  na cidade  do Rio de Janeiro,  exceto uma, a UPP Mangueirinha, 
localizada no Bairro  Centenário, município de Duque de Caxias;  sendo  a mais  recente a  UPP (38) Vila   
Kennedy , inaugurada  em 23 de maio de  2014; mais  a Coordenadoria das UPP, localizada no bairro de  
em Bonsucesso , Zona Norte do Rio (ver relação  completa  das UPP  no  Apêndice A). Fonte: 
http://www.upprj.com/index.php, acessado em 10/04/2017 às 21:53 hs. 
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2007 e 2009, o Brasil, mais especificamente a cidade do Rio de Janeiro, também foi 

escolhido pelo COI para sediar os Jogos Olímpicos de 2016.             

Figura 1. UPP Santa Marta. 

 

           

          As UPPs já nasceram grandiosas, portadoras de uma promessa redentora para o 

poder público e emancipadora para as comunidades. Embalado pelo  sucesso, nos meios 

de comunicação, de sua política de segurança pública, o então governador do Rio de 

Janeiro, Sérgio Cabral, organizou nos dias 6 e 7 de dezembro de 2010, no Hotel Sofitel-

Rio, o IV Encontro Nacional do Judiciário, que contou com a presença de presidentes e 

Corregedores de tribunais de justiça de todo o país,  do Ministério Público e da 

Defensoria pública, além do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro 

Cézar Peluso e do ministro das Justiça, Luís Paulo Barreto4. 

          Em janeiro de 2009 o governo do Estado do Rio de Janeiro implantou o sistema 

de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP)5, com o objetivo de tornar permanente e 

diuturna a presença da Polícia Militar nas principais favelas e comunidades da cidade do 

Rio de Janeiro, especificamente em áreas dominadas por traficantes drogas, visando, 

assim, “sufocar” essa atividade criminosa. Em conjunto com essa estratégia meramente 

policial articulou-se, embora sem muito sucesso ou implantada parcialmente, a presença 

in loco de outros órgãos e agências do poder público6, bem como uma política de 

                                                 
4Fonte: http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/encontros-nacionais/4-encontro-nacional-do-

poder-judiciario, acessado em 07/04/20017, às 21:30 h. 

5 As UPP foram criadas  pelo  Decreto  41.650 de  21 de janeiro de 2009 (ver Anexo B).  Chama  a  

atenção o fato de  a inauguração  da primeira UPP ocorrer  34 dias  antes da publicação  do Decreto . 
6 Um programa  chamadas “UPPs Sociais”, lançado em 19 de agosto de 2010. 

Fonte: disponível na internet no endereço < http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/favela-mo delo -da-
poltica-de-upp-tem-o-1o-tiroteio-desde-2008/>. Acesso em 23 05/2017, às 10:45 h. 

http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/encontros-nacionais/4-encontro-nacional-do-poder-judiciario
http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/encontros-nacionais/4-encontro-nacional-do-poder-judiciario
http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/favela-mo%20delo%20-da-poltica-de-upp-tem-o-1o-tiroteio-desde-2008/
http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/favela-mo%20delo%20-da-poltica-de-upp-tem-o-1o-tiroteio-desde-2008/


20 

 

 

 

gratificação/bonificação salarial para batalhões inteiros de Polícia Militar e equipes de 

Delegacias locais que conseguissem cumprir metas de redução de índices de 

criminalidade em suas respectivas circunscrições- o “sistema de metas”7. 

Figura 2. Crianças brincam no Morro Santa Marta, após a “pacificação”. 

 

 

 

          Além de discutir planos estratégicos para o poder judiciário a nível nacional, foi 

assinado um convênio entre o Governo do Estado e órgãos do judiciário e ministério 

público com o objetivo de se implantar nas favelas pacificadas várias agências do poder 

público, Varas de Conciliação, Defensoria, serviços ao cidadão, etc., de modo a se 

“levar cidadania àquelas populações”. Na ocasião o presidente do STF, Cézar Peluso, 

afirmou que “Estamos inaugurando um momento histórico para a política de Estado e a 

magistratura brasileira... etc”; e mais, “estamos  oferecendo às comunidades da periferia 

                                                 
7 As bonificações foram instituídas  pelo Decreto 41.931 de 25 de junho de 2009 (ver Anexo C)  e 

demandaram um aumento exponencial  nos  gastos   com  a segurança pública,  juntamente  com  um  

aumento do contingente  empregado  nas  UPPs, de pouco mais  de cem policiais  em 2008, para 9.543 

em 2017. De acordo com levantamento realizado pela  Comissão  de Transparência da ALERJ, publicado  

pelo Jornal Extra,  de  2009  até  junho  de 2015 foram  gastos R$ 396 milhões  de  reais  com 

bonificações   do  “sistema de metas”; ainda  segundo o levantamento,  no primeiro  semestre de  2015 

foram  gastos  R$182 milhões  com bonificações  pagas  a policiais  militares  e  R$ 76 milhões  pagas  a  

policiais  civis;  sendo previsto  gastos de R$ 184 milhões   com as premiações  a policiais  militares  para 

o segundo  semestre de 2015. Para o  ano de 2016  o governo  do  Estado destinou  em Previsão  

Orçamentária  R$ 11,6 bilhões  para  a Segurança Pública,  valor muito superior aos  R$ 7,8 bilhões 

destinados à Educação. Fonte:  http://www.upprj.com/;  http://extra.globo.com/casos-de-

policia/estado-vai-pagar-policiais-que-atingiram-as-metas-71-do-total-gasto-com-gratificacoes-este-ano-

16902886.html  e http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-09-30/mais-seguranca-e-menos-

educacao-no-orcamento-do-estado-em-2016.html , acessos  em 10/05/2017 às 10:40 h. 

Fonte: Disponível na internet no endereço: <http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/em-19-
de-dezembro-de-2008-dona-marta-ganhou-primeira-upp-do-estado-10942108>. Acesso em 
10/06/2017,  às 10:25 h. 

 

http://www.upprj.com/
http://extra.globo.com/casos-de-policia/estado-vai-pagar-policiais-que-atingiram-as-metas-71-do-total-gasto-com-gratificacoes-e
http://extra.globo.com/casos-de-policia/estado-vai-pagar-policiais-que-atingiram-as-metas-71-do-total-gasto-com-gratificacoes-e
http://extra.globo.com/casos-de-policia/estado-vai-pagar-policiais-que-atingiram-as-metas-71-do-total-gasto-com-gratificacoes-e
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-09-30/mais-seguranca-e-menos-educacao-no-orcamento-do-estado-em-2016.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-09-30/mais-seguranca-e-menos-educacao-no-orcamento-do-estado-em-2016.html
http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/em-19-de-dezembro-de-2008-dona-marta-ganhou-primeira-upp-do-estado-10942108
http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/em-19-de-dezembro-de-2008-dona-marta-ganhou-primeira-upp-do-estado-10942108
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do Rio  promoção de justiça e cidadania”. Peluso acrescentou ainda que os núcleos 

implantados nas UPPs serviriam de modelo a serem expandidos para o resto do país.   

Com relação ao projeto de implantação de Varas de Conciliação nas UPPs, o ministro da 

justiça, Luís Paulo Barreto afirmou que “O projeto vai permitir a reconquista do 

território pela população com o  exercício dos seus direitos”.  Já  o governador Sérgio 

Cabral salientou, ao assinar o convênio, que a parceria “se celebra em um momento de 

reconquista do Rio de Janeiro”, e que “vamos garantir uma política de Direitos 

Humanos a esses jurisdicionados que, durante décadas, ficaram abandonados nas 

periferias” Por sua vez o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

Desembargador Luís Zveiter, completou que “os núcleos vão devolver dignidade a essas 

pessoas, ao garantir o pleno acesso à justiça”.            

          Pode-se dizer que o auge dessa política de segurança, pelo menos do ponto de vista 

midiático, foi o episódio da invasão do “Complexo do Alemão”, um conglomerado de 

favelas na Zona Norte do Rio dominado pela facção criminosa “Comando Vermelho”, 

no final de novembro e início de dezembro de 2010, no qual, durante vários dias, a 

imprensa nacional noticiou de forma sensacionalista e recorrente a imagem de dezenas, 

quiçá centenas, de criminosos fugindo desesperadamente da invasão da polícia, numa 

espécie de “estouro da boiada”, daquela que ficou conhecida como a “fortaleza do 

tráfico”. 

          Nesse sentido, cabe destacar que por vários dias a população da região da Grande 

Niterói, especialmente das cidades de Niterói e São Gonçalo, foram bombardeadas por 

esse espetáculo midiático, o qual provocou uma expectativa negativa em relação aos 

índices de criminalidade e violência urbana na região e exacerbando a percepção 

coletiva sobre a criminalidade;  expectativa esta que se repercutiu no senso comum com 

a ideia de que a implantação das UPPs na cidade do Rio de Janeiro fez aumentar os 

índices de criminalidade nas cidades de Niterói, São Gonçalo e Maricá. Contudo, 

conforme se  evidenciará no presente trabalho, essa associação de ideias se revelou 

equivocada.  

1.2 HIPÓTESE 

          A hipótese aventada no presente trabalho é a de que não existe relação entre a 

implantação das UPPs na cidade do Rio de Janeiro com o suposto aumento da 
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criminalidade nas cidades de Niterói, São Gonçalo e Maricá, especialmente após a 

invasão do Complexo do Alemão em novembro de 2010. A alternativa à hipótese seria 

admitir o senso comum e a relação causa-efeito veiculada pela imprensa, vinculando a 

implantação das UPPs ao aumento da criminalidade da região Grande Niterói.                  

          Não se trata aqui de negar a migração de indivíduos foragidos para a região da 

Grande Niterói, fato já devidamente comprovado pela crônica policial, mas sim de 

negar a relação entre a instalação das UPPs no Rio e o aumento dos índices de 

criminalidades na região.  

1.3 METODOLOGIA  APLICADA 

          A metodologia empregada no presente trabalho consistiu em analisar e cotejar os 

dados estatísticos publicados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do  Rio de 

Janeiro (ISP) para aferir a evolução dos dados da criminalidade na região Grande 

Niterói. Cabe esclarecer que a instituição publica tabelas mensais com duas formas de 

organização dos dados: uma tabela mensal contendo os dados estatísticos de cada uma 

das 41 AISP, e outra tabela, também mensal, contendo os dados estatísticos de todo o 

Estado, divididos em 4 grandes sub-regiões. 

          No presente trabalho optou-se por extrair os dados das 4 grandes sub-regiões 

(Grande Niterói, Grande Rio, Baixada Fluminense e Interior), montar tabelas anuais,  

somar mês a mês, de janeiro a dezembro de cada ano, e obter o total de crimes em cada  

ano,  de forma a aferir o aumento ou redução da atividade criminosa no ano. 

          A partir das tabelas mensais de dados estatísticos publicadas pelo ISP foram 

montadas tabelas anuais, para efeito de comparação,  comparando-se as séries históricas 

de Registros de Ocorrência, ano a ano a partir do ano de 2006 até o ano de 2016. 

Também foi analisado  o material jornalístico veiculado com notícias sobre o aumento 

da criminalidade na região Grande Niterói , assim como aquele veiculado à época da 

invasão do Complexo do Alemão, o qual produziu enorme apreensão entre os 

moradores da região da Grande Niterói;  além disso também foi cotejado o suposto 

aumento da violência local com os dados estatísticos referentes à região Grande Rio no 

ano de 2010 - ano da invasão do Complexo do Alemão -, comparando-os com os dados 

referentes ao ano de 2011 e anos subsequentes ao fatídico acontecimento. 
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2. REVISÃO TEÓRICO-EMPÍRICA  

 

          O fenômeno da violência urbana e da criminalidade tem sido objeto de estudo de 

muitos pesquisadores no Brasil, especialmente no âmbito das ciências sociais. 

          A Revista Brasileira de Informações Bibliográficas em Ciências Sociais - BIB -

publicou no ano de 1993 um relevante artigo intitulado “A criminalidade Urbana 

violenta no Brasil: um recorte temático”8, de autoria de Daniel Adorno. A importância 

desse artigo resulta de uma síntese, realizada pelo autor, das principais linhas de 

pesquisa sobre o tema da violência urbana e criminalidade realizada no país até aquela 

data, além de fazer referência a mais de 270 publicações sobre o tema. Embora se trate 

de perfis sociológicos e dados estatísticos de três décadas atrás, o trabalho tem o mérito 

de sintetizar diversos trabalhos sobre o tema da criminalidade, tomados como ponto de 

partida para a pesquisa acadêmica e científica. 

          O autor fez um apanhado das publicações científicas sobre a criminalidade nos 

últimos quinze anos, constatando que o tema extrapolou a sua vinculação histórica ao 

campo do saber jurídico e da legislação penal a partir dos anos setenta, passando cada 

vez mais para o campo da abordagem sociológica stricto sensu e, em consequência 

disso, buscando uma reflexão sobre as possíveis conexões entre a violência criminal, o 

modelo de desenvolvimento econômico-social vigente, o modelo de exercício do poder 

de Estado e a sobrevivência de políticas de segurança e de justiça penal herdadas do 

regime autoritário.  

          Adorno observou que a partir dos anos 70 proliferaram estudos sociológicos, 

políticos, antropológicos e históricos, cada qual recortando a seu modo dimensões 

peculiares da violência criminal. No que pese os diferentes enfoques teóricos dessas 

obras, o autor  as classificou em quatro categorias de estudos, a saber:  

(a) os que cuidam do movimento da criminalidade;  

(b) os que descrevem e problematizam o senso comum a respeito do 

perfil social dos autores de delitos;  

(c) aqueles que examinam a organização social do crime sob a 

perspectiva do delinquente; e  

                                                 
8 Revista BIB, Rio de Janeiro, n. 35, 1.° semestre 1993, pp. 3-24. 
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(d) os estudos que analisam políticas públicas penais (ADORNO, 

1996, p.3). 

          No que diz respeito “movimento da criminalidade”, tomando como base as três 

maiores metrópoles do país (São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro), Adorno 

observou nas pesquisas publicadas uma tendência ao aumento dos crimes “violentos” 

nos grandes centros urbanos entre 1981 e 1987, como os estudos de ZALUAR,1989a, 

PAIXÃO,1983, COELHO, 1978 a,c e 1988a, CALDEIRA,1989 e ADORNO,1991a; na 

Grande São Paulo o autor destaca os trabalhos de CALDEIRA,1989, que atestam a 

elevação da taxa de crimes violentos de 20% a 30% no início dos anos 80, para 53% no 

final da década; a relação do aumento da violência com fatores conjunturais, como a 

crise econômica nos anos 80,  foi atestada nos trabalhos de FEIGUIN, 1985 e de 

PEZZIN,1986, entre outros, segundo a pesquisa de Adorno (ZALUAR,1989 a, 

PAIXÃO,1983, COELHO,1978 a,c, 1988a), CALDEIRA,1989 e ADORNO,1991a;  

CALDEIRA,1989, FEIGUIN,1985 e de PEZZIN,1986  apud ADORNO, 1993 In: 

Revista BIB, Rio de Janeiro, n. 35, 1.° semestre 1993, pp. 3-24).  

          No tocante ao “perfil social do delinquente”, as pesquisas analisadas pelo autor 

indicam que os delinquentes eram geralmente recrutados entre grupos de trabalhadores 

urbanos de baixa renda, de modo que "o seu perfil social não difere do perfil social da 

população pobre” (COELHO, 1980; PAIXÃO, 1983; ABREU e BORDINI, 1985; 

BRANT e outros, 1986; ADORNO e BORDINI, 1989 apud ADORNO, 1993 In: 

Revista BIB, Rio de Janeiro, n. 35, 1.° semestre 1993, p.5). Ao constatar que, somente 

3% dos condenados eram analfabetos, as pesquisas desmistificam a crença  que 

vinculava a criminalidade ao analfabetismo. Da mesma forma, o autor observou que, 

segundo as pesquisas, 55% dos condenados estavam empregados no momento da prisão, 

e que, dos 45% desempregados, 37% haviam perdido o emprego há seis meses ou 

menos (BRANT e outros, 1986, p. 98 apud ADORNO, 1993 In: Revista BIB, Rio de 

Janeiro, n. 35, 1.° semestre 1993, p.5). Ainda segundo as pesquisas,  a maioria dos 

criminosos se inclinavam para os crimes contra o patrimônio,   o que aponta para a 

importância que os autores e os sistemas de segurança atribuem a esta modalidade 

criminosa (ABREU e BORDINI, 1985 apud ADORNO, 1993 In: Revista BIB, Rio de 

Janeiro, n. 35, 1.° semestre 1993); os estudos apontam ainda que à maior parte dos 

condenados no Estado de São Paulo foram imputadas penas médias, ao contrários das 

penas elevadíssimas conforme veicula a imprensa (BARROS, 1980; BENEVIDES,1983 
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apud ADORNO, 1993 In: Revista BIB, Rio de Janeiro, n. 35, 1.° semestre 1993); por 

fim o autor destaca que a questão essencial pera entender o problema da criminalidade 

consiste  em elucidar os motivos  por que  alguns indivíduos procedentes de um mesmo 

segmento populacional optam pelo crime, “enquanto outros optam por construir uma 

trajetória de trabalhadores e cidadãos ‘normais’, questão que comporta ambiguidades 

essenciais, como o demonstra Foucault” (ADORNO, 1993, p.5).   

          No que se refere à “organização social da delinquência”, apesar de ser um campo 

menos estudado, o autor destaca os trabalhos da antropóloga Alba Zaluar, que em 

diversos trabalhos abordou a identidade do delinquente a partir da oposição “bandido”  

versus “trabalhador”, em que  observou que “o espectro de representações valorativas e 

depreciativas do trabalho torna ambas as identidades muito fluidas e ao mesmo tempo 

profundamente diferenciadas” (ZALUAR, 1986; 1987a;1987b; 1989a; 1989b; 1989c; 

1990a; 1990b;1990c; 1991a; 1991b; 1991c; 1992; 1993a; 1993b e 1993c apud 

ADORNO, 1993 In: Revista BIB, Rio de Janeiro, n. 35, 1.° semestre 1993, p.6); ainda 

nas obras de  Zaluar, são abordadas questões ligadas à incidência do crime nos meios 

populares, à emergência de modelo “empresarial” de organização, da entrada de 

mulheres e indivíduos cada vez mais jovens no mundo do crime, etc; discute ainda as 

mudanças ocorridas na subcultura criminosa, que mudou “do culto da malandragem 

para o culto da violência” (ZALUAR, 1986; 1987b; 1989a; 1989b; 1989c; 1990a; 1990b; 

1990c; 1991a; 1991b; 1991c; 1992; 1993a; 1993b e 1993 apud ADORNO, 1993 In: 

Revista BIB, Rio de Janeiro, n. 35, 1.° semestre 1993, p.6). Adorno destaca ainda a 

contribuição de outros pesquisadores que se dedicaram à mesma temática de Zaluar, 

entre eles BRETAS, 1988 e 1992; DONNICI, 1984; FERNANDES, 1989; 

LEMGRUBER, 1987; LIMA, 1989 e 1990; MINGUARDI, 1992 e MOTT, 1987. Esses 

trabalhos têm em comum, segundo o autor, o fato de penetrarem no universo social do 

criminoso, nos subúrbios pobres e favelas, onde problematizam também a imagem e o 

papel da instituição policial que, não raro nessas localidades, humilha e reprime os 

trabalhadores pobres, além se envolve com a delinquência (ADORNO, 1993, p.6). 

          No tópico “políticas públicas penais”, Adorno aponta diversos estudos que 

enfatizam o problema crônico no âmbito da segurança pública, criminalidade e 

violência no Brasil, que é, segundo o autor,  uma certa complacência ou dubiedade dos 

agentes públicos na observância de direitos  consagrados pelas leis destinados à 

proteção dos direitos civis, manifestadas nas suas práticas institucionais, frequentemente 
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pela prática de abusos e de métodos  informais de atuação das polícias (ADORNO, 

1992c; AMÉRICAS WATCH COMMITTEE, 1987 e 1989; CALDEIRA, 1991; 

HERKENHOFF, 1987; PINHEIRO E BRAUN, 1987 apud ADORNO, 1993 In: Revista 

BIB, Rio de Janeiro, n. 35, 1.° semestre 1993, p.6); Adorno aborda ainda outros autores 

que se aprofundam na questão da oposição entre a organização formal das instituições  

policiais e de controle  e uma certa informalidade na sua cultura organizacional,  “o que 

contribui para rotinizar os métodos ilegais de investigação, apelando não raramente a 

torturas ou mesmo a execuções sumárias, aspectos abordados sobretudo nos estudos de 

Paulo Sérgio Pinheiro e outros” (PINHEIRO, 1979; 1981; 1982; 1983 e 1984; 

PINHEIRO E SADER, 1985; e PINHEIRO e outros, 1991, além de  AMÉRICAS 

WATCH COMMITTEE, 1987 e 1993 apud  ADORNO, 1993 In: Revista BIB, Rio de 

Janeiro, n. 35, 1.° semestre 1993).  

          Conforme já foi salientado linhas acima, o trabalho de Daniel Adorno contribuiu 

com informações relevantes para o estudo da criminalidade no Brasil e, embora já conte 

com mais de duas décadas, constitui-se num importante referencial teórico para o estudo 

da criminalidade no Brasil.          

          Em um trabalho mais recente de Paulo Sérgio Pinheiro e Guilherme Assis de 

Almeida, “Violência urbana” 9 , os autores desenvolveram uma abordagem sobre a 

violência urbana no Brasil em que discorrem sobre as suas causas históricas, e apontam 

para medidas de cunho legislativo e iniciativas de caráter cultural como formas de 

minimizar o problema da violência urbana no país. Embora reconheçam que o problema 

da violência urbana não se restrinja apenas à sociedade brasileira, os autores 

reconhecem que no país ele é mais evidente e  premente,  em virtude das desigualdades 

sociais herdadas desde os governos autoritários e que o processo de redemocratização 

do país não conseguiu superar; como agravante para o problema, os autores apontam 

deficiências no aparato repressivo, como a corrupção e a violência policial, legados do 

período autoritário (PINHEIRO e ASSIS, 2003). Ainda segundo os autores, em virtude 

do fato de que nas últimas décadas a maior parte população se concentrou nos grandes 

centros urbanos do país, o problema da violência urbana tem atingidos índices 

alarmantes em relação a outros países, especialmente os índices de homicídio, atingindo 

principalmente as camadas mais pobres, e dentro destas os mais jovens, particularmente 

                                                 
9 PINHEIRO, Paulo Sérgio; ASSIS, Guilherme . Violência Urbana;   Ed. Publifolha; São Paulo, 2003. 



27 

 

 

 

nos casos de homicídios, cuja faixa etária das vítimas concentra-se entre 15 e 24 anos 

tudo isso agravado pelo “legado autoritário” (PINHEIRO e ASSIS, 2003). Os autores 

apontam como fatores que contribuem para essa escalada da violência o imobilismo da 

classe política, especialmente o poder legislativo, a ineficiência do poder judiciário, a 

incapacidade dos governos e o despreparo das polícias.  Por fim, os autores concluem 

que o desenvolvimento econômico não sinaliza para uma redução da violência e 

criminalidade urbana, tendo em vista que a sua causa está associada às desigualdades 

sociais. Assim, os autores vislumbram como solução a superação das desigualdades 

sociais, o envolvimento de toda a população na busca de soluções, que passam pelo 

fortalecimento da sociedade civil, da democracia e pelo pleno exercício da cidadania, 

além da disseminação de uma “cultura de paz”, baseada na prática da “não-violência” 

no espaço das relações humanas (PINHEIRO e ASSIS, 2003).  

          Embora esses autores não abordem, ainda, a implantação das UPPs na cidade do 

Rio de Janeiro, as abordagens teórico-empíricas supramencionadas nos colocam a par   

da evolução das pesquisas acadêmicas e científicas acerca do problema da violência 

urbana e da criminalidade em geral na nossa sociedade.        

          Por outro lado, a implantação das UPPs e suas consequências entre as populações 

das favelas do Rio de Janeiro tem sido assunto já bastante discutido no meio acadêmico 

e entre pesquisadores da violência urbana no Brasil. Embora já exista uma considerável 

produção literária e acadêmica sobre as UPPs, contudo, em virtude da relevância do 

tema e das polêmicas que envolvem a política de segurança pública do Rio de janeiro, o 

assunto tem sido constantemente atualizado, ao ritmo das mudanças de percepção em 

torno  dos seus sucessos e contradições.  

          No ano de 2012 o Fórum Brasileiro de Segurança Pública – uma entidade civil 

sem fins lucrativos, com sede em São Paulo, e voltada para o estudo dos problemas da 

violência e da segurança pública -, em cooperação com o Laboratório de Análise da 

Violência (LAV), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 

UERJ, divulgou um minucioso e exaustivo trabalho de pesquisa a respeito da 

implantação das UPPs sob o título  “Os donos do morro: uma avaliação exploratória do 

impacto das unidades de polícia pacificadora (UPPs) no rio de janeiro”10. Trata-se de 

um trabalho muito detalhado, baseado em pesquisas de várias entidades, como a FGV e 

                                                 
10 Acessível em http://www.lav.uerj.br/docs/rel/2012/RelatUPP.pdf.  Acesso em 28/05/2017 às 14:25 h.  

http://www.lav.uerj.br/docs/rel/2012/RelatUPP.pdf
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o IBPS, o Instituto Mapear, o CESeC, entre outros, inclusive das policias Militar e Civil, 

com abordagem a vários aspectos do problema, realizado num momento de grande 

otimismo em relação às UPPs.            

          Não obstante a consulta a diversas fontes, o estudo reitera certas limitações e 

dificuldades que devem ser consideradas na avaliação do impacto da implantação das 

UPPs (Cano, 2005), tais como: 

a) existência de efeitos a médio e longo prazos;  

b)  as limitações das fontes, principalmente dos registros oficiais por  

motivo de sub-registro e outros; e 

c)   o deslocamento da atividade criminal da área da intervenção para 

outros locais  (FBSP/LAV-UERJ,2012). 

 

          A pesquisa refere-se aos dados das primeiras 13 UPPs instaladas e o resultado 

concluiu que a grande maioria das pessoas entrevistadas aprovou a implantação das 

UPPs, sentindo uma mudança para melhor no tratamento dispensado pelos policiais aos 

moradores e  aliviados com o desaparecimento dos bandos armados; ainda de acordo 

com as respostas aos questionários aplicados a maioria dos entrevistados sentiu-se mais 

valorizados com  relação às pessoas de fora da comunidade, tendo ainda melhorado o 

acesso a serviços de entrega nas comunidades. Um dado importante da pesquisa  diz 

respeito à razão entre os efetivos policiais das UPPs e o número de habitantes de cada 

comunidade pacificada, a qual varia desde um mínimo de 9,1 policiais por 1000 

habitantes em Cidade de Deus, e um máximo de 88,2 policiais por 1000 habitantes em 

Babilônia/Chapéu Mangueira,  correspondendo a uma média de 18 policiais por 1.000 

habitantes nas áreas pacificadas, enquanto no resto do Estado a relação é de 2,3 para 

cada 1.000 habitantes. Outro dado importante do estudo diz respeito à redução de 

crimes letais e roubos  nas áreas pacificadas e um aumento dos casos de  crimes não 

letais contra a pessoa e de crime não violento contra a propriedade (FBSP/LAV-

UERJ,2012).  

          De uma maneira geral a pesquisa do FBSP/LAV-UERJ faz uma avaliação bastante 

favorável em relação à implantação das UPPs, embora tenha como objeto de pesquisa 

apenas as comunidades pacificadas e as áreas em seu entorno.     
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          Por fim, cabe ressaltar que, em virtude da magnitude da pesquisa, da riqueza de 

detalhes e  da profundidade da investigação realizada pela FBSP/LAV-UERJ,   o resumo 

supracitado constitui-se numa síntese muito sumária do referido trabalho,  o que nos 

impõe suma brevidade.  

          Em artigo publicado na Revista de Ciências Sociais da PUC-Rio, sob o título “O 

Efeito UPP na Percepção dos Moradores das Favelas”, Marcelo Baumann Burgos, 

Marina Cavalcanti e outros11, já no ano de 2011 -  quando as UPPs estavam no auge do 

seu prestígio -  analisaram os pontos positivos e negativos dessa política de segurança, 

tomando como base uma série de entrevistas realizadas com moradores de três 

comunidades “pacificadas” na zona sul do Rio e de uma “não-pacificada”, no subúrbio. 

Os autores partem da constatação de que a política de implantação das UPPs possui já 

na sua retórica propagandística e política uma forte contradição ao utilizar-se de uma 

“metáfora da guerra” espalhada em outdoors e peças publicitárias, como o emprego de 

uma “polícia da paz” como objetivo de “reconquista de território”, etc.; segundo esses 

autores, as UPPs  foram idealizadas  a partir de experiências anteriores que desde os 

anos 90 pregavam a necessidade de um policiamento comunitário, com uma tentativa 

malsucedida em Copacabana naqueles anos; em suma,  ressalta a ideia de que as UPPs 

são filhas “de uma história de fracassos” (BAUMANN e outros, 2011 In: Revista de 

Ciências Sociais da PUC-Rio, nº 11, ago/dez, 2011). O estudo também aponta algumas 

singularidades das UPPs em relação às suas antecedentes, tais como a subordinação de 

uma agenda social à policial – as UPPs sociais -, o apoio da grande mídia, o apoio do 

grande empresariado e a sua vinculação à perspectiva de grandes eventos como a Copa 

do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, dentre outras especificidades que 

distinguem as UPPs de outros programas que lhe antecederam, como comprovam o 

interesse do mercado imobiliário na zona que passou a ser chamada de “cinturão 

olímpico”.   

          Das entrevistas realizadas com os moradores de três favelas “pacificadas” e de 

uma “não-pacificada” os pesquisadores chegaram à conclusão de que há entre a maioria 

deles uma percepção positiva em relação às UPPs, especialmente no tocante à mudança 

na atitude dos policiais que, com algumas exceções, atuam com mais educação e menos 

                                                 
11 Desigualdade & Diversidade – Revista de Ciências Sociais da PUC-Rio, nº 11, ago/dez, 2011, pp. 49-98; 
disponível em: http://desigualdadediversidade.soc.puc-rio.br/media/4artigo11.pdf, acesso em 12/03/2017, 
às 19:58h. 

http://desigualdadediversidade.soc.puc-rio.br/media/4artigo11.pdf
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agressividade para com os moradores que os policiais de batalhões; nelas o 

desaparecimento das gangues armadas também foi visto como fator positivo para a 

maioria dos moradores. 

          De uma maneira geral os pesquisadores perceberam também que nas favelas 

“pacificadas” da zona Sul notou-se uma atitude mais otimista em relação às UPPs, 

tendo em vista os benefícios que poderão advir delas, pois, apesar das incertezas e 

ceticismo há esperança entre os moradores; importa salientar que na percepção desses 

moradores, com a mudança na maneira de abordagem policial nessas localidades  

ocorreu uma “pacificação da polícia” (BAUMANN e outros, 2011 In: Revista de 

Ciências Sociais da PUC-Rio, nº 11, ago/dez, 2011); já no subúrbio foi observado um 

clima de incerteza e desconfiança, em virtude da relação controvertida entre a 

comunidade, a polícia e as gangues de criminosos. Em linhas gerais esses foram os 

principais temas abordados pelo trabalho. 

          Sob o título “Militarização do social como estratégia de integração - o caso da 

UPP do Santa Marta” 12 ,  a cientista política Sônia Fleury publicou na Revista 

Sociologias, no ano de 2012, um estudo de caso realizado no mesmo ano, no qual 

aborda a problemática da inserção das UPPs no âmbito das favelas e morros do Rio de 

Janeiro.  Assim como  a pesquisa de Marcelo Baumann e outros, Fleury aponta uma 

vinculação das UPPs com uma nova dinâmica da ação policial,  “desenvolvendo 

políticas de valorização e formação de uma nova geração de policiais, voltadas para a 

promoção da cidadania” (FLEURY, 2012 In: Revista Sociologias, Porto Alegre, ano 14, 

n° 30, mai./ago. 2012); a autora também articula a implantação das UPPs à necessidade 

de se preparar a cidade para a realização de megaeventos, como a Copa do Mundo de 

2014 e as Olimpíadas de 2016; todavia sua pesquisa tem a particularidade de destacar 

que nesse modelo de política pública –a “UPP social” -, baseado na UPPs,  a 

intervenção social assume a mesma marca da segurança pública, o que, “para além do 

caráter simbólico, indica a hierarquização das prioridades nas políticas públicas 

aplicadas à favela” (FLEURY, 2012 In: Revista Sociologias, Porto Alegre, ano 14, n° 30, 

mai./ago. 2012), sendo a ocupação militar, com vistas ao resgate do território do poder 

dos traficantes armados, a principal marca dessa política. Apesar de destacar diversas 

                                                 
12 Publicado na Revista Sociologias, Porto Alegre, ano 14, n° 30, mai./ago. 2012, p. 194-222, disponível 
em http://www.scielo.br/pdf/soc/v14n30/07.pdf, acesso em 12104/2017 às 10:20 h.  

http://www.scielo.br/pdf/soc/v14n30/07.pdf
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ações sociais implementadas pelo poder público, especialmente voltadas para as 

crianças, e jamais para os jovens que tiveram alguma aproximação com o tráfico,  a 

autora observou entre os moradores  uma falta de diálogo entre o poder público e a 

comunidade, que exerce um papel passivo nas tomadas de decisões.  Ainda segundo a 

pesquisa, a chegada da UPP ficou associada à uma lógica da desordem/ordem e à 

introdução da lógica de mercado na comunidade, tendo em vista que novas práticas 

comerciais e de consumo foram impostas aos moradores, como a obrigatoriedade de 

contadores de energia elétrica, a proibição de TVs a cabo e internet clandestinas, os 

bailes funks foram proibidos, etc (FLEURY, 2012 In: Revista Sociologias, Porto Alegre, 

ano 14, n° 30, mai./ago. 2012).   

          Por fim, segundo a pesquisa, os moradores mostraram-se satisfeitos pelo 

desaparecimento de bandidos armados  que circulavam pela comunidade e perceberam 

que melhorias podem advir dessa nova política pública, como o surgimento do turismo 

no morro Santa Marta que começava a surgir como uma oportunidade para muitos 

jovens, embora haja o temor de que todos os ganhos obtidos venham a desaparecer  

após a Copa do Mundo e as Olimpíadas.  

          O tema das UPPs não cessa de receber novas contribuições a cada ano,  embora as 

primeiras visões, mais otimistas,  paulatinamente  cedam lugar a percepções mais 

pessimistas e críticas a esse modelo de política de segurança pública.   

          No dia 04 de maio de 2017, finalmente  uma autoridade da segurança pública do 

Estado do Rio de Janeiro se rendeu às evidências, admitindo publicamente o fracasso da 

política de UPPs. Em reunião realizada no Centro Integrado de Comando e Controle 

(CICC) da Secretaria de Segurança Pública, com a presença do Chefe de Polícia Civil, 

Carlos Leba, do Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. Wolney Dias e do secretário 

nacional de segurança pública do Ministério da Justiça, general Carlos Alberto Santos 

Cruz, o secretário de segurança do Estado, Roberto Sá, afirmou  em entrevista coletiva à 

imprensa que “A UPP foi uma tentativa ousada demais” 13. 

                                                 
13 Fonte: Portal de notícias G1. Disponível na internet no link  http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/upp-foi-uma-tentativa-ousada-demais-diz-secretario-de-seguranca-do-rj.ghtml, acesso em 

10/06/2017 às 22:38 h.  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/upp-foi-uma-tentativa-ousada-demais-diz-secretario-de-seguranca-do-rj.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/upp-foi-uma-tentativa-ousada-demais-diz-secretario-de-seguranca-do-rj.ghtml
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          Na ocasião o secretário de segurança do Rio formalizou um pedido de reforço das 

tropas da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), que já contava com 125 

homens empregados na segurança da ALERJ e do palácio Guanabara. 

          Na entrevista à imprensa, que se seguiu à reunião, o secretário de segurança do 

Rio abandonou o tom otimista do seu antecessor, ao afirmar que: 

         "A UPP foi uma tentativa ousada demais do governo estadual com o 

instrumento que ele tinha de segurança pública local. A experiência da Colômbia, 

com um governo federal, com todos os poderes. Fomos ousados demais e talvez 

estejamos pagando um preço caro por termos tido essa tentativa de levar paz a 

todas as áreas, inclusive as mais carentes" (Portal de notícias G1, publicado em 

04/05/2017. Ver  reportagem no  Anexo D). 

          Ser mais explícito do que isso exacerbaria o questionamento de vários setores da 

sociedade, obrigando o governo do estado a esboçar uma nova política de segurança, 

admissão de erros pretéritos, revisão de investimentos, política de gratificação, etc. 

          À parte o eufemismo e a cautela na escolha das palavras do secretário - que 

obviamente visa resguardar questões de ordem política e interesses corporativos-, as 

suas declarações  revelam o fracasso da política de UPPs. 

          O presente trabalho deseja tornar-se uma contribuição a mais nesse tema 

considerado da maior importância para toda a população do Estado do Rio de Janeiro, 

especialmente a da região Grande Niterói. A singularidade do presente trabalho, em 

relação aos demais, consiste em deslocar o enfoque das áreas “pacificadas” para a 

região da grande Niterói, onde reverberam as consequências e influências da 

implantação das UPPs na região grande Rio.    
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3. ANÁLISE DO PAPEL DA IMPRENSA  NA FORMAÇÃO DE UM SENSO 

COMUM  SOBRE O AUMENTO DA CRIMINALIDADE NA REGIÃO  

GRANDE NITERÓI       

3.1  A COBERTURA TELEVISIVA  DA INVASÃO  DO COMPLEXO DO ALEMÃO          

          A invasão do Complexo do Alemão foi, talvez, o acontecimento jornalístico 

nacional mais veiculado do ano de 2010 e anos subsequentes. As emissoras de TV 

chegaram a interromper a programação normal para transmitirem imagens ao vivo da 

ação policial, transformando a operação num “espetáculo midiático” de grande impacto 

emocional junto aos telespectadores, especialmente pela repetição de imagens fortes e 

cenas de fuga, simultaneamente narradas em tom alarmista. O mesmo enfoque foi dado 

pelos jornais impressos que estamparam em primeira página, ao longo de  semanas, o 

fatídico acontecimento.  Fato jornalístico desse porte somente teve antecedente  no ano 

de 2003, com o atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center, nos EUA, repetido à 

exaustão pela imprensa e marcando a consciência nacional com aquele que ficou 

conhecido como “O 11 de setembro”. 

          O ápice deste “espetáculo midiático” deu-se com as imagens, transmitida  ao vivo 

pelas emissoras de televisão, de dezenas, quiçá centenas, de indivíduos fugindo das 

tropas que irrompiam as barricadas em viaturas blindadas do Corpo de Fuzileiros 

Navais, seguidas dos famosos  “caveirões” 14 do BOPE, em direção aos grotões  do 

Complexo de Alemão e dispersando-se nas infinitas vielas, becos e morros da região.   

Figura 3. Imagens de Bandidos em fuga no momento da invasão do morro do Alemão. 

 

Fonte: Disponível na internet no endereço http://portalnoticiasbrasil. blogspot. com.br/2010/11.  Acesso 
em 11/06/2017 às 13:00 h. 
 

                                                 
14 Nome atribuído às viaturas blindadas do Batalhão de Operações Especiais   (BOPE)  da Polícia Militar. 
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Figura  4.  Imagem de bandidos  em  fuga, transmitidas ao vivo durante a invasão do morro do Alemão. 

 

Fonte: Disponível na internet, no endereço < https://www.youtube.com/watch?v =PDPMPesOaQg.  >. 
Acesso em 09/06/2017, às 14:00 h. 

 

Figura 5. Tropas do BOPE e viaturas blindadas da Marinha do Brasil. 

 

Fonte: Disponível na internet no endereço <http://criminologiaeseguranca.blogspot. com.br/ 
2010/12/ocupacao-de-morros-e-favelas-no-rio-o.html>.  Acesso em 11/06/2017 às 09:23 h. 

 

           A Rede Globo de Televisão, por exemplo, preparou uma espécie de anticlímax ao 

passar todo o dia 27  de novembro, desde a manhã até a noite exibindo o andamento da 

operação policial, cobrindo assim, desde a preparação até o desfecho efetivo; mas 

também a Rede Record de Televisão e  a  Rede Bandeirantes 15. 

 

                                                 
15 Conforme pode-se acessar através dos links https://www.youtube.com/watch?v=cJ6IqkGPPrc. 
 

https://www.youtube.com/watch?v%20=PDPMPesOaQg.
https://www.youtube.com/watch?v=cJ6IqkGPPrc
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Figura 6. Tropa da Polícia Militar em ação cinematográfica durante a invasão do Complexo do Alemão. 

 

Fonte: Disponível no internet no endereço  <https://www.google.com.br/search?q=blindados+ 
invasao%C3%A3o+do+alem%C3%A3o&source=lAf3hZYUiT7ZqM>. Acesso em 11/06/2017, às 10:40 h. 

 
Figura 7: Tropas das polícias Civil e Militar invadem o Complexo do Alemão. 

 

Fonte: Disponível na internet no endereço <https://blogdoandreymonteiro.blogspot. com.br/ 2010/11/>. 
Acesso em 09/06/201/, às 10:00 h.  
 

 
Figura 8. Policiais avançam em uma rua do complexo do Alemão. 

 

 

 

 

 

Fonte: disponível na internet, no endereço <http://www.territorioeldorado.limao. com.br/ noticias/ not 
88830.shtm. Acesso em 10/06/2017> . Acesso em 069/09/2017  às 1430 h. 
 

 
 

https://www.google.com.br/search?q=blindados+%20invasao%C3%A3o+do+alem%C3%A3o&source=lAf3hZYUiT7ZqM
https://www.google.com.br/search?q=blindados+%20invasao%C3%A3o+do+alem%C3%A3o&source=lAf3hZYUiT7ZqM
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          A Rede Globo interrompeu a sua programação normal e  transmitiu ao vivo a 

espetacular “invasão do Alemão”. Temia-se um banho de sangue, uma resistência 

desesperada de vários dias, um cenário de guerra. Nos dias antecedentes à invasão, 

manteve-se um clima de tensão e expectativa crescente nas reportagens, que 

culminariam na fatídica “invasão”.  Com ampla cobertura da imprensa, a partir do dia 

26 de novembro de 2010 as tropas começaram a se mobilizarem e a cercarem as 

entradas do “Alemão”.  

          A semana que antecedeu a invasão do “Alemão” foi extremamente agitada para a 

população do Rio de Janeiro. Desde o dia 21 de novembro vários ataques a tiros foram 

perpetrados por indivíduos armados contra cabines da PM; carros de populares foram 

roubados e incendiados em vários pontos da cidade aumentando a tensão da população. 

Somente entre os dias 23 e 24 de novembro, foram incendiados 28 carros em vários 

pontos da cidade, além de ataques a tiros em várias vias importantes do Grande Rio16.   

Desde o dia 21 a polícia realizava operações na Vila do Cruzeiro, não muito distante do 

“Alemão” e ocupadas por traficantes da mesma facção criminosa; no dia 25 realizou lá 

uma grande operação, que resultou em muitas prisões em 18 mortos de supostos 

traficantes.  

Figura 9. Noticiário da TV divulga ao vivo a ação das tropas da PM na invasão do Complexo do Alemão. 

 

      Fonte: disponível na internet no endereço< http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/fotos/comeca-

invasao-no-complexo-do-alemao-20101128-100.html>. Acesso em 10/06/2017 às 20:30 h. 

                                                 
16 Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/11/cronologia-dos-ataques-no-rio.html ,   

acessado em 14/06/2017 às 14:40 h.   

http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/fotos/comeca-invasao-no-complexo-do-alemao-20101128-100.html%3e.%20Acesso%20em%2010/06/2017
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/fotos/comeca-invasao-no-complexo-do-alemao-20101128-100.html%3e.%20Acesso%20em%2010/06/2017
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/11/cronologia-dos-ataques-no-rio.html
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          No dia 27 o Comandante Geral da PM, coronel Mario Sérgio Duarte, que já havia 

cercado as entradas do “Alemão”, através da imprensa, deu um “ultimato”  aos bandidos 

para se entregarem até o final do dia. Uma hora depois chegou ao local o Diretor Executivo 

do Grupo AfroReggae, José Júnior, que, segundo a imprensa,  há 15 anos mediava conflitos 

em favelas do Rio e tinha excelentes relações com o então governador Sérgio Cabral 

Filho e o seu vice, Luiz Fernando Pezão17.  O mediador foi à Favela da Grota, para 

conversar com traficantes, porém não obteve sucesso, segundo noticiou a imprensa.   

          Enfim, chegou o fatídico domingo, dia 28 de novembro de 2010. Toda a 

cronologia do acontecimento está documentada minuto a minuto, conforme foi 

televisionado pela TV Globo, e postado no site G1, da Rede Globo, disponível na 

internet.  Desde o amanhecer algumas emissoras de TV já transmitiam os preparativos 

finais para a invasão. Finalmente, às 08:00 horas em deu-se a invasão de fato, com o 

rompimento das barricadas; às 09:20 h. o comandante Geral da PM, Coronel Mário 

Sérgio Duarte comunicou a vitória aos jornalistas: “Vencemos”18; mas as atividades 

continuaram no decorrer do dia, e a ocupação militar por meses, até que se obtivesse as 

condições de segurança para a UPP. Às 13:05 h. policiais militares atingiram o ponto 

mais alto do “Alemão” e  hastearam as bandeiras do Brasil e do Rio de Janeiro; às 15:35 

h. foi divulgada pela imprensa uma mensagem do Papa Bento XVI ao Arcebispo do Rio, 

em solidariedade pela invasão do “Alemão”;  às 15:45 h. o prefeito do Rio, Eduardo 

Paes, apareceu na imprensa afirmando que, assim que tivesse autorização, o Complexo 

do Alemão seria “invadido” por serviços de assistência social; e, finalmente, às 15:58 h. 

o governador Sérgio Cabral divulgou Nota Oficial à imprensa afirmando que o Rio 

estava “virando uma página na história”. Segue-se linhas abaixo a reprodução completa, 

ipsi literis, da  referida cronologia, conforme consta no Portal de Notícias  G119: 

6h51 - Começa o tiroteio no Conjunto de Favelas do Alemão. Um blindado da 

Marinha, um caveirão, que é o blindado da polícia, além de veículos da Polícia 

Federal e da Polícia Militar reforçam o cerco no local. 

7h22 - Policiais se preparam para entrar na comunidade. Antes de partir para a 

operação, eles se cumprimentam desejando boa sorte. "A gente está na 

                                                 
17Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/bandidos-recebem-ultimato-da-pm-e-

negociam-rendicao-01c9nq8xe1vdo46crw70hyv66, acesso em 14/06/2017 às 18:00 h.  
18Fonte:  https://oglobo.globo.com/rio/mat/2010/11/28/confira-como-foi-feita-ocupacao-policial-no-

complexo-do-alemao-923129882.asp, acesso em 14/06/2017, às 14:00 h.  
19 Disponível na internet no endereço http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-

crime/noticia/2010/11/ocupacao-das-favelas-do-alemao.html , acesso em 14/06/2017 às 10:00 h.  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/2010/11/comeca-tiroteio-no-conjunto-de-favelas-do-alemao.html
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/bandidos-recebem-ultimato-da-pm-e-negociam-rendicao-01c9nq8xe1vdo46crw70hyv66
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/bandidos-recebem-ultimato-da-pm-e-negociam-rendicao-01c9nq8xe1vdo46crw70hyv66
https://oglobo.globo.com/rio/mat/2010/11/28/confira-como-foi-feita-ocupacao-policial-no-complexo-do-alemao-923129882.asp
https://oglobo.globo.com/rio/mat/2010/11/28/confira-como-foi-feita-ocupacao-policial-no-complexo-do-alemao-923129882.asp
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/2010/11/ocupacao-das-favelas-do-alemao.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/2010/11/ocupacao-das-favelas-do-alemao.html
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expectativa. Estamos nos momentos finais, a qualquer momento vamos entrar", 

disse o subchefe operacional da Polícia Civil, Rodrigo Oliveira. 

8h - Policiais militares, federais, civis e agentes das Forças Armadas começaram a 

ocupar o Conjunto de Favelas do Alemão. A entrada das equipes, com blindados, 

apoio de helicópteros e atiradores de elite, foi marcada por uma grande troca de 

tiros. 

Figura 10. Policial do Bope pinta o rosto para a operação. 

 

(Fonte: Reprodução/TV Globo). 

 

8h12 - Um carro do Corpo de Bombeiros transportando macas e suprimentos 

deixou o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte, em direção ao 

Alemão. Mais cedo, o secretário estadual de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, passou 

pelo Getúlio Vargas, onde fez uma visita de rotina. 

8h22 - Dois homens são detidos e saem da favela escoltados por homens do 

Exército. 

Figura 11. Homens presos no Alemão 

 

 (Foto: Reprodução). 
 

8h25 - O chefe da Polícia Civil, Alan Turnowski confirma a chegada dos agentes à 

localidade conhecida como Areal, na parte central da favela. 
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8h35 - Pelo menos seis blindados da Marinha e quatro picapes da Polícia Federal 

chegam ao local para reforçar a operação. 

8h39 - O comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia 

Militar, tenente-coronel Paulo Henrique Moraes, disse que vai usar a força 

máxima na invasão ao Complexo do Alemão. “Não vai haver revezamento. Já 

lançamos as primeiras equipes para a favela, e vamos lançar outras. A missão do 

Bope é tomar os pontos altos do complexo, como a Pedra do Sapo, o Morro da 

Fazendinha entre outros”, disse. 

8h40 - A polícia se prepara para avançar em outros pontos da favela, depois que 

foi conquistada a área do Areal. 

8h44 - Agentes da Polícia Civil chegam à Estrada do Itararé com maconha, 

cocaína, granadas, um facão e material para embalar entorpecentes apreendidos no 

Areal. 

8h52 - Ambulância do Exército entra no Alemão. 

8h54 - Chegam ao entorno da favela dois carros do esquadrão antibombas. 

8h56 - "O estado está dentro do Conjunto de Favelas do Alemão. O território 

jamais será dado de volta aos criminosos. Já dominamos o Alemão", diz o 

subchefe operacional da Polícia Civil, Rodrigo Oliveira. 

9h01 - Na Estrada do Itararé, policiais começam a camuflar um carro blindado da 

polícia, conhecido como caveirão. 

 

Figura 12. “caveirão” é camuflado antes de entrar na favela. 

 
(Foto: Thamine Lata/G1). 

 

9h06 - Megaoperação ganha reforço de policiais militares do 7º BPM (São 

Gonçalo). 

9h10 - Um dos blindados teve que retornar à Rua Joaquim de Queiroz, na entrada 

de favela, por causa de um grande buraco cavado por criminosos no local. 

9h15 - Mais agentes da polícia deixam o 16º BPM (Olaria), que está funcionando 

como Quartel General da operaçao, para reforçar a ocupação do Alemão. 
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9h16 - Helicópteros com atiradores de elite e equipamentos para monitorar a 

favela sobrevoam o Conjunto de Favelas do Alemão. 

9h18 - Imagens mostram policiais começando a se aproximar de casas de 

moradores da comunidade. 

9h20 - "Vencemos", diz comandante-geral da Polícia Militar, Mário Sérgio 

Duarte. 

9h24 - Policiais apreenderam uma grande quantidade de drogas na casa de um 

traficante, num local próximo ao Centro Educacional Jornalista Tim Lopes, e 

descem à Estrada do Itararé com sacolas e bolsas. O transporte do material está 

sendo feito em motocicletas. 

 
Figura 13. Apreensão feita na casa de um traficante 

 
 (Foto: Thamine Leta/G1). 

 

9h28 - Policiais do Batalhão Florestal deixam o 16º BPM (Olaria) para o Alemão. 

A expectativa é que eles se instalem em locais de mata no entorno da comunidade 

para evitar fugas de criminosos. 

9h34 - Policiais do Batalhão Florestal chegam ao Alemão. 

9h39 - Após a tomada, dois blindados da Marinha começam a descer o Alemão. 

Ao mesmo tempo, agentes da Polícia Civil, da Delegacia de Roubos e Furtos 

chegam ao local. 

Figura 14. Blindado da Marinha desce rua do Alemão 

 

 (Foto: Thamine Leta/G1).  
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9h43 - O Comandante da PM, Mário Sérgio Duarte, ordena que os batalhões se 

dividam em perímetros dentro do Alemão e façam uma revista minuciosa, usando, 

se necessário, o auxílio da Companhia de Cães. "Vamos vasculhar casa por casa, 

beco por beco", disse ele. 

9h45 - "O fato de não termos grandes confrontos até agora não significa que não 

haverá mais tarde. Moradores sabem que viemos libertá-los. Viemos trazer a paz 

para essa população. Eles pediram e sentiram isso", disse o Comandante da PM, 

Mário Sérgio Duarte. 

9h49 - Policiais chegam à parte mais alta do Conjunto de Favelas do Alemão.  

 

Figura 15. Policiais chegam ao topo do “Alemão”. 

 
(Foto: Reprodução/TV Globo). 

 

9h55 - O subchefe operacional da Polícia Civil, Rodrigo Oliveira, afirma que já 

foram apreendidas mais de 2 toneladas de maconha. "A gente não tem hora para 

sair". 

10h - Polícia detém quatro suspeitos na favela do Grota, no Conjunto de Favelas 

do Alemão. 

10h15 - Policiais chegam Estrada do Itararé, no Alemão, com uma nova leva de 

armas e drogas apreendidas no interior da comunidade. Entre elas está uma 

submetralhadora e uma mira à laser. O material está sendo levado para a Polinter. 

10h20 - A polícia prendeu um suspeito no final da Rua Joaquim de Queiroz, uma 

das entradas do Conjunto de Favelas do Alemão. 

10h28 - Após descer a comunidade, o delegado Marcus Vinicius Braga chamou 

de "preocupantemente tranquila" a situação nas favelas do Alemão. 

10h30 - Do alto do Alemão, o delegado Ronaldo Oliveira afirma que vários 

pontos da comunidade estão tomados, como o Coqueiro. "Já pegamos cerca de 

quatro toneladas de maconha", disse. 

10h46 - Estrada do Itararé é parcialmente liberada para o tráfego de veículos. 

10h50 - Polícia detém dois suspeitos no Morro do Adeus. 
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Figura 16. Polícia prende suspeito de ser traficante durante operação no Complexo do Alemão. 

 
 (Foto: Bruno Domingos/Reuters). 

 

10h54 - A polícia confirma que encontrou a mansão do traficante conhecido como 

“Pezão”, que seria o chefe de tráfico do Alemão. Segundo o delegado Marcos 

Vinícius Braga, trata-se de um imóvel triplex, com hidromassagem, discoteca, ar 

condicionado em todos os cômodos, assim como TV de LCD: “Eu nunca vi nada 

igual, é muito melhor do que muita casa no Leblon, nunca vi disso”, disse o 

delegado, que afirmou que o traficante destruiu todos os cômodos antes da 

chegada da polícia. A casa estava vazia. 

11h17 - Polícia investiga se criminosos fazem uma família refém numa casa da 

comunidade. 

11h19 - Segundo o Relações Públicas da PM, a varredura no Alemão pode durar 

dias. Isso porque, de acordo com o coronel Lima Castro, a polícia acredita que 

haja cerca de 5 mil moradias na região e que cerca de 200 criminosos ainda 

estejam no local. 

11h30 - Três jipes do Exército entram no Conjunto de Favelas do Alemão. É a 

primeira vez que eles ultrapassam o cerco do entorno da comunidade. 

 
Figura 17. Soldado do Exército prestes a entrar em blindado durante  Operação  no Complexo do 
Alemão 

 
 (Foto: Bruno Domingos/Reuters). 

 

11h43 - Polícia prende dois criminosos na Favela da Grota, no Conjunto de 

Favelas do Alemão. Um deles seria responsável pela falsificação de documentos 

da quadrilha e o outro seria identificado como Metralha. 
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11h50 - Mais um suspeito foi detido no Largo da Mineira, no Conjunto de Favelas 

do Alemão. 

11h59 - Secretaria estadual de Saúde confirma um homem baleado, que chegou 

morto ao Hospital Getúlio Vargas. Segundo a polícia, ele trocou tiros com equipes 

de ocupação. 

12h09 - Mais quatro detidos em Nova Brasília, no Conjunto de Favelas do 

Alemão. Um deles tinha tatuado Fernandinho Beira-Mar em um dos braços e, no 

outro, Maconha. 

Figura 18. Tatuado. 

 

 (Foto: Reprodução/TV Globo). 

 

12h28 - Somente neste domingo (28), o Disque-Denúncia recebeu mais de 2.500 

ligações sobre os ataques que acontecem há uma semana no Rio. Entre elas, uma 

dava o endereço da mansão que seria do traficante Pezão. 

12h52 - Segundo o delegado Ronaldo Oliveira, chefe do Departamento geral de 

Polícia da Capital, a operação no Alemão serviu para mostrar o modo de atuação 

das polícias cariocas: "Ficou claro nessa operação que a polícia não entra atirando 

nas favelas quando faz operações policiais". 

12h53 - Três caminhões e três jipes com fuzileiros navais chegam ao 16º BPM 

(Olaria) para reforçar as equipes que já ocupam o Conjunto de Favelas do Alemão. 

 

Figura 19. Fuzileiros navais chegam ao 16º BPM 

 
 (Foto: Bernardo Tabak/G1). 
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13h03 - Policiais estão em localidades como Canitá, Areal, Largo do Lucas, 

Coqueiro, Fazendinha, Morro da Banana e Morro do Adeus, segundo o delegado 

Ronaldo Oliveira. 

13h05 - A polícia se prepara para hastear as bandeiras do Brasil e do Rio de 

Janeiro no Conjunto de Favelas do Alemão. As informações são do delegado 

Rodrigo Oliveira. 

13h20 - A Polícia Militar informou que o seu sistema de comunicações monitora 

todo o Conjunto de Favelas do Alemão. São 150 rádios monitorados pela internet. 

 
Figura 20. Mapa do rastreamento da polícia no Alemão. Rastreamento. 

 
 (Foto: Bernardo Tabak/G1). 

 

13h24 - A Secretaria estadual de Saúde anuncia que a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) do Alemão foi reaberta neste domingo (28). 

13h30 - Bandeira da Polícia Civil é hasteada no alto do teleférico do Morro do 

Alemão. 

13h32 - Bandeira do Brasil é hasteada no alto do teleférico do Morro do Alemão. 

13h40 - Chegaram ao 16º BPM (Olaria) dois veículos da polícia levando parte do 

material apreendido no Conjunto de Favelas do Alemão. 

13h45 - Comandante-geral da PM dá entrevista coletiva e é aplaudido no final. 

13h47 - "Estamos virando uma página no Rio de Janeiro", disse o governador 

Sérgio Cabral. Afirmando estar emocionado com a ocupação do Alemão, ele 

agradece a todos os agentes envolvidos na megaoperação.  

13h49 - A Secretaria Estadual de Saúde confirma que um menor de 16 anos deu 

entrada no Hospital Getúlio Vargas com ferimentos na coxa direita provocados 

por estilhaços. Segundo a assessoria de imprensa, o menor, que foi atingido no 

Morro da Grota, foi ferido pelos fragmentos e deve receber alta hoje. 

13h50 - A bandeira da Polícia Civil hasteada no alto do teleférico do Morro do 

Alemão será trocada por uma bandeira do Estado do Rio de Janeiro. 

14h05 - Coronel Lima Castro, relações públicas da polícia, afirma que denúncias 

da população possibilitaram encontrar locais de funcionamento do tráfico dentro 

do Alemão. 
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14h15 - Bandeira do Estado do Rio de Janeiro é hasteada ao lado da bandeira do 

Brasil no alto do teleférico do Alemão, ponto mais alto do conjunto de favelas. 

14h20 - Polícia apreende no Conjunto de Favelas do Alemão armas de até 2km de 

precisão de tiro, como metralhadoras com lunetas. 

14h55 - Reboque do BOPE chega ao 16º Batalhão da Polícia Militar (Olaria) com 

dezenas de motos apreendidas durante operação no Alemão. 

15h - Polícia prende o traficante Zeu, um dos condenados pelo assassinato do 

jornalista Tim Lopes. 

15h07 - Pai apresenta filho, suspeito de envolvimento com o tráfico, para a polícia. 

"Um dia ele ia ter que pagar", diz o pai. 

15h20 - Polícia apreende dois fuzis, drogas e munição na rua Aristóteles Ferreira, 

no Conjunto de Favelas do Alemão. 

15h30 - Hospital Getúlio Vargas volta a funcionar para a população em geral, não 

mais estando reservado aos feridos dos confrontos no Alemão. 

15h35 - Papa Bento XVI envia mensagem de solidariedade ao arcebispo do Rio 

sobre confrontos no Alemão. 

15h45 - O prefeito Eduardo Paes afirma que, assim que obtiver autorização, a 

comunidade do Alemão será "invadida" por serviços de assistência social. 

15h58 - Governador Sérgio Cabral divulga nota oficial afirmando que o estado do 

Rio está "virando uma página na história". 

16h00 - Polícia Militar apreende cerca de 300kg de maconha e 40 kg de cocaína, 

além de armas e munição. Desde o início da operação, a PM já apreendeu mais de 

10 toneladas de drogas no Alemão. 

16h15 - Após ser preso, o traficante Zeu é apresentado no 16º BPM (Olaria). 

Segundo policiais, ele foi encontrado em um barraco a partir de informações da 

comunidade. 

16h35 - A Polícia Civil confirma a prisão do traficante Emerson Ventrapane da 

Silva, conhecido como Mão, que foi levado à 21ª DP (Bonsucesso). Também foi 

confirmada a prisão do traficante Filé, que foi encaminhado ao 16º BPM (Olaria).  

16h45 - Recomeça tiroteio no Conjunto de Favelas do Alemão. 

17h - Prefeitura do Rio divulga nota oficial anunciando mutirão de serviços sociais 

na comunidade do Alemão. Segundo Eduardo Paes, um plano de ação deve ser 

apresentado na segunda-feira (29).  

17h05 - Polícia afirma que apreendeu meia tonelada de maconha e 30kg de crack 

e cocaína no Conjunto de Favelas do Alemão. 

17h10 - Após fugir do Alemão vestido de mata-mosquito, traficante Vitinho é 

preso na comunidade da Chatuba. Ele foi apresentado no 16º BPM.. 

17h21 - Cerca de 50 motos apreendidas no Alemão chegam ao 16º BPM 

17h17 - Sete toneladas de maconha são encontradas no Alemão. 
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17h21 - Cerca de 50 motos apreendidas no Alemão chegam ao 16º BPM. 

17h50 - Policiais do 16ºBPM (Olaria) apresentam parte do material apreendido no 

Alemão neste domingo: meia tonelada de maconha; 30kg de cocaína e crack, uma 

espada usada para intimidar adversários, coletes à prova de balas, três granadas, 

uma espingarda, uma caixa de isopor de várias munições e uma granada de bocal. 

18h - Secretaria de Educação do Rio anuncia que as escolas estaduais do Conjunto 

de Favelas do Alemão e da Penha vão funcionar na segunda-feira (29) 

(Obs.: esta reportagem deixa de ser atualizada a partir das 18h. Para 

atualizações, leia as últimas notícias sobre os confrontos no Rio)20...(Fonte: 

Portal de notícias G1). 
 

          Ao vivo, a população assistiu extasiada às viaturas blindadas e helicópteros da 

polícia e das forças armadas participarem da ação, juntamente com os “caveirões” e  

tropas de elite das polícias Civil, Militar e Federal. 

Figura 21. Jornalista noticiando ao vivo a invasão do Complexo do alemão. 

 

Fonte:Disponível na internet no endereço <https://www.google.com.br/search?q=band +invas%C3% 
A3o+do+alem%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT9f_Z3r3UAhWFjz4KHR_XBtUQ_
AUICCgD&biw=1360&bih=589#imgrc=dyHhxSyxgDc7YM>. Acesso em 12/06/2017às 15:30 h.  

          

                                                 
20 Fonte:< http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/2010/11/ocupacao-das-favelas-

do-alemao.html>.Acesso em 14/06/2017, às 18:00 h.  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/plantao.html
https://www.google.com.br/search?q=band%20+invas%C3%25%20A3o+do+alem%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT9f_Z3r3UAhWFjz4KHR_XBtUQ_AUICCgD&biw=1360&bih=589#imgrc=dyHhxSyxgDc7YM
https://www.google.com.br/search?q=band%20+invas%C3%25%20A3o+do+alem%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT9f_Z3r3UAhWFjz4KHR_XBtUQ_AUICCgD&biw=1360&bih=589#imgrc=dyHhxSyxgDc7YM
https://www.google.com.br/search?q=band%20+invas%C3%25%20A3o+do+alem%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT9f_Z3r3UAhWFjz4KHR_XBtUQ_AUICCgD&biw=1360&bih=589#imgrc=dyHhxSyxgDc7YM
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/2010/11/ocupacao-das-favelas-do-alemao.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/2010/11/ocupacao-das-favelas-do-alemao.html
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Figura 22: Imprensa fazendo a cobertura ao vivo da invasão do Complexo do Alemão. 

 

 

 

          Acompanhadas de comentários sensacionalistas e cenas cinematográficas, as 

imagens foram reprisadas por vários dias seguidos, enfocando especialmente o 

momento da fuga, no qual dúzias de bandidos fugiam comprimindo-se em automóveis, 

grupos de dois, três e mais fugitivos montados em uma única motocicleta, em bicicletas, 

dezenas fugindo a pé. 

          Felizmente a invasão aconteceu sem a temida “resistência feroz” que se esperava, 

pois os bandidos fugiram. Não foi divulgado o número de prisões, apreensões e mortes 

do dia 28, mas no dia 29 a polícia divulgou o número oficial de 37 mortos, ente o dia 21 

e 28; contudo as operações continuaram nos dias que se seguiram e as imagens da 

invasão reverberaram ainda por muitos dias ainda nos noticiários da TV. Segundo 

denuncias feita por ONGs,  meios não oficiais e sites, como anovademocracia.com.br, o 

número de mortos e desaparecidos teria passado de cem, além de apontarem abusos de 

autoridade, extorsão e roubos praticados por agentes da lei21.   

 

 

                                                 
21 Fonte: Disponível na internet no endereço <http://anovademocracia.com.br/no-83/3717-um-ano-de-

ocupacao-militar-no-complexo-do-alemao-miseria-e-opressao-sob-um-novo-comando>. Acesso em 

15/06/2016 às 08:02 h.  

Fonte: Disponível na internet, no endereço: <http://www.diarioguaratuba. com.br/ 
portal/policial/388-policia-da-ultimato-a-criminosos-antes-de-invasao-ao-alemao. html>. 
Acesso em 10/06/201, às 14:00 h. 

http://anovademocracia.com.br/no-83/3717-um-ano-de-ocupacao-militar-no-complexo-do-alemao-miseria-e-opressao-sob-um-novo-comand
http://anovademocracia.com.br/no-83/3717-um-ano-de-ocupacao-militar-no-complexo-do-alemao-miseria-e-opressao-sob-um-novo-comand
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Figura 23. Paraquedistas do Exército participando da invasão do Complexo do Alemão. 

 

Fonte: disponível na internet no endereço <http://eita-vascain0.blogspot.com.br/p/morro-do-alemao-
invasao.html>. Acesso em 10/06/2017, às 15:00 h. 

 

          Cabe destacar que todos esses fatos geraram uma expectativa negativa entre os 

moradores da região da Grande Niterói.  “Afinal, para onde fugirão depois? Para Niterói, 

São Gonçalo, Para a Região dos Lagos? Vai aumentar a violência e a criminalidade em 

Niterói e São Gonçalo? Certamente que sim”.  De fato, a região dos lagos e as praias da 

região oceânica da Grande Niterói constituem-se naturalmente numa zona de refúgio e 

lazer  temporário para milhares de   cidadãos cariocas que costumeiramente “fogem” da 

agitação da cidade do Rio de Janeiro, em busca de sossego e tranquilidade em milhares 

de casas de veraneio espalhadas pela região.    

     

3.2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE A INFLUÊNCIA DA TELEVISÃO NA 

FORMAÇÃO DO SENSO COMUM  

          O presente trabalho defende a tese segundo a qual a repetição massiva dos 

acontecimentos supracitados nos noticiários da TV orientou a opinião pública no sentido 

de superdimensionar o problema da criminalidade na região Grande Niterói.  

          A influência da televisão na sociedade contemporânea é um assunto já bastante 

discutido no meio acadêmico, sendo tema de estudos  no campo de diversas áreas, como 

http://eita-vascain0.blogspot.com.br/p/morro-do-alemao-invasao.html
http://eita-vascain0.blogspot.com.br/p/morro-do-alemao-invasao.html
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a Sociologia da Comunicação, a Pedagogia, a Psicologia e a Ciência da Comunicação, 

entre outras. 

          A propósito da associação de ideias acima referida, provocada pela repetição     

massificada de imagens televisivas da invasão do Morro do Alemão, e generalizada no 

senso comum, convém destacar aqui algumas tese e autores especializados no campo 

das Ciências da Comunicação e da Sociologia da Comunicação, os quais enfatizam a 

influência da televisão na sociedade contemporânea, especialmente no Brasil, como 

também a importância da imagem e da “linguagem da câmera” no processo de 

comunicação cinematográfica, e que foram apropriados pela televisão, podendo ser 

aproveitadas no presente trabalho, obviamente resguardando-se as especificidades de 

cada circunstância.   

          No XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, realizado no 

Rio de Janeiro, de 7 a 9 de maio de 2009, pela Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação, a Mestre em Comunicação Social – UFJF – Simone 

Teixeira Martins, apresentou um interessante trabalho denominado “A Construção da 

Notícia: Sobre a Influência da TV – e do Telejornalismo – no Brasil”22, no qual enfatiza 

a dimensão discursiva da televisão, com enfoque para o telejornalismo, enquanto meio 

de comunicação interventor na sociedade brasileira.  

          O trabalho de Simone Martins, além de reafirmar a importância desse veículo de 

comunicação atuando como mediadora na construção das identidades dos 

telespectadores adquire especial relevância por fazer referência a destacados autores do 

Campo da Ciência da Comunicação e da Sociologia da Comunicação. Numa abordagem 

inicial acerca da função da linguagem no telejornalismo,  a autora faz uma referência à 

obra  “Elementos para uma crítica moderna”, de João Carlos Correia (2002), no qual o 

autor  aborda as relações existentes entre indivíduos e sociedade através da linguagem 

utilizada pelos meios de comunicação, concluindo que o papel da linguagem utilizada 

pelos meios de comunicação “deixa de ser instrumento para se transformar em elemento 

estruturante das relações sociais” (CORREIA, 2002 apud  MARTINS In: XIV 

Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 2009); isso porque por 

meio de sua linguagem são oferecidos valores e sentidos que contribuem na construção 

                                                 
22 Disponível na internet no endereço <http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2009 
/resumos/  R14-0528-1.pdf>. Acesso em 08/06/2017, às 20:20 h.  

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2009%20/resumos/%20%20R14-0528-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2009%20/resumos/%20%20R14-0528-1.pdf
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de identidades e na formação da ideia de pertencimento a uma sociedade.  Nesse sentido 

a autora destaca a concepção do sociólogo francês Dominique Wolton, segundo a qual a 

TV atualmente constitui-se em “um dos principais laços sociais da sociedade individual 

de massa”; ainda segundo Wolton, os meios de comunicação, em especial a televisão, 

influenciam os processos de construções das identidades (WOLTON, 2006 apud  

MARTINS In: XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste). 

Também com referência à concepção de Wolton, Simone Martins observa que “a força 

da televisão esteja na ligação dos níveis da experiência individual e coletiva por ser a 

única atividade a fazer uma ligação equânime entre ricos e pobres, jovens e velhos, 

rurais e urbanos, cultos e menos cultos” (WOLTON, 2006 apud MARTINS In XIV 

Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste,2009).  Por fim, o sociólogo 

francês acredita que o expectador, ao assistir à televisão, supostamente integra-se “a um 

público potencialmente imenso e anônimo que à assiste simultaneamente”, e em 

decorrência disso “diversas pessoas acabam por estabelecer um senso comum, 

interligando cidadãos de uma mesma sociedade” (WOLTON, 2006 apud  MARTINS In: 

XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 2009).  

          No capítulo intitulado “Usos e influências da televisão sobre os expectadores” 

Simone Martins destaca a contribuição de Alfredo Vizeu e João C. Correia em um 

capítulo do livro “A sociedade do telejornalismo” (2008), onde os autores do capítulo e 

organizadores da obra, além de destacarem a importância do telejornalismo como 

principal fonte de informação  da população, defendem que “o telejornal funcione como 

referência de estabilidade e segurança para as pessoas no mundo que as cerca” (VIZEU 

e CORREIA, 2008 apud MARTINS In: XIV Congresso de Ciências da Comunicação na 

Região Sudeste, 2009); nesse sentido os autores defendem que a influência do 

telejornalismo se explica pelo fato de “o telejornalismo representar um lugar de 

referência para os brasileiros muito semelhante ao da família, dos amigos, da escola, da 

religião e do consumo” (VIZEU e CORREIA, 2008 apud MARTINS In: XIV 

Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 2009).   

          Já no capítulo “A informação como um bem público”, a autora cita a contribuição 

da obra “A construção da notícia”, de  Gaye Tuchmann (1983)  na qual a socióloga da 

Universidade de Connecticut (EUA) defende que a notícia seja “um registro da 

realidade social e ao mesmo tempo um produto dela” (TUCHMANN, 1983 apud 
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MARTINS In: XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 2009); 

nesse sentido a autora entende que as notícias se constituem a partir de  modos de 

interpretar a realidade. 

          Em suma, pode-se concluir, muito resumidamente, do trabalho de Simone Martins, 

que os efeitos de uma informação veiculada - especialmente nos telejornais, cuja 

influência destacamos -, não são naturais, mas socialmente construídos a partir do peso 

simbólico que a mídia imputa aos fatos, conforme salienta a autora. 

          Obviamente os autores e obras supramencionados não esgotam o assunto em tela, 

porém uma abordagem mais profunda do tema nos desviaria do foco principal do 

presente trabalho.   

          Conforme foi salientado linhas acima, a influência da televisão ultrapassa os 

limites da informação e do entretenimento atuando na formação das identidades,  dos 

modismos e na formação do senso comum, entre outros aspectos.       

          Atuando no campo da Sociologia da Comunicação e do Cinema, e interagindo 

com o domínio da Semiótica, Graeme Turner destaca, em sua obra “Cinema Como 

Prática Social”23, a importância  da imagem como portadora de uma linguagem, e 

dotada de significados que são reinterpretados pelo expectador  (TURNER, 1997; 

pp.51-71). 

          Marcel Mauss, em sua obra “As técnicas Corporais” 24 , também observou a 

importância desses mecanismos de influência, durante a sua convalescência de um 

ferimento de guerra em New Yorque - EUA, ao observar  mudanças comportamentais 

sutis provocadas nas jovens francesas, especialmente nas parisienses, pela influência do 

cinema americano na França, influenciando ostensivamente na formação de um habitus 

(MAUSS; 1994, p.214).    

          Finalmente, cabe destacar que a importância da televisão na formação de uma 

cultura de massas é fato comprovado em nosso país e se confirma pelas vultosas cifras 

dos orçamentos governamentais destinados anualmente a propaganda e market, sob a 

rubrica de “publicidade”.    

                                                 
23 TURNER, Graeme. Cinema como prática social; São Paulo; Editora SUMMUS, 1997, PP.51-71. 
24 MAUSS, Marcel. As técnicas corporais in Sociologia e Antropologia, São Paulo, EDUSP, 1974, p.214.  
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3.3 ANÁLISE DAS NOTÍCIAS VEICULADAS SOBRE O AUMENTO DA 

VIOLÊNCIA NA REGIÃO GRANDE NITERÓI 

          Passemos agora a uma análise das notícias veiculadas pela imprensa sobre  o 

suposto aumento da criminalidade na região Grande Niterói em consequência da 

implantação das UPP na região Grande Rio.  

          Dentre os principais veículos de comunicação que produziram material relativo à 

implantação das UPPs e, especialmente, que noticiaram a invasão do Complexo do 

Alemão, de maneira sensacionalista e alarmista, destacaram-se os Jornais O Globo, O 

Dia, O Fluminense, Jornal Extra; as emissoras de TV, como a  Rede Globo de televisão, 

Rede Record, Rede Bandeirantes, etc25; e semanários como a Revista Veja, Revista Isto 

É, etc., contribuindo para a generalização da ideia de associação entre a “invasão do 

Alemão” e o aumento dos índices de criminalidade na região da Grande Niterói;  

associação esta, que nos parece equivocada, conforme tentaremos provar ao longo do 

presente trabalho. 

          Exemplos significativos e sintomáticos dessa associação de ideias podem ser 

encontrados em inúmeras reportagens publicadas em jornais e revistas ao longo dos 

anos que se sucederam à implantação das UPPs, conforme pode-se verificar a seguir. 

          Já em 1º de janeiro de 2010 o jornal O São Gonçalo publicou reportagem em que 

além de noticiar prisões e mortes de traficantes evadidos do “Alemão” na região da 

Grande Niterói,  destacou  o seguinte:    

         A morte do traficante Paulo Ricardo da Silva, o Polho ou Papai do 

Alemão, de 26 anos, há uma semana, no Complexo do Salgueiro, revelou que 

o conjunto de favelas de São Gonçalo se tornou um dos principais refúgios de 

lideranças do Comando Vermelho (CV) no estado (Jornal O São Gonçalo, 

versão digital disponível na internet no endereço 

<http://www.osaogoncalo.com.br/policia/ 10310/ complexo-do-salgueiro-

vira-abrigo-de-liderancas-do-cv>. Acesso em 14/06/2017 às 18:20 h. Ver 

Anexo E). 
 

          No dia 1º de dezembro de 2010 o site regional de notícias 

LEISECAMARICÁ.COM.BR, postou reportagem com o título  Desertores do alemão 

podem estar em Maricá 26 , inaugurando um lugar comum da crônica policial e 

                                                 
25 Grande parte das  reportagens  televisivas  veiculadas  na época  estão disponíveis  na rede mundial  

de internet, através de links  dos  canais  do  site Youtube.com. 
26 Fonte: disponível na internet no endereço < http://leisecamarica.com.br/desertores-do-alemao-
podem-estar-em-niteroi-sao-goncalo-e-marica/>. Acesso em 12/03/2017 às 09:36 h.  

http://www.osaogoncalo.com.br/policia/%2010310/
http://leisecamarica.com.br/desertores-do-alemao-podem-estar-em-niteroi-sao-goncalo-e-marica/
http://leisecamarica.com.br/desertores-do-alemao-podem-estar-em-niteroi-sao-goncalo-e-marica/
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jornalística do Estado do Rio de Janeiro após a implantação das UPPs em 2010 

(disponível na internet no site <www. leisecamaricá.com.br>. Acesso em 12/03/2017 às 

09:36 h .Ver Anexo F).   

          A Revista Veja publicou, em 09/04/2012, através do seu portal de notícias, 

reportagem com título Efeito da política “espanta-bandido” da dupla Cabral-Beltrame 

– Violência em Niterói faz mais uma vítima, na qual, além de enumerar vítimas recentes 

da violência em Niterói, destacou o aumento dos casos em associação com a 

implantação das UPPs no Rio: 

         ...Niterói vêm enfrentando uma onda de violência. Assaltos com reféns, 

arrastões e roubos de veículos se tornaram rotina nos últimos três meses em 

bairros como Icaraí, Ingá e São Francisco. O motivo seria a migração de 

traficantes que deixaram comunidades do Rio após a implantação de Unidades 

de Polícia Pacificadora -UPPs (Veja.com, disponível no seu portal de notícias na 

internet no endereço <http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/efeito-da-politica-

8220-espanta - bandido-8221-da-dupla-cabral-beltrame-8211-violencia-em-

niteroi-faz-mais-uma-vitima/>. Acesso em 20/04/2017, às 14:40 h.(Ver Anexo G).       

          Já a revista semanal Isto É publicou reportagem em 20/04/2012 com o título A 

guerra de Niterói - Acuados pelas UPP no Rio, bandidos atravessam a ponte, 

aterrorizam a cidade vizinha e o governo arma ofensiva para enfrentá-los. Além de 

também expor a opinião de especialistas associando o aumento da violência à 

implantação das UPPs no Rio, também noticiou a alegada intenção do governo do 

Estado de estender o projeto de “pacificação” à cidade de  Niterói: 

       …Durante a inauguração de duas UPP no Complexo do Alemão, na quarta-

feira 18, o governador fluminense, Sérgio Cabral (PMDB), acenou com a hipótese 

de levar o projeto de pacificação para Niterói antes do previsto. “Se as medidas 

emergenciais não resolverem, nós vamos para a UPP (em Niterói)”, afirmou. É 

preciso agir para impedir que a escalada da violência manche os bons indicadores 

sociais e econômicos de Niterói (Isto É, disponível no seu portal de notícias na 

internet no endereço http://istoe.com.br/200772_A+GUERRA+DE+NITEROI/>. 

Acesso em 20/04/2017 às 14:50 h. Ver  Anexo H).  

          Em reportagem publicada no dia 25 de março de 2014, com o título  Aumento da 

violência preocupa moradores de São Gonçalo, no RJ, O Globo noticiou o aumento da 

violência na região da Grande Niterói, expondo o crescimento do número de casos, 

inclusive constatados pelo ISP, na qual moradores alarmados associavam o fenômeno à 

criação das UPPs. 

       Acho que aqui a gente tá precisando de UPP também, porque parece que veio 

todo mundo para cá, pra São Gonçalo, Itaboraí. Era mais tranquilo. Vai acabar a 

http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/efeito-da-politica-8220-espanta%20-
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/efeito-da-politica-8220-espanta%20-
http://istoe.com.br/200772_A+GUERRA+DE+NITEROI/
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gente ficando preso dentro de casa e os bandidos na rua. A gente tá sem liberdade 

para sair, né?”, reclama uma moradora (O Globo. disponível no seu portal de 

notícias na internet no endereço <http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2014/03/aumento-da-violencia-preocupa-moradores-de-sao-goncalo-

no-rj.html>. Acesso em 20:04/2017 às 16:50 h. Ver Anexo I). 

          Por sua vez, o portal de notícias UOL publicou em 23/04/2012 a notícia Onda de 

violência em Niterói revela ponto crítico da política das UPPs na capital, dizem 

especialistas,  na qual vários especialistas também apontam a relação entre aumento da 

violência local e a criação das UPPs  no Rio (disponível na internet no endereço 

<https://noticias.uol.com.br/ cotidiano/ultimas-noticias/2012/04/23/onda-de-violencia-

em-niteroi-revela-ponto-critico-da-politica- das- upps -na- capital- dizem- especialistas.-

htm>. Acesso em 21/04/2017, às 15:20h. Ver Anexo J). 

          Pode-se ainda acrescentar às reportagens supracitadas, inúmeras reportagens 

televisivas das principais emissoras de TV do país, como a Rede Globo, a  Rede 

Bandeirantes e a Rede Record de Televisão (nesse sentido ver Referências eletrônicas 

no final do presente trabalho), contudo,  seria contraproducente enumerar tão extensivo 

material no presente trabalho, o que nos obriga a nos atermos apenas a alguns exemplos 

paradigmáticos de reportagens que endossam perspectiva em tela.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/aumento-da-violencia-preocupa-moradores-de-sao-goncalo-no-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/aumento-da-violencia-preocupa-moradores-de-sao-goncalo-no-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/aumento-da-violencia-preocupa-moradores-de-sao-goncalo-no-rj.html
https://noticias.uol.com.br/
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4.  ANÁLISE DOS DADOS ESTATÍSTICOS DO INSTITUTO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA  ENTRE OS ANOS 2006 E 2016       

 

4.1     REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS PARA  A PESQUISA ESTATÍSTICA 

          Emile Durkheim, no prefácio à sua obra As regras do método sociológico, 

estabeleceu uma premissa fundamental da Sociologia, qual seja, a de que  espera-se que 

ela “ nos mostre as coisas diferentemente de como as vê o vulgo”, e de que “cumpre que 

o sociólogo tome decididamente o partido de não se intimidar com os resultados de suas 

pesquisas, se estas foram metodicamente conduzidas” (DURKHEIM, 2007, XI)27.   

          De fato, o aumento da criminalidade na região Grande Niterói, especialmente 

após a implantação das UPPs e da invasão do morro do Alemão, se tornou um assunto 

tão discutido nos meios jornalísticos e tão reverberado pelo senso comum que soa como 

uma temeridade contradizer um juízo enfatizado com tanta veemência, todavia, sinto-

me encorajado pelas palavras do grande mestre, o homem que edificou uma das bases 

mais importante da sociologia.  

          Ainda voltando a Durkheim, importa salientar, também, outra premissa da maior 

importância para a sociologia, a de que os fatos sociais precisam ser tratados como 

“coisas”, no sentido de que podem ser isolados objetivamente e estudados 

metodicamente (DURKHEIM, 2007, XVII). Outra premissa da maior importância para 

a prática sociológica consiste na sentença, segundo a qual, “os fatos sociais são 

exteriores aos indivíduos, portanto, não devem ser confundidos com percepções 

subjetivas de consciências individuais” (DURKHEIM, 2007, XXII).  Nesse sentido, o 

presente trabalho foi desenvolvido sob a convicção de que o problema da criminalidade 

na região Grande Niterói constitui-se num objeto sociológico objetivo, sério e plausível 

de um estudo de caso da maior importância para a sociedade brasileira e niteroiense. 

          Embora pareça uma redundância óbvia, considero importante destacar que a 

elaboração de qualquer trabalho científico fundamentado em dados estatísticos 

pressupõe a crença na  exatidão e validade metodológica desse importante instrumento 

                                                 
27 Durkheim, Émile;  As regras do método sociológico. São Paulo, Martins Fonte, 2007. 
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de pesquisa, quantificação e qualificação de informações. Não custa reiterar, como é 

sabido, que na Estatística a “exatidão” admite uma “margem de erro”.   

          Jack Levin, na introdução à obra que se tornou um clássico entre os estudantes de 

Ciências Sociais,  Estatística Aplicada a Ciências Humanas28, destaca que “o cientista 

tem idéias sobre a natureza da realidade (idéias que ele denomina hipóteses) e 

frequentemente testa suas idéias através da pesquisa sistemática” (LEVIN; 1987, p.1). 

Ainda segundo o autor, testar as nossas ideias sobre a natureza da realidade demanda 

uma pesquisa cuidadosamente planejada e executada, onde: 

1. O problema a ser testado é reduzido a uma hipótese testável; 

2. Um conjunto de instrumentos adequados é desenvolvido; 

3. Dados são coletados; 

4. Os dados coletados são cotejados com a hipótese inicial; e 

5. Os resultados da análise são interpretados e comunicados ao público (LEVIN; 

1978, p.3).  

 

          Nesse sentido, espero satisfazer aos critérios supracitados, haja vista que 

estabelecidos por um autor e obra que se tornaram uma referência entre os estudantes de 

Estatística no campo das Ciências Humanas, a saber: 

1.      A hipótese a que me proponho testar é a de que a implantação das UPPs na cidade 

do Rio de Janeiro não tem relação de causa/efeito com o aumento dos índices de 

criminalidade na região da Grande Niterói; a alternativa seria admitir que a implantação 

das UPPs  na cidade do Rio de Janeiro influenciou o aumento da criminalidade na 

região Grande Niterói; 

2.    Parto do pressuposto de que os instrumentos adequados à pesquisa foram 

devidamente desenvolvidos pelo ISP, segundo os rigorosos padrões empregados por 

essa prestigiosa instituição; 

3.      Os dados estatísticos foram coletados pelo ISP; 

4.      Os dados coletados serão cotejados no presente trabalho; e 

5.    Os resultados da análise dos dados estatísticos serão aqui interpretados e, 

finalmente,  comunicados à banca avaliadora.        

                                                 
28 Levin, Jack; Estatística aplicada a Ciências Humanas; São Paulo; Ed. HARBRA, 1987. 
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4.2  DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA 

         O ISP  é uma  autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Segurança do Rio de 

Janeiro, embora independente desta. Foi fundado no ano de 1999 e tem a missão de 

produzir informações e disseminar pesquisas e análises com vistas a influenciar e 

subsidiar a implementação de políticas públicas de segurança e assegurar a participação 

social na construção dessas políticas. 

          O presente trabalho se fundamenta no extraordinário acervo de informações 

franqueadas pelo banco de dados do ISP através da sua página na Internet29, na qual  

publica mensalmente os dados estatísticos das 41 AISP.   

          Os dados estatísticos dos índices de criminalidade são publicados em uma tabela 

mensal, que obedece à tipificação de cada delito registrado pela Polícia Civil, o que 

resulta numa extensa lista de 39 tipificações específicas, as quais cobrem toda gama de 

delitos enquadrados pelo Código Penal30, além de certas atividades policiais correlatas, 

conforme  pode ser  verificado na tabela que se segue: 

TABELA 1 –  TIPIFICAÇÕES CRIMINOLÓGICAS DO ISP 

VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS   

  Homicídio Doloso       

  Lesão Corporal Seguida de Morte     

  Latrocínio (Roubo seguido de morte)   

  Tentativa de Homicídio     

  Lesão Corporal Dolosa     

  Estupro         

          

VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO   

  Homicídio Culposo        

  Lesão Corporal Culposa      

     

VÍTIMAS DE MORTES COM TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

  Encontro de Cadáver       

  Encontro de Ossada       

     

REGISTROS DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO 

                                                 
29 Disponível na internet no endereço<http://www.isp.rj.gov.br/dadosoficiais.asp>.   
30 Ressalte-se que a tabela de dados estatísticos do ISP é dinâmica, isto é, pode sofrer pequenas variações. 

A tipificação de “atentado violento ao pudor”, por exemplo,  somente aparece nas estatísticas até 

dezembro de 2009, quando então, passou a ter suas cifras incorporadas à tipificação  “ Estupro”, o que fez 

elevar ao dobro o número anual de casos. O oposto também pode ocorrer; a tipificação “Roubo a caixa 

eletrônico” somente passou a figurar a partir de fevereiro de 2009. Os títulos “Prisões” e “Apreensão de 

Criança/adolescente” se desdobrando em outras modalidades (ver Apêndices de A a L).  

http://www.isp.rj.gov.br/dadosoficiais.asp
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  Roubo a Estabelecimento Comercial  

  Roubo a Residência       

  Roubo de Veículo       

  Roubo de Carga       

  Roubo a Transeunte       

  Roubo em Coletivo       

  Roubo a Banco       

  Roubo de Caixa Eletrônico     

  Roubo de Aparelho Celular     

  Roubo com condução da vítima para saque em I.F. 

  Furto de Veículos       

  Extorsão Mediante Seqüestro (Sequestro Clássico) 

  Extorsão          

  Extorsão com momentânea privação da liberdade (Sequestro Relâmpago) 
  Estelionato       

     

ATIVIDADE POLICIAL     

  Apreensão de Drogas    

  Armas Apreendidas       

  Prisões         

  Apreensão de criança/adolescente   

  Recuperação de veículo     

  Cumprimento de Mandado de Prisão   

     

OUTROS REGISTROS       

  Ameaça (vítimas)       

  Pessoas Desaparecidas     

  Resistência com morte do opositor - Auto de Resistência 

  Policiais Militares Mortos em Serviço   

  Policiais Civis Mortos em Serviço     

     

TOTAIS DE REGISTROS     

  Roubos      

  Furtos          

  Registro de Ocorrências     

                    Fonte: ISP. Disponível na internet no endereço  <http://www.isp.rj.gov.br/> 
 

          Da tabela apresentada acima pode-se inferir que a análise simultânea de uma 

ampla gama de tipificações criminais, como  aquelas elencadas, tornaria o presente 

trabalho excessivamente extenso, além de inviabilizar o emprego adequado de gráficos 

e tabelas. Do mesmo modo, uma comparação simultânea entre as sete RISP, com as suas 

respectivas 41 AISP, se mostra inexequível com o recurso ora disponível.  

          Com o objetivo de contornar esse inconveniente, empregou-se uma segunda 

alternativa metodológica de separação dos dados, usada pelo próprio ISP, pela qual 

divide o Estado do Rio de Janeiro em quatro grandes sub-regiões, a saber: Grande Rio, 

http://www.isp.rj.gov.br/
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Grande Niterói, Baixada Fluminense e Interior31. Embora essa alternativa tenha o 

inconveniente de desconsiderar algumas AISP, ela contempla as cidades de Niterói, São 

Gonçalo e Maricá, que são o foco do presente trabalho. 

          A partir desse recurso metodológico foram extraídos os dados estatísticos das 

quatro regiões, mês a mês, no período compreendido entre os anos de 2006 e 2016, e 

compilados em tabelas anuais à parte. Tanto as tabelas mensais do ISP quanto as tabelas 

anuais montadas especificamente para a presente pesquisa estão dispostas no Apêndice 

do presente trabalho.  

          Em virtude das limitações metodológicas, espaciais e práticas supracitadas, o 

presente trabalho será delimitado da seguinte maneira:  

1º. O universo da presente pesquisa será a região Grande Niterói, contida na  4ª RISP;  

2º.  O período estudado está compreendido entre os anos de 2006 a 2016; e 

3º. Para evitar que o presente trabalho careça de uma referência externa, será realizada 

uma comparação entre os percentuais da região Grande Niterói com os percentuais das 

regiões região Grande Rio, Baixada Fluminense e Interior, tomadas separadamente e em 

conjunto. 

          Posto isto, passemos agora a algumas considerações de natureza geográfica. Na 

tabela abaixo estão listadas as cidades que compõem a 4ª RISP e suas respectivas AISP, 

com as suas Delegacias e Batalhões da PM, ipsi literis, conforme o modelo disposto na 

página do ISP. 

TABELA 2 – CIDADES, BATALHÕES DA PM E DELEGACIAS DA 4ª RISP E AISPs.   

4ª  AISP 25ª RISP 25ºBPM 

118 (DP Legal) Araruama 

124 (DP Legal) Saquarema 

125 (DP Legal) São Pedro da Aldeia 

126 (DP Legal) Cabo Frio 

127 (DP Legal) Armação dos Búzios 

129 (DP Legal) Iguaba Grande 

132 (DP Legal) Arraial do Cabo 

4ª AISP 35ª RISP 35ºBPM 71 (DP Legal) Itaboraí 

                                                 
31 Na mesma tabela de formato Excell em que publica os dados das  41 AISP, o ISP  dispõe a opção  

“estadual”,  mensal e dividida em quatro sub-regiões.   
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70 (DP Legal) Tanguá 

119 (DP Legal) Rio Bonito 

120 (DP Legal) Silva Jardim 

159 (DP Legal) Cachoeiras de Macacu 

4ª AISP 7ª RISP 7ºBPM 

72 (DP Legal) 

São Gonçalo 
73(DP Legal) 

74(DP Legal) 

75 

4ª AISP 12ª RISP 12ºBPM 

76 (DP Legal) Niterói 

77 (DP Legal) Niterói 

78 (DP Legal) Niterói 

79 (DP Legal) Niterói 

81 (DP Legal) Niterói 

82 (DP Legal) Maricá 

Fonte: ISP. Disponível em  http://www.isp.rj.gov.br/ 

 

          Na figura abaixo apresentamos uma representação aproximada da área geográfica 

correspondendo à 4ª RISP.         

FIGURA 24-  DESENHO DA ÁREA  GEOGRÁFICA CORRESPONDENTE À 4ª RISP.  

Figura 24. Fonte: ISP. 

disponível na internet no endereço  <http://www.isp.rj.gov.br/>. Acesso em 22/04/2017, às 14:00 h.  

 

http://www.isp.rj.gov.br/
http://www.isp.rj.gov.br/
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4.3   ANÁLISE COMPARADA E EVOLUÇÃO DOS DADOS ESTATÍSTICOS DA 

REGIÃO GRANDE NITERÓI NO PERÍODO DE 2006 A 2016    

          Para melhor avaliarmos a evolução do fenômeno, optamos por analisar uma série 

histórica de onze anos, qual sejam, de 2006 a 2016, sem perdemos de vista que a 

primeira UPP  somente foi inaugurada no dia 19 de dezembro de 2008. 

          Tomemos como ponto de partida o ano de 2006. 

          Na tabela abaixo  dispomos seis modalidades de crimes contabilizados pelo ISP 

no ano de 2006, com suas taxas de incidências, extraídos da tabela contida no Apêndice 

B deste trabalho; sendo 2 tipificados como “Crimes contra a vida” e 4 tipificados como 

“Crimes contra o patrimônio”: 

TABELA 3-  TIPOS DE CRIMES E SUAS INIDÊNCIAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO 

ANO DE 2006. 

Tipificação  Incidência 

na Grande 

Niterói  

Capital  Incidência 

na Baixada 

Fluminense 

Incidências 

no Interior  

Total  

Homicídio 

doloso 

820  

(12,97%)     

2.465 

(38,99%) 

1.824 

(28,85%) 

1.214 

(19,19%) 

 6.323  

(100%)    

Latrocínios  22 

(10,58%) 

117 

(56,25%) 

39 

(18,75%) 

30 

(14,42%) 

 208  

(100%) 

Roubos a 

estabelecimento 

comerciais 

744   

(15,43%)  

2.510   

(52,06%)  

667 

(13,84%) 

900 

(18,67%) 

4.821 

(100%) 

Roubos de 

veículo  

2658  

(7,6%) 

24.658 

(70,57%) 

6.555 

(18,77%) 

1.070  

(3,06%) 

 34.941 

(100%) 

Roubos a 

transeunte 

5570  

(12%)  

30.194  

(65,17) 

7.875  

(17%) 

2.701 

(5,84%) 

46.340 

(100%) 

Roubos de 

aparelho 

celular 

846 

(10,62%) 

5.426 

(68,15%) 

1.393 

(17,50%) 

297  

(3,73%) 

 7.962 

(100%)  

  

          Para efeito de melhor visualização, nos gráficos tipo Pizza a seguir, 

representamos graficamente os dados expostos na tabela acima para uma melhor 

visualização das taxas. 
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GRÁFICO 1 – PERCENTUAIS DE HOMICÍDIOS DOLOSOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

NO ANO DE 2006. 

 

 

 

GRÁFICO 2 – PERCENTUAIS DE LATROCÍNIOS  NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ANO 

DE 2006. 
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GRÁFICO 3 – PERCENTUAIS DE ROUBOS A ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS  NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO NO ANO DE 2006. 

 

 

GRÁFICO 4 – PERCENTUAIS DE ROUBOS DE VEÍCULOS  NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

NO ANO DE 2006. 
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GRÁFICO 5 – PERCENTUAIS DE ROUBOS A TRANSEUNTES  NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO NO ANO DE 2006. 

 

GRÁFICO 6 – PERCENTUAIS DE ROUBOS DE APARELHOS CELULARES NO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO NO ANO DE 2006. 

 

        

Passemos agora ao ano de 2007.       
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          A tabela abaixo foi montada a partir dos Registros de Ocorrências relativos ao ano 

de 2007, ano anterior ao da implantação da primeira UPP,  a partir dos dados do ISP, 

conforme a tabela constante no Apêndice C: 

TABELA 4-  TIPOS DE CRIMES E SUAS INIDÊNCIAS NO ESTADO DO RIO NO ANO DE 2007. 

Tipificação  Grande 

Niterói 

ano  2006 

Grande 

Niterói 

ano  2007 

Grande 

Rio ano 

2007  

Baixada 

Fluminense 

ano 2007 

Interior   

ano  2007 

Total  

ano   

2007 

Homicídios 

dolosos 

820  

(12,97%)     

780 

(12,72%) 

2.336 

(38%) 

1.764 

(28,76%) 

1.253 

(20,43%)  

6.133 

(100%) 

Latrocínios  22 

(10,58%) 

24 

(12,5%) 

91 

(47,39) 

38    

(19,8%) 

39  

(20,31%) 

192 

(100%) 

Roubos a 

estabelecimentos 

comerciais 

744   

(15,43%)  

640 

(13,87%) 

2.394 

(51,88%) 

726 

(15,73%) 

854  

(18,5%) 

4.614 

(100%) 

Roubos de 

veículos  

2.658  

(7,6%) 

2.946 

(9,25%) 

21.509 

(67,53%) 

6.304 

(19,8%)  

1.090 

(3,42%) 

31.849 

(100%) 

Roubos a 

transeuntes 

5.570  

(12%)  

7.340 

(12,34%)  

37.939 

(63,77%)  

10.847 

(18,23%) 

3.368 

(5,66%) 

59.494 

(100%) 

Roubos de 

aparelho celular 

846 

(10,63%) 

849 

(11,18%) 

4.955 

(65,26%) 

1.491 

(19,63%) 

297  

(3,91%) 

7.592 

(100%)  

          Observação: as colunas em vermelho serão empregadas para indicar os dados do 

ano anterior, de modo a facilitar as comparações.  

          Da análise da tabela acima podemos concluir o seguinte: 

          Homicídios dolosos: diminuíram de 820 casos no ano de 2006 para 780 no ano de 

2007, todavia o percentual de incidência em relação ao total do Estado baixou pouco, de 

12,97% para 12,72%; 

          Latrocínios: aumentaram de 22 casos em 2006 para 24 casos em 2007, elevando o 

percentual de 10,58% para 12,5%; 

          Roubos a estabelecimentos comerciais:  diminuíram de 744 casos em 2006 para 

640 no ano de 2007,  fazendo cair o percentual em relação ao total do Estado de  

15,43% para 13,87%; 
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          Roubos de veículos: aumentaram de 2.658 casos em 2006 para 2.946 casos em 

2007, fazendo elevar o percentual de 7,6% para 9,25%; 

          Roubos a transeuntes: aumentaram de  5.570 em 2006 para 7.740 no ano de 2007, 

porém o percentual de incidência variou pouco, de 12% para 12,34 no ano de 2007,  em 

virtude do aumento do número de casos nas outras regiões; 

          Roubos de aparelho celular: aumentaram de 846 casos em 2006 para 849 casos 

em 2007, elevando o percentual de 10,63% para 11,18%. 

          Note-se que de 2006 para 2007, antes mesmo da implantação das UPPs, havia 

uma tendência ao aumento no número de casos para algumas modalidades de crimes. 

          Passemos ao ano de 2008. 

          A tabela abaixo foi baseada nos dados estatísticos do site do ISP, conforme a 

tabela constante no Apêndice D :          

          

TABELA 5-  TIPOS DE CRIMES E SUAS INIDÊNCIAS NO ESTADO DO RIO DO NO ANO DE 2008. 

Tipificação  Grande 

Niterói 

(2007) 

Incidência 

na Grande 

Niterói 

Grande 

Rio 

Incidências 

na Baixada 

Fluminense 

Incidências 

no Interior  

Total  

Homicídios 

dolosos 

780 

(12,72%) 

683 

(11,98%) 

2.069 

(36,29%) 

1.787 

(31,34%) 

1.162 

(20,39%) 

5.701 

(100%) 

Latrocínios  24 

(12,5%) 

33   

(14,1%) 
98   

(41,88%) 

53  

(22,65%) 

50    

(21,37%) 

234 

(100%) 

Roubos a 

estabelecimentos 

comerciais 

640 

(13,87%) 

761 

(15,6%) 

2.432 

(49,85%) 

826 

(16,93%) 

860 

(17,62%) 

4.879 

(100%) 

Roubos de 

veículos  

2.946 

(9,25%) 

2.887 

(10,24%) 
17.726 

(62,88%) 

6.307 

(22,38%) 

1.270  

(4,5%) 

28.190 

(100%) 

Roubos a 

transeuntes 

7.340 

(12,34%)  

8.879 

(13,06%) 

41.984 

(61,76%) 

13.375 

(19,68%) 

3.743  

(5,5%) 

67.981 

(100%) 

Roubos de 

aparelho celular 

849 

(11,18%) 

936 

(10,87%) 
5.481 

(63,69%) 

1.882 

(21,86%) 

308  

(3,58%) 

8.607 

(100%) 
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          Deve-se levar em conta que a primeira UPP, a do Morro Dona Marta, somente foi 

inaugurada na data de 19 de dezembro de 2008, o que representa uma influência ínfima, 

talvez nenhuma,  num suposto aumento dos índices de criminalidade na região Grande 

Niterói naquele ano. 

          Da análise da tabela 5 podemos concluir o seguinte:  

          Homicídios dolosos: diminuíram de 780 casos em 2007 para 683 casos em 2008, 

reduzindo o percentual em relação ao estado de 12,72%  para 11,98% ; 

          Latrocínios: aumentaram de 24 casos no ano de 2007 para 33casos no ano de 

2008, fazendo elevar o percentual de 12,5%  para 14,1%; 

          Roubos a estabelecimentos comerciais: aumentaram de 640 casos em 2007 para 

761 casos em 2008, fazendo elevar o percentual de 13,87%  para 15,6%;   

          Roubos de veículos: diminuíram um pouco de 2.946 casos em 2007 para 2.887, 

todavia o percentual de incidência aumentou de 9,25% para 10,24%; note-se que mesmo 

diminuindo um pouco, ficou bem acima do número de casos no ano de 2007; 

          Roubos a transeuntes:   aumentaram de 7.340 casos em 2007 para 8.879 casos em 

2008, elevando o percentual de 13,34%  para 13,06%; 

          Roubos de aparelho celular:  aumentaram de 849 casos em 2007  para 936 casos 

em 2008, contudo o percentual diminuiu de 11,18% para 10,87%.      

          Observa-se no ano de 2008, antes mesmo da implantação da primeira UPP, uma 

tendência ao aumento dos crimes contra o patrimônio (as quatro modalidades de roubos)  

na região Grande Niterói, fato que aponta para a confirmação da nossa hipótese. 

          No gráfico de colunas a seguir encontram-se expostos, sequencialmente, a 

evolução dos dados estatísticos para cada uma das seis modalidades de crimes na região 

grande Niterói, em valores  percentuais em relação ao Estado do Rio de Janeiro, nos 

anos 2006, 2007 e 2008. Optou-se pela construção do gráfico de colunas com base em 

taxas percentuais, ao invés construí-lo com base no número de casos, em virtudes destes 

variarem em grandezas da ordem de dezenas, centenas e milhares, o que inviabilizaria a 

apresentação gráfica. 



68 

 

 

 

GRÁFICO 7 – COMPARAÇÃO ANUAL DOS PERCENTUAIS DE CRIMES NA REGIÃO GRANDE 

NITERÓI NOS ANOS DE 2006,  2007 E 2008. 

 

          Da apreciação do gráfico acima, referente à região Grande Niterói no período em 

análise, pode-se constatar o seguinte: 

1. Antes da implantação das UPPs todas as modalidades de crimes em análise, exceto 

homicídio doloso, já apresentavam uma tendência ao aumento nos percentuais de 

incidência;mas também no número de casos; 

2.   Essa tendência também se manifesta nas demais regiões do Estado do Rio de 

Janeiro. 

  Passemos ao ano de 2009. 

          No ano de 2009 foram inauguradas quatro novas UPPs na cidade do Rio de 

Janeiro, duas no início do ano, uma em meados e uma no final do ano, a saber: 

 Cidade de Deus – Instalação: 16.02.2009; 

 Jardim   Batan, ou antiga favela da Batan– Instalação: 18.02.2009; 

 Babilônia e Chapéu Mangueira – Instalação: 10.06.2009; e 

 Pavão-Pavãozinho e Cantagalo – Instalação: 23.12.2009. 



69 

 

 

 

          Recorrendo à tabela constante no Apêndice E, encontramos os dados para o ano 

de 2009 conforme dispostos na tabela  4: 

TABELA 6 -  TIPOS DE CRIMES E SUAS INIDÊNCIA S NO ESTADO DO RIO NO ANO DE 2009. 

Tipificação  Grande 

Niterói  

Grande Rio Baixada 

Fluminense 

no Interior  Total  

Homicídios 

dolosos 

693 

(10,82%) 

2.155 

(37,69%) 

1.781 

(31,14%) 

1.164 

(20,35%) 

5.719 

(100%) 

Latrocínios  40 

(16,59%) 

90   

(41,47%) 

48  

(22,12%) 

43  

(19,82%) 

217 

(100%) 

Roubos a 

estabelecimentos 

comerciais 

696 

(12,63%) 

2.412 

(49,6%) 

823 

(16,93%) 

1.013 

(20,84%) 

4.862 

(100%) 

Roubos de 

veículos  

2772 

(9,96%) 

14.834 

(60%) 

6.237 

(25,22%) 

(1.193) 

(4,82%) 

24.727 

(100%) 

Roubos a 

transeuntes 

9.384 

(12,03%) 

42.209 

(60,19%) 

15.140 

(21,6%) 

4.333 

(6,18%) 

70.122 

(100%) 

Roubos de 

aparelho celular 

709  

8,35%) 

5.599 

(65,87%) 

1.910 

(22,47%) 

281    

(3,3%) 

8.500 

(100%) 

 

GRÁFICO 8 – COMPARAÇÃO ENTRE OS PERCENTUAIS DE CRIMES NAS REGIÕES GRANDE 

E  GRANDE RIO NOS ANOS DE 2008 E 2009. 
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          A partir da análise do gráfico de colunas acima, pode se constatar os seguintes 

comportamentos para as taxas  de crimes em tela na Grande Niterói: 

1. Os percentuais de homicídios dolosos baixaram de 11,98% em 2008 para 

10,82% em 2009; observa-se que na região Grande Rio ela aumentou; note-se 

que no Grande Rio ela aumentou; 

2. O percentual de roubos a estabelecimentos comerciais baixou de 15,60% em 

2008 para 12,63% em 2009;  

3. O percentual de roubo de veículos não teve alteração significativa em 2009; 

4. O percentual de roubo a transeunte teve uma redução de  13,06% em 2008 para 

12,03% em 2009;  

5. O percentual de roubo de aparelhos celulares diminuiu de 10,87% para 8,35%; e 

6. O percentual de latrocínio teve um aumento significativo, subindo de 14,1% para 

16,59%.  

          A tabela abaixo permite fazer uma análise comparativa da evolução das taxas de 

criminalidade  entre os anos de 2006 a 2009 na região Grande Niterói.     

                          

TABELA 7 -  COMPARAÇÃO ENTRE OS PERCENTUAIS DE CRIMINALIDADE NA  REGIÃO 

GRANDE  NITERÓI NOS ANOS 2006,  2007,  2008 E 2009. 

Tipificação   Ano de 

2006 
 Ano de 

2007 
Ano de 

2008 
Ano de 

2009 

Homicídio doloso 820 

(12,97%)     

780 

(12,71%) 

683 

(11,98%) 

693 

(10,82%) 

Latrocínio  22  

(10,58%) 

24 

(12,5%) 

33 

(14,1%) 
40 

(16,59%) 

Roubo a 

estabelecimento  

comerciais  

744   

(15,43%)  

640 

(13,87) 

761 

(15,6%) 
696 

(12,63) 

Roubo de veículos  2.658  

(7,6%) 

2.946 

(9,25) 

2.287 

(10,24%) 
2.772 

(9,96%) 

Roubo a transeuntes  5.570   

(12%)  

7.340 

(12,34%)  

8.879 

(13,06%) 

9.384 

(12,03%) 

Roubos de aparelho 

celular  

846 

(10,63%)  

849 

(11,18%) 

936 

(10,87%) 
709  

(7,37%) 
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          Abaixo pode-se visualizar os dados estatísticos da tabela 7, dispostos nos gráficos 

de linhas a seguir.  

GRÁFICO 9 – EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE HOMICÍDIOS DOLOSOS, ROUBOS A 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E ROUBOS DE APARELHOS CELULARES NA REGIÃO 

GRANDE NITERÓI,  NOS ANOS DE 2006, 2007, 2008 E 2009 (ESCALA DE CENTENAS). 

 

GRÁFICO 10 – EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE LATROCÍNIOS, ROUBOS DE VEÍCULOS E 

ROUBOS A TRANSEUNTES NA REGIÃO GRANDE NITERÓI, NOS ANOS DE 2006, 2007, 2008 E 

2009 (ESCALA DE CENTENAS).   
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          Pela comparação entre os dados estatísticos dos anos  de 2006, 2007, 2008 e 2009 

apresentados na tabela 7, e visualizados nos gráficos de linhas apresentados acima, foi 

verificado que no ano de 2009  os percentuais de criminalidade, para alguns crimes, 

como Homicídio doloso, Latrocínio, Roubo de veículos e Roubo a transeuntes tiveram 

um aumento sensível na região Grande Niterói, embora,  outras modalidades de crimes,  

como Roubo a estabelecimento comercial e Roubo de celular tenham diminuído 

sensivelmente naquele ano. 

          Em consequência dessa análise, pode-se supor que esse incremento nos 

índices de criminalidade na região da Grande Niterói deu-se em consequência da 

instalação das referidas UPPs  na cidade do Rio de Janeiro.  

          Contudo, apresenta-se aqui a controvérsia que gerou a HIPÓTESE do presente 

trabalho, qual seja, a de que o aumento nos índice de criminalidade da região da 

Grande Niterói NÃO tem relação com a implantação das UPPs no Rio de janeiro, 

conforme tem sido alardeado pela imprensa e pelo senso comum.  

          A nossa hipótese se confirma pela constatação de que no mesmo período, na 

região Grande Rio (Capital), os índices de criminalidade também aumentaram, apesar 

da instalação  de novas UPPs, de modo que torna insustentável a relação entre a 

instalação das UPPs com o aumento da criminalidade na Grande Niterói. Por questão de 

espaço no presente trabalho ignoramos os dados das regiões Baixada Fluminense e 

Interior, o que desviaria o foco do presente trabalho. 

          Já então a região Grande Rio contava com cinco UPPs: Santa Marta, Cidade de 

Deus, ou Jardim Batan (antiga Favela da Batan),   Babilônia-Chapéu Mangueira e  Pavão-

Pavãozinho e Cantagalo. 

          O primeiro passo para confirmar a hipótese consiste em analisar o 

comportamento da criminalidade da região Grande Rio (Capital), onde foram instaladas 

as UPPs entre os anos de 2008 e 2009 para, em seguida, compará-lo com o 

comportamento  na região Grande Niterói, já analisados linhas acima.                

          Na tabela abaixo dispomos os dados estatísticos referentes à região Grande Rio 

(Capital)  nos anos de 2008 e 2009. 
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TABELA 8 -  COMPARAÇÃO ENTRE  OS PERCENTUAIS DE CRIMINALIDADE NOS ANOS 2008 

E 2009 NA REGIÃO GRANDE RIO. 

Tipificação   Ano 2008 

(taxa em 

relação ao 

total no 

ano) 

Total de 

casos   

no 

Estado  

em 2008 

Ano 2009              

(taxa em 

relação ao 

total no 

ano) 

Total de 

casos  no 

Estado em 

2009 

Variação 

em todo  

Estado em  

relação a 

2008 

Variação 

no Grande 

Rio em 

relação a 

2008 

Homicídio 

doloso  

2.069 

(36,29%) 

5.701  2.155 

(37,68%) 

5.719 +18 

(+0,31) 

+86 

(+4,15%) 

Latrocínios  98      

(41,88%) 

234  90 

(41,47%) 

217 -17           

(-7,26%) 

-8             

(-8,16%)  

Roubos a 

estabelecimentos  

comerciais  

2.432  

(49,85%) 

4.879 2.412 

(49,60%) 

4.862 -17           

(-0,34%) 

-20          

(-0,82%) 

Roubo de 

veículos  

17.726 

(62,88%) 

28.190  14.834 

(59,99%) 

24.727 -3.463      

(-19,53%)  

-2.892     

(-16,31%) 

Roubo a 

transeuntes  

41.984 

(61,76%) 

67.981  42.209 

(60,2%) 

70.122 +2.141   

(+5,09%)  

+225 

(+0,53%) 

Roubos de 

aparelho celular  

5481  

(63,69%) 

8.607  5.599 

(66,59%) 

8.500 -107         

(-1,95%) 

+118 

(+2,15%) 

 

           Da tabela análise da tabela acima pode-se chegar à seguinte conclusão, com 

relação à região Grande Rio: 

1. Houve um aumento de 4,15% nos crimes de homicídio doloso;  

2. Ocorreu um aumento de 0,53% nos casos de roubo a transeuntes; 

3. Ocorreu um aumento de 2,15% nos casos de roubo de aparelhos celulares; 

4. Houve uma redução de 8,16% nos crimes de latrocínio; 

5. Houve redução de 0,82% nos crimes de roubo a estabelecimentos comerciais; 

6. Houve redução de 16,31% nos crimes roubo de veículos. 

            Ainda com relação à região Grande Rio (Capital), cabe ressaltar que não houve 

aumento nem redução significativa na criminalidade.  Houve um aumento pouco 

significativo no número de homicídio doloso, latrocínio e roubo a transeunte. Já o 
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número de roubo a estabelecimentos comerciais, roubo de veículos e roubo de aparelhos 

celulares, embora tenham aumentados em valores absolutos,  tiveram uma redução 

percentual, embora pouco perceptível. 

         Em vista do exposto, pode-se concluir que, o aumento da criminalidade na 

região Grande Niterói, no ano de 2009,  não teve relação com a implantação das 

UPPs, pois a região Grande Rio, onde se implantou as UPPs, e as demais regiões do 

Estado, também tiveram um aumento de criminalidade em valores absolutos, 

conforme pode ser observado nas tabelas contidas nos anexos XI, XII, XIII, XIV XV, 

correspondentes às quatro regiões relativas aos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009.     

          Passemos, pois,  ao ano de 2010, ano emblemático devido à invasão do Morro do 

Alemão.  

          No ano de 2010 foram instaladas mais 8 UPPs, na cidade do Rio de Janeiro, a 

saber32:    

Ladeira dos Tabajaras/Cabritos: 14.01.2010; 

Morro da Providência:  26.04.20100; 

Morro do Borel:  07.06.2010; 

Morro da Formiga:  01.07.2010; 

Morro do Andaraí:  28.07.2010; 

Morro do Salgueiro:  1.09.2010; 

Morro do Turano:  30.10.2010; 

Morro dos Macacos:  30.11.2010. 

           

          Ao final do ano de 2010 o Rio de Janeiro contava com 13 UPPs. Na tabela abaixo 

comparamos  os percentuais  da região Grande Niterói com os da região Grande Rio no ano 

de 2010.  Os dados foram extraídos da tabela constante no Apêndice F33:         

                                                 
32 Fonte: disponível na internet no endereço < http://www.upprj.com/index.php>. Acesso em 20/04/2017 

às 22:30 h. A  mesma fonte será empregada para os dados das UPPs citadas nas páginas que se seguem.  
33 As tabelas de dados  estatísticos em apêndice a este trabalho foram montadas a partir de uma seleção 

criteriosa dos dados disponibilizados no portal do ISP e organizadas em sequência mensal para 

contabilização anual. Dados brutos disponíveis em: http://www.isp.rj.gov.br/dadosoficiais.asp>. Acesso 

em 20/05/2017 às 01:52h.  

http://www.upprj.com/index.php
http://www.isp.rj.gov.br/dadosoficiais.asp
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 TABELA 9 - COMPARAÇÃO ENTRE S PERCENTUAIS DE  CRIMES NAS REGIÕES  GRANDE 

NITERÓI  E GRANDE RIO NOS ANOS DE 2009 E 2010. 

Tipificação   Grande 

Niterói 

2009 

Grande 

Niterói 

2010 

Grande    

Rio 2009 

Grande 

Rio 2010 

Total no 

Estado 

2010 

Homicídio 

doloso  

693        

(10,82%) 

677 

(14,2%) 

2.155 

(37,69%) 

1.628 

(34,15%) 

4.767 

(100%) 

Latrocínio  40          

(16,59%) 

25 

(16,02%) 

90 

(41,47%) 

68  

(43,59%) 

156 

(100%) 

Roubo a 

estabelecimento 

comercial  

696           

(12,63) 

627 

(13,43%) 

2.412 

(49,6%) 

2.339 

(50,11%) 

4.667 

(100%) 

Roubo de 

veículo  

2.772         

(9,96%) 

2.224 

(11,09) 

14.834 

(60%) 

11.791 

(58,8%) 

20.052 

(100%) 

Roubo a 

transeunte  

9.384      

(12,03%) 

8.252 

(13,02%) 

42.209 

(60,19%) 

36.288 

(57,28) 

63.346 

(100%) 

Roubos de 

aparelho 

celular  

709          

(7,37%) 

542 

(7,76%) 

5.599 

(65,87%) 

5.116 

(73,2%) 

6.988 

(100%) 

 

          Da análise da tabela acima podemos concluir que, em relação ao ano anterior, no 

ano de 2010 a criminalidade  se comportou da seguinte forma: 

1. Homicídio doloso: na Grande Niterói diminuiu a incidência de 693 para 677 

casos, porém aumentou o percentual de 10,82% para 14,2% em relação ao 

Estado do Rio de Janeiro como um todo, pois na região Grande Rio houve uma 

redução de 2.155 para 1.628 casos, reduzindo a sua participação de 37,69% para 

34,15%; 

2. Latrocínio: na região Grande Niterói houve uma redução significativa no 

número de casos, de 40 para 25 casos, porém o percentual de incidência não 

variou significativamente, permanecendo na casa dos 16% (variando de 16,59% 

para 15,02%) baixou de 90 casos (41,47%) para 68 casos (34,15%); 

3. Roubo a estabelecimento comercial: houve uma diminuição no número de casos, 

de 696 para 627, porém o percentual aumentou de 12,63% para 13,43%. Já no 
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Grande Rio o número de casos também diminuiu de 2.412 para 2.339, todavia o 

percentual aumentou de 49,6% para 50,11%; 

4. Roubo de veículo: Na Grande Niterói o número de roubo de veículos caiu de 

2.772 para 2.224, porém o percentual aumentou de 9,96% para 11,09%. Na 

região Grande Rio o número de casos caiu de 14.834 para 11.791 reduzindo a 

sua taxa de 60% para 58,8%; 

5.  Roubo a transeunte: na Grande Niterói o número de casos caiu de 9.384 para 

8.252, porém o percentual caiu de 12,03% para 13,02%; 

6.  Roubo de aparelho celular: na Grande Niterói diminuiu a incidência de 709 para 

542 casos, todavia o percentual de incidência subiu de 7,37%  para 7,76%. No 

Grande Rio o número de casos abaixou de 5.599 para 5.116, porém o percentual 

de incidência aumentou  de 65,87% para  73,2%. 

          Pode-se concluir da análise dos dados acima que, no ano de 2010 não existe 

relação entre a implantação das UPPs na região Grande Rio com um suposto 

aumento da criminalidade na região Grande Niterói, contrariamente às notícias 

propagadas na imprensa, conforme pode ser contatado na série de reportagens 

constantes nos Anexos de E a J. 

           Passemos ao ano de 2011. 

           O ano de 2011 é um ano fundamental para a confirmação ou negação da nossa 

hipótese, por se tratar do ano que se seguiu à invasão do Morro do Alemão no dia 29 de 

novembro de 2010. Conforme já foi mencionado no presente trabalho, o tratamento 

jornalístico dado ao acontecimento gerou na população da região Grande Niterói uma 

expectativa de crescimento dos índices de criminalidade em virtude da migração de 

foragidos do Complexo do Alemão para a região.  

            No ano de 2011 foram instaladas mais 5 UPPs, na cidade do Rio de Janeiro, a 

saber:   

São João, Quieto e Matriz: 31.01.2011; 

Coroa, Fallet e Fogueteiro:  25.02.2011; 

Escondidinho e Prazeres:   25.02.2011; 
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Complexo de São Carlos:  17.05.2011; 

Mangueira:  03.11.2011. 

 

           No ano de 2011 subiram para 18 o número de UPPs implantadas. 

           Na tabela abaixo apresentamos os dados estatísticos dos crimes em análise no 

ano de 2011 em todo o Estado do Rio de Janeiro, baseada na tabela constante no 

Apêndice G. 

 

TABELA 10 - DADOS ESTATÍSTICOS DOS ÍNDIDICES DE CRIMINALIDADE NO ANO DE 2011 

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

Tipificação  Grande 

Niterói 

2010 

Incidências 

na Grande 

Niterói  

Incidências 

na Grande 

Rio 

Incidências 

na Baixada 

Fluminense 

Incidências 

no Interior  

Total  

Homicídios 

dolosos 

677 

(14,2%) 

440  

(10,28%) 

1.417  

(33,11%) 

1.439 

(33,62%)  

983  

(22,97%) 

4.279  

(100%) 

Latrocínios  25 

(16,02%) 

12  

(10,17%) 

62   

(52,54%)  

22   

(18,64%)  

22   

(18,64%) 

118 

(100%) 

Roubos a 

estabelecimentos  

comerciais 

627 

(13,43%) 

526   

(11,3%)  

2.270  

(48,8%)  

939  

(20,18%) 

917  

(19,71%) 

4.652 

(100%) 

Roubos de 

veículos  

2.224 

(11,09) 

2.090  

(11,13%)  

9.727   

(51,81%)  

5.837  

(31,1%)  

1.119  

(5,96%)  

18.773 

(100%)  

Roubos a 

transeuntes 

8.252 

(13,02%) 

6.573 

(12,02%) 

30.083  

(55,01%) 

14.525 

(26,56%) 

3.497 

(6,41%) 

54.678 

(100%) 

Roubos de 

aparelho celular 

542 

(7,76%) 

496   

(9,2%)  

3.701  

(68,65%)  

948 

(17,58%) 

246  

(4,56%) 

5.391 

(100%) 

 

          Note-se que no ano de 2011 ocorreu uma redução na incidência de crimes na 

região Grande Niterói em relação ao ano anterior, o que nos leva a crer que não há 

relação nenhuma entre a implantação das UPPs com um suposto aumento da 

criminalidade na região Grande Niterói, reiterando a nossa hipótese.      
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          Na tabela abaixo apresentamos os dados estatísticos referentes aos anos de 2009, 

2010 e 2011 para as regiões Grande Niterói e Grande Rio, retirados das tabelas 

constantes nos Apêndices E, F e G.           

TABELA 11 -  DADOS COMPARATIVOS DAS REGIÕES  GRANDE NITERÓI  E GRANDE RIO 

NOS ANOS DE  2009, 2010 E 2011. 

Tipificação   Grande 

Niterói 

2009 

Grande 

Niterói 

2010 

Grande 

Niterói 

2011 

Grande    

Rio 2009 

Grande 

Rio 2010 

Grande    

Rio 2011 

Homicídio doloso  693 

(10,82%) 

677 

(14,2%) 

440  

(10,28%) 

2.155 

(37,69%) 

1.628 

(34,15%) 

1.417  

(33,15%) 

Latrocínio  40 

(16,59%) 

25 

(16,02%) 

12  

(10,17%) 

90 

(41,47%) 

68  

(43,59%) 

62   

(52,54%)  

Roubo a 

estabelecimento 

comercial  

696  

(12,63) 

627 

(13,43%) 

526   

(11,3%)  

2.412 

(49,6%) 

2.339 

(50,11%) 

2.270  

(48,8%)  

Roubo de veículo  2.772 

(9,96%) 

2.224 

(11,09) 

2.090  

(5,56%)  

14.834 

(60%) 

11.791 

(58,8%) 

9.727   

(25,9%)  

Roubo a 

transeunte  

9.384 

(12,03%) 

8.252 

(13,02%) 

6.573 

(12%) 

42.209 

(60,19%) 

36.288 

(57,28) 

30.083  

(55,01%) 

Roubos de 

aparelho celular  

709  

(7,37%) 

542 

(7,76%) 

496 

(9,2%)  

5.599 

(65,87%) 

5.116 

(73,2%) 

3.701  

(68,65%)  

             

          Os dados estatísticos falam por si.  Da análise da tabela acima pode-se concluir 

que nos anos de 2009,2010 e 2011   houve uma redução geral no número de crimes, 

tanto  na região Grande Niterói quanto na região Grande Rio.  

          Para o ano de 2001, especificamente, podemos concluir o seguinte:  

1.   O número de homicídios dolosos diminuiu de 677 casos no ano anterior para 440 

casos, reduzindo o percentual 14,2% para 10,28%; 

2.   O número de latrocínios caiu de 25 casos no ano anterior para 12 casos, reduzindo o 

percentual de 16,02% para 10,17%; 

3.   O número de roubos a estabelecimentos comerciais diminuiu de 627 casos no ano 

anterior para 526 casos, reduzindo o percentual de 13,43% para 11,3%; 
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4.   O número de roubos de veículos diminuiu de 2.224 casos no ano anterior para 2090 

casos, reduzindo o percentual de 11,09% para 5,56%;  

5.   O número de roubos a transeuntes diminuiu de 8.252 casos no ano anterior para 

6.756, reduzindo o percentual de 13,02% para 12%; e 

6.    O número de roubos de aparelhos celulares diminuiu de 542 casos no ano anterior 

para 496 casos, contudo o percentual em relação a todo o Estado do Rio de Janeiro 

aumentou de 7,76% para 9,2%, provavelmente em virtude de uma redução na região 

Grande Rio, de 5.116 para 3.701 casos.      

           Da análise exposta linhas acima pode-se concluir que não houve aumento da  

criminalidade na região Grande Niterói no ano de 2011, logo, não há qualquer 

relação entre a invasão do Complexo do Alemão e a  implantação das UPPS no Rio 

com um suposto aumento da criminalidade na região Grande Niterói. 

            Passemos ao ano de 2012. 

            O ano de 2012 foi um ano especialmente prodigioso em matéria de reportagens 

alarmistas, conforme pode ser verificado nos Anexos G e H. Nesse ano vários veículos 

de comunicação, como O Globo, Veja, Isto É, O São Gonçalo, O Gonçalense, sítios da 

internet, etc. publicaram reportagens destacando o aumento da violência na região 

Grande Niterói e associando o fenômeno à implantação das UPPs. No ano de 2012 

foram instaladas mais 10 UPPs, na cidade do Rio de Janeiro, a saber:   

Vidigal: 18.01.2012;  

Fazendinha:  18.04.2012; 

Nova Brasília:  18.04.2012; 

Adeus/Baiana: 11.05.2012; 

Alemão:  30.05.2012; 

Chatuba:  27.06.2012; 

Fé/Sereno:  27.06.2012; 

Parque Proletário: 28.08.2012; 

Vila Cruzeiro: 28.08.2012; 

Rocinha:  20.09.2012. 

 



80 

 

 

 

            Na tabela abaixo estão dispostos os dados relativos ao ano de 2012, extraídos da 

tabela constante no Apêndice H, baseada nos dados dispostos no site do ISP, referentes 

às seis modalidades de crimes em análise. 

TABELA 12 – NÚMERO DE CASOS E PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA DE CRIMES NO ANO DE 

2012 NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COMPARAÇÃO COM O ANO ANTERIOR. 

Tipificação  Grande 

Niterói 

2011 

Grande 

Niterói  

2012 

Grande    

Rio 2011 

Incidências 

na Grande 

Rio 2012 

Incidências 

na Baixada 

Fluminense 

Incidências 

no Interior  

Total  

Homicídios 

dolosos 

440  

(10,28%) 

407 

(11,42%)  

1.417  

(33,15%) 

1.206 

(33,85%)  

1.381  

(38,76%) 

569  

(15,97%) 

3.563 

(100%) 

Latrocínios  12  

(10,17%) 

16   

(12,21%)  

62   

(52,54%)  

53   

(40,46%)  

39  

(29,77%) 

23 

(17,55%) 

131 

(100%) 

Roubos a 

estabelecimen-

tos  comerciais 

526   

(11,3%)  

698  

(13,85%) 

2.270  

(48,8%)  

2.339 

(46,39%)  

1.223  

(24,25%)  

782 

(15,51%) 

5.042 

(100%)  

Roubos de 

veículos  

2.090  

(5,56%)  

2.993  

(12,22%) 

9.727   

(25,9%)  

10.913 

(44,55%) 

7.005 

(28,6%) 

3.585  

(14,63%)  

24.496 

(100%) 

Roubos a 

transeuntes 

6.573 

(12%) 

7.279  

(13,36%)  

30.083  

(55,01%) 

26.288 

(48,26%)  

12.715 

(23,34%)  

8.187 

(15,03%)  

54.469 

(100%)  

Roubos de apa-

relho celular 

496   

(9,2%)  

281        

(6%)  

3.701  

(68,65%)  

2.524   

(54%)   

1.368 

(29,31%) 

494 

(10,59%) 

4.667 

(100%) 

               

             Da análise dos dados dispostos na tabela acima pode-se fazer a seguinte 

apreciação para a região Grande Niterói: 

1.   Homicídio doloso: O número de casos diminuiu de 440 no ano anterior para 407 em 

2012; contudo, o percentual aumentou de 10,28% para 11,42% em relação ao total no 

Estado do Ri de janeiro; 

2.   Latrocínio: O número de casos aumentou de 12 em 2011 para 16 casos em 2012, e o 

percentual subiu de 10,17% para 12,21%;  

3.   Roubo a estabelecimento comercial: o número de casos aumentou de 526 no ano 

anterior para 698 em 2012, elevando o percentual de 11,3% para 13,84%; porém deve-

se levar em conta que  na região Grande Rio a incidência desse crime também subiu 
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de 2.270 casos em 2011 para 2.339 em 2012, embora seu percentual tenha diminuído 

de  48,8% para 46, 39%;   

4.    Roubo de veículo: aumentou o número de casos de 2.090 no ano anterior para 2.993 

em 2012, fazendo pular o percentual de 5,56% para 12,22%, a maior da série histórica 

em análise.  Porém na região Grande Rio também aumentou o número de casos de 

9.727 no ano anterior para 10.913, elevando a taxa de  25,9%  para 44,5% em 2012; 

de modo que não tem sustentação o argumento que associa o aumento da 

criminalidade na Grande Niterói com a implantação das UPPs e a invasão do 

Complexo do Alemão; 

5.   Roubo a transeuntes: o número de casos aumentou de 6.573 no ano anterior para    

7.279 em 2012, fazendo elevar o percentual de 12% para 13,36%.    No Grande Rio 

diminuiu de 30.083  (55,01%) para 26.288 (48,26%);  

6.  Roubo de aparelho celular:  inversamente ao crime de roubo a transeunte, o crime de 

roubo de celulares teve uma redução de 496 casos no ano anterior, para 281 casos em 

2012, fazendo reduzir o percentual de 9,26% para 6%. No Grande Rio também caiu de 

3.701  (68,65%) casos para 2.524   (54%)  casos. 

            Com relação ao ano de 2012  pode-se concluir que, na região Grande Niterói, 

realmente houve um aumento nos crimes de latrocínio, roubo a estabelecimento 

comercial,roubo de veículos e roubo a transeuntes, e diminuição dos crimes de 

homicídio dolosos e roubo a transeuntes. Por outro lado, no Grande Rio também 

aumentou o número de roubo de veículos e roubo a estabelecimentos comerciais. 

Contudo, pode-se concluir que não se pode afirmar com segurança a relação desse 

aumento de alguns crimes na região Grande Niterói com a implantação das UPPs, pois 

algumas modalidades de crimes também aumentaram a sua incidência no Grande Rio 

em 2012.  

              Passemos ao ano de 2013. 

              No ano de 2013 foram instaladas mais 10 UPPs, na cidade do Rio de Janeiro, a 

saber:   

Manguinhos:  16.01.2013; 

Jacarezinho: 16.01.2013; 
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Caju: 12.04.2013; 

Barreira/Tuiuti:  12.04.2013; 

Cerro-Corá:  03.06.2013; 

Arará/Mandela:  06.09.2013; 

Lins: 02.12.2013; 

Camarista Méier: 02.12.2013. 

 

         Na tabela abaixo, baseada na tabela de dados estatísticos do ISP apresentada no 

Apêndice I, apresentamos os números de casos, para as modalidades de crimes em 

análise, no ano de 2013, comparados com o ano anterior. 

 

TABELA 13 – COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE CASOS DE CRIMES NO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO NOS ANOS DE 2012 E 2013, COMPARADAS COM O ANO ANTERIOR. 

Tipificação  Grande 

Niterói 

2012 

Grande 

Niterói 

2013 

 Grande 

Rio  

2012 

Grande 

Rio 2013 

Incidências 

na Baixada 

Fluminense 

Incidências 

no Interior  

Total  

Homicídios 

dolosos 

407 

(11,42%)  

537    

(11,31%) 

1.206 

(33,85%)  

1.311  

(27,63%)  

1.724 

(36,33%) 

1.173 

(24,72%) 

4.745 

(100%) 

Latrocínios  16   

(12,21%)  

12    

(8,1%) 

53   

(40,46%)  

54    

(36,48%)  

46 

(31,08%)  

36 

(24,33%) 

148 

(100%) 

Roubos a 

estabelecimen-

tos  comerciais 

698  

(13,84%) 

824   

(11,86%)  

2.339 

(46,39%)  

3.004   

(43,22%)  

1.662 

(23,92%)  

1.460 

(21%) 

6.950 

(100%) 

Roubos de 

veículos  

2.993  

(12,22%) 

4.338  

(15,41%) 

10.913 

(44,55%) 

12.372  

(44,18%) 

9.741 

(34,79%) 

1.551 

(5,54%) 

28.002 

(100%)  

Roubos a 

transeuntes 

7.279  

(13,36%)  

8.767  

(14,46%)  

26.288 

(48,26%)  

30.412  

(50,17%) 

17.270 

(28,49%)  

4.169 

(6,88%)  

60.618 

(100%) 

Roubos de 

apa-relho 

celular 

281        

(6%)  

450   

(8,23%)  

2.524   

(54%)   

3.314  

(60,64%)  

1.339 

(24,5%) 

362 

(6,62%) 

5.465 

(100%)  

 

         No gráfico de colunas abaixo estão figurados, sequencialmente, os números de 

casos para cada uma das seis modalidades de crimes em análise. 
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GRÁFICO 11 – COMPARAÇÃO DO NÚMERO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS NAS REGIÕES 

GRANDE NITERÓI E GRANDE RIO  NOS ANOS DE 2012 E 2013.   

 

          Da análise da tabela acima podemos concluir a seguinte ponderação para a região 

Grande Niterói: 

1.  Homicídio doloso: aumentou de 407 casos no ano anterior para 537 em 2013, 

todavia o percentual de incidência diminuiu de 11,42% para 11,31%, em virtude o fato 

de também aumentado o número de casos nas demais regiões.  Já na região Grande rio o 

número de casos aumentou 1.206 no ano anterior para 1.311 em 2013, todavia, 

adversamente, o percentual de incidência caiu de 33,85% para 27,63%;  

2.   Latrocínio: a incidência diminuiu de 16 casos no ano anterior para 12 casos em 2013, 

e o percentual de incidência também caiu de 12,21% para 8,1%;  

3.   Roubo a estabelecimento  comercial: a aumentou de 628 para 824, porém  o 

percentual de incidência diminuiu em relação ao ano anterior, de  13,84% para 11,86%. 

Na região Grande Rio o número de casos aumentou de 2.339  para 3.004 em 2013, 

todavia, o percentual baixou de  (46,39%)  para 43,22%; 

4.  Roubo de veículo: o número de casos aumentou de 2.993 em 2012 para 4.338  em 

2013, e o percentual de incidência aumentou de 12.22% em 2012 para 15,41% em 2013. 
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Já na região Grande Rio o número de casos aumentou de 10.913 para 12.372 no mesmo 

período, oscilando muito pouco de 44,55% para 44,18%; 

5.  Roubo a transeunte: o número de casos aumentaram de 7.279 em 2012 para 8.767  

em 2013, aumentando também o percentual de incidência de 13,36% para 14,46%. Já 

no Grande Rio o número de casos aumentou de 26.288  para 30.412 no mesmo período, 

fazendo aumentar o percentual de 48,26% para 50,17%; 

6.   Roubo de aparelho celular: na Grande Niterói aumentou de 251 casos no ano 

anterior para 450 casos em 2013, elevando o percentual de 6% para 8,23%. No Grande 

Rio o número de casos aumentou de 2.524 para 3.314 no ano de 2013, e o percentual de 

incidência subiu de 54% para 60,64% no mesmo período. 

          Note-se que em 2013 houve um aumento geral  no número de crimes, tanto no 

região Grande Rio quanto na Grande Niterói, exceto para latrocínios na região Grande 

Niterói, que diminuiu.  

          Da análise acima referida pode-se ponderar que na região Grande Niterói, em 

2013, o número de crimes aumentou para todas as modalidades em análise, exceto para 

latrocínio, que diminuiu de 16 casos no ano anterior para 12 casos; todavia, verifica-se 

que em termos de percentual, foi registrada uma queda nos casos de homicídio doloso, 

latrocínio e roubo a estabelecimento comercial. Por outro lado, na região Grande Rio 

ocorreu um aumento do número de casos para todas as modalidades de crime em 

análise, embora em termos de percentual tenha ocorrido uma queda no número de  

Homicídios, Latrocínios, Roubos a estabelecimentos comercial e Roubos de carros; para 

Roubos a transeuntes e Roubo de aparelhos celulares houve aumento no número de 

casos.  

          Do exposto linhas acima pode-se concluir que não houve relação entre a 

implantação das UPPs na região Grande Rio com um suposto aumento da 

criminalidade na região Grande Niterói no ano de 2013.      

          Passemos ao ano de 2014. 

          No ano de 2014 foram instaladas mais 02 UPPs, sendo uma na cidade do Rio de 

Janeiro e outra na cidade de Duque de Caxias, a UPP Mangueirinha, no Bairro 

Centenário, saber: 
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Mangueirinha: 07.02.2014; 

Vila Kennedy:  23.05.2014. 

 

          A partir de então, não foram mais implantadas novas UPPs. 

                 

         Na tabela abaixo, baseada na tabela de dados estatísticos apresentada na tabela do 

Apêndice J, apresentamos os números de casos para as modalidades de crimes em 

análise, no ano de 2014. 

 

TABELA 14 - NÚMEROS DE CRIMES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ANO DE 2014, 

COMPARADOS COM O ANO ANTERIOR. 

Tipificação  Grande 

Niterói  

2013 

 Grande 

Niterói 

2014 

Grande 

Rio 2013 

Grande 

Rio 2014 

Baixada 

Fluminense 

2014 

Interior   

2014 

Total  

Homicídios 

dolosos 

537    

(11,31%) 

471  

(9,45%) 

1.311  

(26,63%)  

1.237  

(24,81%)  

1.968 

(39,48%) 

1.309 

(26,26%) 

4.985 

(100%) 

Latrocínios  12     

(8,1%) 

20    

(12,9%) 

54    

(36,48%)  

51   

(32,9%) 

44 

(28,38%) 

40    

(25,8%)   

155 

(100%)  

Roubos a 

estabelecimentos  

comerciais 

824   

(11,85%)  

987  

(12,56%) 

3.004   

(43,22%)  

3.668  

(46,7%)  

1.922  

(24,47%) 

1.276  

(16,25%)  

7.853  

(100%) 

Roubos de 

veículos  

4.338  

(15,41%) 

5.427  

(16,6%) 

12.372  

(44,18%) 

13.725  

(40,97%)  

11.506 

(34,35%)  

2.841 

(8,48%) 

33.499 

(100%)  

Roubos a 

transeuntes 

8.767  

(14,46%)  

12.420  

(15,14%) 

30.412  

(50,17%) 

39.687    

(48,38%)  

23.330 

(28,44%)  

6.600 

(8,04%)  

82.037 

(100%) 

Roubos de 

aparelho celular 

450   

(8,23%)  

863   

(10,97%)  

3.314  

(60,64%)  

4.745  

(60,34%)  

1.677 

(21,33%)  

578 

(7,35%)  

7.863 

(100%) 

  

          A partir dos dados disposto na tabela acima podemos fazer a seguintes 

considerações para a região Grande Niterói:  

1.   Homicídio doloso: diminuiu de 537 no ano anterior para 471 em 2014, reduzindo o 

percentual de incidência de 11,31% para 9.44%.  No Grande Rio também diminuiu;  
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2.   Latrocínio: aumentou de 12 casos no ano anterior para 20 casos, aumentando o 

percentual de 11,85% para 12,9%. No Grande Rio diminuiu de 54 casos para 51 casos, 

reduzindo a taxa de 36,48% para 32,9%; 

3.    Roubo a estabelecimento  comercial:  aumentou de 824 casos no ano anterior para 

987 em 2014, elevando o percentual de 11,85% para 12, 56%; porém no Grande Rio 

também aumentou de 3.004 casos no ano anterior para 3.668 casos em 2014, fazendo 

subir o percentual de 43,22% para 46,7%; 

4.   Roubo de veículo:  aumentou de 4.338 no ano anterior para 5.427, elevando o 

percentual de 15,41% para 16,6%; porém no Grande Rio também aumentou de 12.372 

para 13.725, contudo, adversamente o percentual caiu de 44,18% no ano anterior para 

40,97% em 2014;   

5.    Roubo de veículo: aumentou bastante na Grande Niterói, subindo de 8.767 casos no 

ano anterior para 12.420 casos em 2014, elevando o percentual de participação da 

região de 14,46% para 15,14%, um pequeno aumento, devido ao fato de ter aumentado 

o número de casos nas outras regiões; na região Grande Rio aumentou de 30.412 casos 

para 39.687 casos, porém, adversamente, o percentual abaixou um pouco, de 50,17% 

para 48,38%;    

6.   Roubo de aparelho celular: teve um grande aumento no número de casos, quase 

dobrando de 450 no ano anterior para 863 casos em 2014, porém o percentual de 

participação subiu pouco, de 8,23% para 10,97%.  

          Da análise dos dados acima pode-se concluir que no ano de 2014 ocorreu um 

aumento geral dos crimes contra o patrimônio em todas as regiões. Em se tratando de 

crimes contra a vida, em Niterói o número de homicídios dolosos diminuiu, mas o 

latrocínios aumentou; na região Grande Rio ocorreu o oposto, o número de homicídios 

dolosos aumentou, mas o de latrocínios diminuiu. Em virtude do aumento de casos ter 

sido quase generalizado em todas as regiões, especialmente para aqueles crimes de altos 

índices, pode-se concluir que no ano de 2014 não houve relação de causa e 

consequência entre a implantação das UPPs com o aumento da criminalidade na 

Grande Niterói. 

         Passemos ao ano de 2015. 
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         Na tabela abaixo dispomos os percentuais de incidência dos tipos criminológicos 

em análise,  referentes a 2015, retirados da tabela constante no Apêndice K.  

TABELA 15 – NÚMERO DE CRIMES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ANO DE 2015, 

COMPARADO AS COM O ANO ANTERIOR. 

Tipificação  Grande 

Niterói  

2014 

Grande 

Niterói 

2015 

Grande 

Rio 2014 

 Grande 

Rio 2015 

Baixada 

Fluminense 

Interior  Total  

Homicídios 

dolosos 

471  

(9,44%) 

414  

(9,85%)  

1.237  

(24,81%)  

1.200  

(34,5%)  

1.507 

(35,88%)  

1.079 

(25,7%)  

4.200 

(100%)  

Latrocínios  20    

(12,9%) 

33   

(24,8%)  

51   

(32,9%) 

44     

(33%) 

37  

(27,82%)  

19  

(14,29%)  

133 

(100%)  

Roubos a 

estabelecimentos  

comerciais 

987  

(12,56%) 

963   

(14,25%)  

3.668  

(46,7%)  

3.201  

(47,38%)  

1.546 

(22,88%)  

1.046 

(15,49%)  

6.756 

(100%) 

Roubos de 

veículos  

5.427  

(16,6%) 

4.469  

(14,4%)  

13.725  

(40,97%)  

15.478  

(49,87%)  

9.653 

(31,1%)  

1.435 

(4,62%)  

31.035 

(100%)  

Roubos a 

transeuntes 

12.420  

(15,13%) 

9.202  

(14,06%)  

39.687    

(48,37%)  

37.014 

(56,56%)  

15.776 

(24,1%) 

3.445  

(5,27%)  

65.437 

(100%) 

Roubos de 

aparelho celular 

863   

(10,97%)  

1.386   

(11,51%)  

4.745  

(60,34%)  

7.082  

(58,83%)   

2.857 

(23,73%)  

713  

(5,92%)  

12.038 

(100%)  

 

          Da análise da tabela acima podemos tirar as seguintes conclusões para o ano de 

2015 na região Grande Niterói:  

1.  Homicídio doloso: diminuiu o número de incidências de 471casos no ano anterior 

para 414 casos em 2015, e o percentual de incidência em relação a todo o Estado do Rio 

de Janeiro variou pouco, aumentando de 9,44 para % para 9,85%. Já na região Grande 

Rio o número de casos diminuiu de 1.237 para 1.200, porém o percentual de incidência 

subiu de 24,81%  para 34,5%; 

2.  Latrocínio: aumentou de 20 casos no ano anterior para 33 casos em 2015, e o 

percentual em relação a todo o Estado do Rio de Janeiro pulou de 12,9% para 24,8%. Já 

na região Grande Rio o número de casos diminuiu de 51 casos para 44, porém o 

percentual de incidência subiu de 32,9% para 33%;  
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3.  Roubos a estabelecimento comercial: diminuiu de 987 casos no ano anterior para 963, 

porém o percentual aumentou de 12,56% para 14,25% em 2015. Já na região Grande 

Rio  o numero de casos diminuiu de 3.668 para 3.201, porém o percentual de incidência 

aumentou de 46,7% para 47,38%; 

4.   Roubo de veículo: diminuiu o número de casos de 5.427 no ano anterior para 4.469 

em 2015, diminuindo o percentual de 16,6% para 14,4%. Já na região Grande Rio 

aumentou o número de casos de 13.725 para 15.478, elevando o percentual de 

participação no total do Estado de 40,97%  no ano de 2014 para 49,87% no ano de 2015; 

5.   Roubo a transeunte: diminuiu de 12.420 casos no ano anterior para 9.202 em 2015, 

abaixando o percentual de incidência de 15,13% para 14,06. Já na região Grande Rio o 

número de casos diminuiu de 39.687 casos para 37.014, porém o percentual de 

incidência no total do Estado aumentou de 48,37% para 56,56%. 

6.  Roubo de aparelho celular: aumentou de 863 casos no ano anterior para 1.386 casos 

em 2015, elevando o percentual de 10,97% para 11,51%. Já na região Grande Rio o 

número de casos aumentou 4.745 para 7.082, porém o percentual de incidência caiu de 

60,34% para  58,83% no mesmo período.  

         Da análise dos dados acima se pode concluir que no ano de 2015 ocorreu uma 

redução em várias modalidades de crimes na região Grande Niterói, ao passo que na 

região Grande Rio houve um aumento nos crimes de maior incidência (Roubo de 

veículo, Roubo a transeunte e Roubo de aparelho celular) o que inviabiliza a associação 

entre a implantação das UPP na região Grande Rio com o aumento da criminalidade na 

região Grande Niterói. 

          Passemos, enfim, ao ano de 2016, o último da série histórica em análise. 

          Na tabela abaixo, baseada na tabela de dados estatísticos apresentada no Apêndice 

L, apresentamos os números de casos para as modalidades de crimes em análise, no ano 

de 2016. 

 

TABELA 16 – NÚMERO DE CRIMES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ANO DE 2016, 

COMPARADOS COM O ANO ANTERIOR. 



89 

 

 

 

Tipificação  Grande 

Niterói  

2015 

 Grande 

Niterói  

2016 

Grande 

Rio 2015 

Grande 

Rio 2016 

Baixada 

Fluminense 

2016 

Interior  

2016 

Total 

RJ 

2016 

Homicídios 

dolosos 

414  

(9,85%)  

476  

(9,45%) 

1.200  

(34,5%)  

1.329 

(26,4%) 

1.790 

(35,56%)  

1.438  

(28,57%) 

5.033 

(100%) 

Latrocínios  33   

(24,8%)  

24  

(10,04%) 

44     

(33%) 

88   

(36,82%)  

89  

(36,82%) 

38   

(15,9%) 

239 

(100%) 

Roubos a 

estabelecimentos  

comerciais 

963   

(14,25%)  

1.213  

(16,66%)  

3.201  

(47,38%)  

3.111  

(42,76%) 

1.621  

(22,26%) 

1.336  

(18,35%)  

7.281 

(100%) 

Roubos de 

veículos  

4.469  

(14,4%)  

6.301  

(15,1%)  

15.478  

(49,87%)  

19.324  

(46,33%)  

13.923  

(33,39%) 

2.156  

(5,17%) 

41.704 

(100%)  

Roubos a 

transeuntes 

9.202  

(14,06%)  

15.138 

(16,11%)  

37.014 

(56,56%)  

45.169  

(48,07%)  

26.746  

(28,47%) 

6.902 

(7,35%) 

93.955 

(100%) 

Roubos de 

aparelhos 

celulares 

1.386   

(11,51%)  

2.467  

(12,6%)  

7.082  

(58,83%)   

10.155 

(51,86%)  

5.370  

(27,42%)  

1.591 

(8,12%) 

19.583 

(100%)  

 

          Da análise da tabela acima podemos tirar as seguintes conclusões para o ano de 

2016  na região Grande Niterói: 

1.    Homicídio doloso: o número de casos aumentou de 414 no ano anterior para 476 

em 2016, porém o percentual de incidência diminuiu um pouco, variando de 9,85% para 

9,45%; já na região Grande Rio o número de casos  aumentou de 1.200 no ano anterior 

para 1.329, porém o percentual de incidência também diminuiu de 34,5% para  26,4%.  

2.    Latrocínio: diminuiu de 33 para 24 casos na Grande Niterói, baixando o percentual 

de incidência de 24,8% no ano anterior para 10,04%; na região Grande Rio  o número 

de casos aumentou de 44 no ano anterior para 88, elevando percentual de 33% para 

36,82%;  

3.      Roubo a estabelecimento  comercial: aumentou de 963  no ano anterior  para 1.213, 

elevando o percentual de 14,25% para 16,66%; já na região Grande Rio o número de 

casos diminuiu de  3.201 no ano anterior para 3.111, reduzindo o percentual de 47,38% 

para 42,76%.   

4.    Roubo de veículo: aumentou de 4.469 no ano anterior para 6.301, elevando  o   per- 
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 centual de 14,4% para 15,1%; já na região Grande Rio o número de casos aumentou de 

15.478 para 19.324, porém o percentual de incidência diminuiu de 49,87% para 46,33%; 

5.    Roubo a transeunte: aumentou de 9.202 no ano anterior para 15.138, elevando o 

percentual de incidência de 14,06%  para  16,11%; já na região Grande Rio o número de 

casos aumentou de   37.014  no ano anterior para  45.169, porém o percentual baixou de 

56,56%   para 48,07%.                 

6.     Roubo de aparelho celular: aumentou de 1.386 no ano anterior para 2.467 em 2016, 

elevando o percentual de 11,51% para 12,6%; já na região Grande Rio o número de 

casos aumentou de 7.082 para 10.155, porém o percentual de incidência diminuiu de 

58,83 para 51,85%. 

          Da análise acima pode-se ponderar que no ano de 2016 ocorreu um aumento do 

número de crimes na tanto na região Grande Niterói quanto na  região Grande Rio, 

sendo que a Grande Niterói conheceu uma redução no número de homicídios e a Grande 

Rio conheceu uma pequena redução nos crimes de roubo a estabelecimentos comerciais 

e um aumento nos crimes de maior incidência. Em vista disso pode-se concluir que 

não existe relação entre a implantação das UPP na região Grande Rio com o 

aumento do número da criminalidade na região Grande Niterói.  

4.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A EVOLUÇÃO ANUAL DOS DADOS 

ESTATÍSTICO DA CRIMINALIDADE NA REGIÃO GRANDE NITERÓI.            

          Nas tabelas que se seguem dispomos a evolução anual, em números de casos, de 

2006 a 2016, para cada uma das seis modalidades de crimes analisadas, seguidas de um 

gráfico de colunas para melhor visualização da evolução.               

TABELA 17 – EVOLUÇÃO ANUAL DO NÚMERO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS NAS REGIÕES 

GRANDE  NITERÓI  E GRANDE RIO NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Grande 

Niterói 

820 780 683 693 677 440 407 537 471 414 476 

Grande 

Rio 

2.465 2.336 2.069 2.155 1.628 1.417   1.206 1.311 1.237 1.200 1.329 
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GRÁFICO 12 – EVOLUÇÃO ANUAL  DO NÚMERO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS  NA REGIÃO 

GRANDE  NITERÓI  NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 

  

          Nota-se que houve uma queda constante no número de homicídios dolosos  de 

2006 até 2013 na região Grande Niterói.       

GRÁFICO 13 – EVOLUÇÃO ANUAL  DO NÚMERO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS  NA REGIÃO 

GRANDE  RIO  NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 
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TABELA 18 – EVOLUÇÃO ANUAL DOS NÚMEROS DE LATROCÍNIOS NAS REGIÕES GRANDE  

NITERÓI E GRANDE RIO NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Grande 

Niterói 

22 24 33 40 25 12 16 12 20 33 24 

Grande 

Rio 

117 91 98 90 68 62 53 54 51 44 88 

 

 

 

GRÁFICO 14 – EVOLUÇÃO ANUAL  DO NÚMERO DE LATROCÍNIOS  NA REGIÃO GRANDE  

NITERÓI  NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 

 

 

          A análise do gráfico acima nos permite observar que o crime de latrocínio teve 

uma incidência muito irregular no período analisado. Por outro lado, o comportamento 

das amostras nos induz a concluir que os crimes contra a vida obedecem a uma lógica 

distinta à dos crimes contra o patrimônio. 
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          Desde  o ano de 2006, portanto antes da implantação das UPPs,  ele apresentava 

tendência a elevação; essa tendência chegou ao máximo no ano de 2009, com a 

ocorrência de 40 casos, para cair abruptamente para 25 casos em 2010. Note-se ainda 

que nos anos de 2011. 2012 e 2013, e mesmo 2014, o número de latrocínios manteve-se 

abaixo dos anos anteriores à implantação das UPPs.  A partir de 2013 houve uma 

tendência ao aumento dessa modalidade de crime. 

          Da análise do  gráfico acima fica evidente, mais uma vez, que nos anos de 2011 a 

2014  a incidência de latrocínio foi menor do que nos anos anteriores à implantação das 

UPPs.   

          Em virtude da constatação supracitada, somos tentados, na altura da presente 

análise, a questionar qual o fundamento das reportagens alarmantes propagadas pelos 

meios de comunicação no período analisado; tentados,  ainda, questionar que fatores 

levaram a população da região Grande Niterói a superdimensionar a incidência de 

crimes, alimentado o medo e a preocupação das famílias. Contudo,  aventurarmo-nos 

por esse caminho nos desviaria do foco principal do presente trabalho. 

     

GRÁFICO 15 – EVOLUÇÃO ANUAL  DO NÚMERO DE LATROCÍNIOS  NA REGIÃO GRANDE  

RIO  NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 
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TABELA 19 – EVOLUÇÃO ANUAL DOS NÚMEROS DE ROUBOS A ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS NAS REGIÕES GRANDE  NITERÓI  E GRANDE RIO NO PERÍODO DE 2006 A 

2016. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Grande 

Niterói 

744 640 761 696 627 526 698 824 987 963 1.213 

Grande 

Rio 

2.510 2.394 2.432 2.412 2.339 2.270 2.339 3.004 3.668 3.201 3.111 

 

 

 

GRÁFICO 16 – EVOLUÇÃO ANUAL  DO NÚMERO DE ROUBOS A ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS  NA REGIÃO GRANDE  NITERÓI  NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 

 

        

          É fato: o crime de roubo a estabelecimentos teve um aumento exponencial de 

2012 em diante, e é possível que esteja na origem do pânico entre os habitantes da 

região grande Niterói. 2011 foi o ano de menor incidência em toda a série histórica.  

          Note-se que desde a implantação das UPPs, em 2008, até o ano de 2011, o 

número de roubos a estabelecimentos comerciais sofreu quedas consecutivas. 
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   Contudo, note-se ainda que na região Grande Rio também ocorreu um aumento 

exponencial no número de roubos a estabelecimentos comerciais a partir do ano de 2012, 

o que põe em xeque a associação que se faz entre a instalação das UPPs e o aumento da 

criminalidade na região Grande Niterói, conforme disseminado pela imprensa e 

reverberado pelo senso comum. 

 

GRÁFICO 17 – EVOLUÇÃO ANUAL  DO NÚMERO DE ROUBOS A ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS  NA REGIÃO GRANDE  RIO  NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 

 

 

TABELA 20 – EVOLUÇÃO ANUAL DOS NÚMEROS DE ROUBOS DE VEÍCULOS NAS REGIÕES 

GRANDE  NITERÓI  E GRANDE RIO NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Grande 

Niterói 

 

2.658 

 

2.946 

 

2.887 

 

2.772 

 

2.224 

 

2.090 

 

2.993 

 

4.338 

 

5.427 

 

4.469 

 

6.301 

Grande 

Rio 

 

24.658 

 

21.509 

 

17.726 

 

14.834 

 

11.791 

 

9.727 

 

10.913 

 

12.372 

 

13.725 

 

15.478 

 

19.324 
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GRÁFICO 18 – EVOLUÇÃO ANUAL  DO NÚMERO DE ROUBOS DE VEÍCULOS  NA REGIÃO 

GRANDE  NITERÓI  NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 

 

         Aumentou absurdamente a partir de 2012, contudo o mesmo ocorreu na região Rio, 

o que nos induz à mesma conclusão referente a roubos a estabelecimentos comerciais.  

 

GRÁFICO 19 – EVOLUÇÃO ANUAL  DO NÚMERO DE ROUBOS DE VEÍCULOS  NA REGIÃO 

GRANDE  RIO  NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 
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TABELA 21 – EVOLUÇÃO ANUAL DOS NÚMEROS DE ROUBOS A TRANSEUNTES NAS 

REGIÕES GRANDE  NITERÓI  E GRANDE RIO NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Grande 

Niterói 

5.570 7.340 8.879 9.384 8.252 6.573 7.279 8.767 12.420 9.202 15.138 

Grande 

Rio 

30.194 37.939 41.984 42.209 36.288 30.083 26.288 30.412 39.687 37.014 45.169 

 

GRÁFICO 20 – EVOLUÇÃO ANUAL DO NÚMERO DE ROUBOS A TRANSEUNTES  NA REGIÃO 

GRANDE  NITERÓI  NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 

 

           

          O crime de roubo a transeuntes já apresentava tendência ao crescimento desde o 

ano de 2006, bem antes da implantação das UPPs, tendo chegado a um pico no ano de 

2009, para logo diminuir, nos dois anos seguintes; a partir de 2012 voltou a subir; na 

região Grande Rio ocorreu fenômeno semelhante, porém somente voltou a subir no ano 

seguinte. Note-se que do ano de 2009 até o ano de 2011 a incidência desse crime 

diminuiu na região Grande Niterói, para voltar a subir nos seguintes, fato semelhante ao 

que ocorreu na região Grande Rio. 
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          Da análise gráfica acima conclui-se que, para essa modalidade de crime,  

confirma-se a hipótese aventada no presente trabalho. 

                     

GRÁFICO 21 – EVOLUÇÃO ANUAL DO NÚMERO DE ROUBOS A TRANSEUNTES  NA REGIÃO 

GRANDE  RIO  NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 

 

 

 

TABELA 22 – EVOLUÇÃO ANUAL DOS NÚMEROS DE ROUBOS DE APARELHOS CELULARES  

NAS REGIÕES GRANDE  NITERÓI  E GRANDE RIO NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Grande 

Niterói 
 

846 

 

849 

 

936 

 

709 

 

 

542 

 

496 

 

281 

 

450 

 

863 

 

1.386 

 

2.467 

Grande 

Rio 

 

5.426 

 

4.955 

 

5.481 

 

5.599 

 

5.116 

 

3.701 

 

2.524 

 

3.314 

 

4.745 

 

7.082 

 

10.155 
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GRÁFICO 22 – EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS ANUAIS DE ROUBOS DE APARELHOS 

CELULARES  NA REGIÃO GRANDE  NITERÓI  NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 

 

          Note-se que o crime de roubos de aparelhos celulares apresentava uma tendência 

a aumentar desde o ano de 2006 até o ano de 2008, quando então passa a ter reduções 

sucessivas até o ano de 2012. No Grande Rio teve aumentos sucessivos a partir de 2013. 

GRÁFICO 23 – EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS ANUAIS DE ROUBOS DE APARELHOS 

CELULARES  NA REGIÃO GRANDE  NITERÓI  NO PERÍODO DE 2006 A 

2016.
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          A análise comparativa, por meio de gráficos de colunas, das duas regiões, ano a 

ano, permite-nos avaliar visualmente a evolução dos dados, e concluir o que se segue.         

As tabelas gerais que se seguem permite-nos uma avaliação simultânea dos dados da 

criminalidade durante todo o período compreendido.       

TABELA 23–TABELA GERAL DA EVOLUÇÃO ANUAL DOS NÚMEROS DE CRIMES 

CONSIDERADOS NA REGIÃO GRANDE  NITERÓI  NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 

Ano  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Homicídio 

doloso 

820 780 683 693 677 440 407 537 471 414 476 

Latrocínio  22 24 33 40 25 12 16 12 20 33 24 

Roubo est.  

comercial  
744 640 761 696 627 526 698 824 987 963 1.213 

Roubo de 

veículos 

2.658 2.946 2.887 2.772 2.224 2.090 2.993 4.338 5.427 4.469 6.301 

Roubo a 

transeuntes 

 

5.570 

 

7.340 

 

8.879 

 

9.384 

 

8.252 

 

6.573 

 

7.279 

 

8.767 

 

12.420 

 

9.202 

 

15.138 

Roubo de 

celulares 
 

846 

 

849 

 

936 

 

709 

 

542 

 

496 

 

281 

 

450 

 

863 

 

1.386 

 

2.467 

 

TABELA 24 – TABELA GERAL DA EVOLUÇÃO ANUAL DOS NÚMEROS DE CRIMES 

CONSIDERADOS NA REGIÃO GRANDE  RIO  NO PERÍODO DE 2006 A 2016. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Homicídio 

doloso 

2.465 2.336 2.069 2.155 1.628 1.417   1.206 1.311 1.237 1.200 1.329 

Latrocínio  117 91 98 90 68 62 53 54 51 44 88 

Roubo est.  

comercial  

2.510 2.394 2.432 2.412 2.339 2.270 2.339 3.004 3.668 3.201 3.111 

Roubo de 

veículos 

24.658 21.509 17.726 14.834 11.791 9.727 10.913 12.372 13.725 15.478 19.324 

Roubo a 

transeuntes 

 

30.194 

 

37.939 

 

41.984 

 

42.209 

 

36.288 

 

30.083 

 

26.288 

 

30.412 

 

39.687 

 

37.014 

 

45.169 

Roubo de 

celulares 

 

5.426 

 

4.955 

 

5.481 

 

5.599 

 

5.116 

 

3.701 

 

2.524 

 

3.314 

 

4.745 

 

7.082 

 

10.155 
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          Isto posto, seguem-se linhas abaixo algumas considerações finais acerca da 

análise dos dados estatísticos referentes ao período estudado no presente trabalho. 

          No tocante aos casos de crimes contra a vida, a região Grande Niterói não 

sofreu aumento expressivo no número de casos. Pode-se notar que esta região sofreu 

uma redução significativa na incidência de homicídios dolosos após o ano de 2008, 

especialmente após 2010, ano da implantação da primeira UPP no Grande Rio, 

mantendo-se sempre em patamares inferiores ao ano de 2010; para os crimes de 

latrocínios observa-se  uma tendência a manterem-se sempre abaixo dos patamares 

anteriores à implantação das UPPs, exceto para o ano de 2009, que foi atípico; de uma 

maneira geral, após o ano de  2015 observa-se uma tendência à elevação do número de 

casos, mas esse fenômeno também é observado na região Grande Rio, de modo que isso 

nos leva a crer que não existe qualquer relação entre a implantação das UPPs com o 

aumento da criminalidade na região Grande Niterói. 

          Com relação aos crimes contra o patrimônio, pode-se também concluir que não 

há relação entre a implantação das UPPs na região grande Rio com um suposto aumento 

na região Grande Niterói, pois  os casos de roubos a estabelecimentos comerciais 

mantiveram uma tendência a queda, até 2012, e voltaram a subir a partir de 2013, 

analogamente ao que aconteceu na região Grande Rio;  os números de roubos de 

veículos  mantiveram uma tendência à queda de 2008, ano da implantação da primeira 

UPP, até 2011, quando, então, voltaram a crescer exponencialmente, de maneira análoga  

ao que ocorria na região Grande Rio, que já vinha com uma tendência à queda desde 

2006 e voltou a subir exponencialmente a partir do ano de 2012; quanto ao número de 

roubos de aparelhos celulares observa-se que houve uma queda constante do ano de 

2008, ano de implantação da primeira UPP,  até o ano de 2013,  quanto, então, passou a 

subir exponencialmente;   de maneira análoga ao que ocorria na região grande Rio, onde 

sofreu uma queda nos anos de 2011, 2012 e 2013, voltando a subir exponencialmente de 

2014 em diante.   

          De uma maneira geral, nota-se um aumento generalizado e exponencial em todas 

as modalidades de crimes a partir do ano de 2013, tanto na região Grande Niterói quanto 

na região Grande Rio, o que aponta para causas conjunturais e não relacionadas com as 

UPPs. Por outro lado, a redução anual de alguns crimes na região Grande Niterói 
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contraria completamente a lógica simplista da relação entre a implantação das UPPs 

com um suposto aumento da criminalidade na região Grande Niterói.    

         Enfim, não ocorreu aumento no número de casos  na região Grande Niterói, pelo 

menos até o ano de 2013, quando então, esta região acompanhou a tendência Geral  ao 

crescimento da criminalidade no Estado do Rio, especialmente na capital, onde o 

número de crimes disparou nos últimos anos, implodindo com a política de UPPs e do 

“sistema de metas” do Estado do rio de Janeiro.         
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 5.   CONFIRMAÇÃO DA HIPÓTESE  

 

          Surpreendentemente, os dados estatísticos extraídos do banco de dados do ISP,  

analisados segundo os critérios adotados no presente trabalho, contradizem inteiramente 

a opinião corrente no senso comum de que a implantação das UPPs na cidade do Rio de 

Janeiro acarretou um aumento  da criminalidade na região Grande Niterói.  

          Por fim, em vista do que foi exposto e cabalmente esclarecido linhas acima, 

CONFIRMA-SE A HIPÓTESE proposta no presente trabalho, qual seja, a de que não 

existe relação entre a implantação das UPPs com o aumento dos índices de 

criminalidade na região grande Niterói.  
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6.  CONCLUSÃO        

    

          A alarmante onda de violência na região Grande Niterói, notificada com destaque 

pela imprensa carioca, e ecoada com aflição pela população amedrontada, não 

correspondeu a um aumento real no número de casos no período analisado, exceto para 

o crime de roubos a transeuntes e roubo de veículos, que já manifestavam tendência ao 

crescimento nos anos anteriores à implantação das UPPs, fato que contribui para 

reforçar a hipótese defendida no presente  trabalho. 

          O ano de 2013 representou um ponto de inflexão geral na tendência à queda no 

número de crimes, mas isso também ocorreu na região Grande Rio, onde aumentou o 

número crimes juntamente com o número de UPPs nesse período, o que reforça a nossa 

hipótese. Esse fenômeno, por si só, já sinaliza para causas de natureza conjunturais.  

          Conforme pôde ser verificado a partir dos dados estatísticos do ISP, não ocorreu 

um aumento imediato, nem linear, nos índices de criminalidade na região Grande 

Niterói após a implantação das UPPs. Nem mesmo ocorreu um aumento na maioria dos 

crimes até o ano de 2013, e quando ocorreu, foi simultaneamente à região Grande rio. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a variação na região Grande Niterói não obedeceu a 

uma lógica que justifique a associação enfatizada pela imprensa e pelo senso comum.   

          Conclui-se que não houve relação entre a implantação das UPPs e o aumento da 

criminalidade na região grande Niterói. Houve um aumento de fato no número de casos 

a partir do ano de 2012, conforme ficou comprovado no presente estudo, mas isso 

aconteceu simultaneamente na região Grande Rio.  

          Uma explicação possível para o fenômeno estudado é a possibilidade de que a 

imprensa, especialmente a televisão, através das forças estudadas no capítulo três deste 

trabalho, terem influenciado a opinião pública local de uma forma que exacerbou a 

percepção coletiva na crença em um aumento vertiginoso no número de crimes. Todavia 

foge ao objetivo do presente trabalho um maior aprofundamento nessa questão. 

          Em suma, conclui-se que não existe nexo causal entre a implantação das UPP e o 

aumento dos índices de criminalidade na região Grande Niterói, o que confirma a nossa 

hipótese.  
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Figura 1. UPP Santa Marta. Disponível na internet, no endereço 

<http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/favela-modelo-da-politica-de-upp-tem-o-1o-

tiroteio-desde-2008/>. Acesso em 23 05/2017, às 10:45 h. 
 

Figura 2. Crianças do Morro Santa Marta brincam, após a “pacificação”. Fonte: 

disponível na internet no endereço <http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-

historicos/em-19-de-dezembro-de-2008-dona-marta-ganhou-primeira-upp-do-estado-

10942108>. Acesso em 10/06/2017, às 10:25 h.  
 

Figura 3. Bandidos em fuga no momento da invasão do morro do Alemão. Disponível 

na internet no endereço <http://portalnoticiasbrasil.blogspot. com.br/2010/11/>. Acesso 

em, 11/06/2017 às 13:00 h.  

 

Figura  4.  Imagens de bandidos  em  fuga, transmitidas ao vivo durante a invasão do 

morro do Alemão. Disponível na internet, no endereço <https://www.youtube. com/ 

watch?v=PDPMPesOaQg>.  Acesso em 09/06/2017, às 14:00 h. 

 

Figura 5. Tropas do BOPE e viaturas blindadas da Marinha do Brasil. Disponível na 

internet no endereço <http://criminologiaeseguranca.blogspot.com.br/2010/12/ 

ocupacao-de-morros-e-favelas-no-rio-o.html>. Acesso em 11/06/2017 às 09:23 h. 

 

Figura 6: tropas das polícias Civil e Militar invadem o Complexo do Alemão. 

Disponível na internet no endereço <https://blogdoandreymonteiro. 

blogspot.com.br/2010/11/>. Acesso em 09/06/201/, às 10:00 h.  

Figura 7. Tropa da Polícia Militar em ação cinematográfica durante a invasão do morro 

do alemão. Disponível no internet no endereço  <https://www.google.com.br/ 

search?q=blindados+invas%C3%A3o+do+alem%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&s

a=X&ved=0ahUKEwjq5c7Bi7bUAhUJgJAKHfsLDlwQ_AUICigB&biw=1360&bih=5

89#tbm=isch&q=blindados+invas%C3%A3o+do+morro+do+alem%C3%A3o&imgrc=

MAf3hZYUiT7ZqM>. Acesso em 11/06/2017, às 10:40 h.  

Figura 8. Policiais avançam em uma rua do complexo do alemão. Disponível na 

internet, no endereço <http://www.territorioeldorado.limao. com.br/noticias/not88830. 

shtm>. Acesso em 10/06/2017, às 1430 h. 

 

Figura 9. Noticiário da TV divulga ao vivo a ação das tropas da PM na invasão do 

Complexo do Alemão. Disponível na internet no endereço <http://noticias.r7.com/rio-

de-janeiro/fotos/comeca-invasao-no-complexo-do-alemao-20101128-100.html>. Acesso 

em 10/06/2017 às 2030 h. 

 

Figura 10 a 20. Disponível na internet no endereço <http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/2010/11/ocupacao-das-favelas-do-alemao.html>. 

Acesso em 14/06/2017 às 10:00 h. 

 

Figura 21. Jornalista noticiando ao vivo a invasão do Complexo do alemão. Disponível 

na internet no endereço  <https://www.google.com.br/search?q=band+invas% C3% 

A3o+do+alem%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT9f_Z3r3

UAhWFjz4KHR_XBtUQ_AUICCgD&biw=1360&bih=589#imgrc=dyHhxSyxgDc7Y

M>. Acesso em 12/06/2017às 15:30 h. 
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Figura 22: Imprensa fazendo a cobertura ao vivo da invasão do Complexo do Alemão. 

Disponível na internet, no endereço <http://www.diarioguaratuba.com.br/ portal/ 

policial/388-policia-da-ultimato-a-criminosos-antes-de-invasao-ao-alemao.html>. Aces- 

so  em 10/06/2017, às 14:00 h. 

 

Figura 23. Paraquedistas do Exército participam da invasão do Complexo do Alemão. 

Disponível na internet no endereço <http://eita-vascain0.blogspot. com.br/p/morro-do-

alemao-invasao.html>. Acesso em 10/06/2017, às 15:00 h. 

Figura 24. Fonte: ISP. Disponível na internet no endereço < http://www.isp.rj.gov.br/>, 

acesso em 22/05/2017, às 21:40 h.  
 

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. “Os donos do morro”: uma 

avaliação exploratória do impacto das unidades de polícia pacificadora (UPPs) no 

rio de janeiro. LAV-UERJ,2012, São Paulo. Disponível na internet no endereço    

<http://www.lav.uerj.br/docs/rel/2012/RelatUPP.pdf>. Acesso em 28/05/2017 às 14:25 h. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Unidade de Polícia Pacificadora.  
Disponível na internet no endereço < http://www.upprj.com/index.php//>. Acesso em 

20/04/2017 às 22:30 h. 

 

INSTITUTO DE  SEGURANÇA PÚBLICA DO  RIO DE JANEIRO. Boletim  mensal 

de monitoramento e análise. Disponível na internet no endereço  <http://www.isp.rj. 

gov. br/>. Acesso em 20/05/2017, às 01:52 h. 
 

INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA – Dados oficiais. Disponível na internet no  
endereço<http://www.isp.rj.gov.br/dadosoficiais.asp>.Acesso em 20/05/2017,às 14:20 h. 
 

JORNAL “EXTRA”. Notícia: Estado vai pagar policiais que atingiram as metas. 

Disponível na internet no endereço  <http://extra.globo.com/casos-de-    policia/ estado- 

vai-pagar-policiais-que-atingiram-as-metas-71-do-total-gasto-com-gratificacoes-este- 

ano- 16902886.html>. Acesso em 10/05/2017 às 10:40 h. 

 

JORNAL “GAZETA DO POVO” on line. Notícia:Bandidos recebem ultimato da PM 

e negociam rendição. Disponível na internet no endereço<http://www.gazetadopovo. 

com.br/vida-e-cidadania/bandidos-recebem-ultimato-da-pm-e-negociam-rendicao-01c9 

nq8xe1vdo46cr w 70hyv66>. Acesso em 14/06/2017 às 18:00 h.  

 

JORNAL “O DIA”. Notícia: Mais segurança e menos educação no orçamento de 

2016. Disponível na internet no endereço <http://odia.ig.com.br/noticia/ rio-de-

janeiro/2015-09-30/mais-seguranca-e-menos-Educacao-no-orcamento-do-estado-em-

2016.html>.  Acesso  em 10/05/2017 às 10:40 h. 

 

 

JORNAL “O GLOBO” on line. Notícia: Aumento da violência preocupa moradores 

de São Gonçalo no RJ. Disponível na internet no endereço <http://g1.globo. com/rio-

de-janeiro/noticia/2014/03/aumento-da-violencia-preocupa-moradores-de-sao-goncalo-

no-rj.html>. Acesso em 20:04/2017 às 16:50 h. 

http://www.diarioguaratuba.com.br/%20portal/%20policial/388-policia-da-ultimato-a-criminosos-antes-de-invasao-ao-alemao.html
http://www.diarioguaratuba.com.br/%20portal/%20policial/388-policia-da-ultimato-a-criminosos-antes-de-invasao-ao-alemao.html
http://www.isp.rj.gov.br/
http://www.lav.uerj.br/docs/rel/2012/RelatUPP.pdf
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/%3c%20http:/www.upprj.com/index.php/
http://www.isp.rj.gov.br/dadosoficiais.asp
http://extra.globo.com/casos-de-%20%20%20%20policia/%20estado-%20vai-pagar-policiais-que-atingiram-as-metas-71-do-total-gasto-com
http://extra.globo.com/casos-de-%20%20%20%20policia/%20estado-%20vai-pagar-policiais-que-atingiram-as-metas-71-do-total-gasto-com
http://odia.ig.com.br/noticia/%20rio-de-janeiro/2015-09-30/mais-seguranca-e-menos-
http://odia.ig.com.br/noticia/%20rio-de-janeiro/2015-09-30/mais-seguranca-e-menos-


108 

 

 

 

 

JORNAL “O GLOBO”. Notícia: Confira como foi a ocupação policial no Complexo 

do Alemão. Disponível na internet no endereço <https://oglobo. globo. 

com/rio/mat/2010/11/28/confira-como-foi-feita-ocupacao-policial-no-complexo-do-

alemao-923 129882.asp>. Acesso em 14/06/2017, às 14:00 h.  

 

JORNAL “O SÃO GONÇALO” on line. Notícia: Complexo do Salgueiro vira abrigo 

de lideranças do CV. Disponível na internet no endereço 

<http://www.osaogoncalo.com.br/policia/10310/complexo-do-salgueiro-vira-abrigo-de-

liderancas-do-cv>. Acesso em 14/06/2017 às 18:20 h. 

 

MARTINS, Simone Teixeira. A Construção da Notícia: Sobre a Influência da TV – e 

do Telejornalismo – no Brasil In: XIV Congresso de Ciências da Comunicação na 

Região Sudeste, 2009, Rio de Janeiro. Disponível na internet no endereço < http://www. 

intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2009/resumos/R14-0528-1.pdf>. Acesso em 

08/06/2017, às 20:20 h.  

 

PORTAL DE NOTÍCIAS G1. Notícia:UPP foi uma tentativa ousada demais, diz 

secretario de segurança do RJ. Disponível na internet no endereço 

<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/upp-foi-uma-tentativa-ousada-demais-diz-

secretario-de-seguranca-do-rj.ghtml>. Acesso em 10/06/2017 às 22:38 h. 

PORTAL DE NOTÍCIAS G1. Reportagem: Onda de violência em Niterói revela ponto crítico 

da política das UPPs na capital, dizem especialistas. Disponível na internet no endereço 

<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/aumento-da-violencia-preocupa-

moradores-de-sao-goncalo-no-rj.html>. Acesso em 21/04/2017, às 15:20h. 

PORTAL DE NOTÍCIAS G1: Notícia: A ocupação das favelas do Alemão. Disponível 

na internet no endereço <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/ 

2010/11/ocupacao-das-favelas-do-alemao.html>. Acesso em 14/06/2017 às 10:00 h. 

PORTAL DE NOTÍCIAS “LEISECAMARICÁ.COM.BR”. Notícia: Desertores do 

alemão podem estar em Maricá. Disponível na internet no endereço   

<http://leisecamarica.com.br/desertores-do-alemao-podem-estar-em-niteroi-sao-gonca 

lo-e-marica/>. Acesso em 12/03/2017 às 09:36 h. 

  

PORTAL DE NOTÍCIAS “OPINIÃO & NOTÍCIA”. Notícia: Favela-modelo de UPP 

tem 1° tiroteio desde 2008. Disponível na internet no endereço < 

http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/favela-modelo-da-politica-de-upp-tem-o-1o-iroteio -

desde-2008/>.  Acesso em 23 05/2017, às 10:45 h. 

 

PORTAL DE NOTÍCIAS UOL. Notícia: Onda de violência em Niterói revela ponto crítico da 

política das UPPs  na capital, dizem especialistas. .Disponível na internet no endereço 

<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/04/23/onda-de-violencia-

em-niteroi-revela-ponto-critico-da-politica-das-upps-na-capital-dizem-specialistas.htm>.  

Acessado em 13/09/16 “às 09:15 h.   
 

PORTAL YOUTUBE. Foto: Helicóptero abatendo traficantes em fuga na Vila 

Cruzeiro - RJ - 25/11/10. IMAGEM REDE GLOBO DE TELEVISÃO. Disponível na 

http://www.osaogoncalo.com.br/policia/10310/complexo-do-salgueiro-vira-abrigo-de-liderancas-do-cv
http://www.osaogoncalo.com.br/policia/10310/complexo-do-salgueiro-vira-abrigo-de-liderancas-do-cv
http://www/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/upp-foi-uma-tentativa-ousada-demais-diz-secretario-de-seguranca-do-rj.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/upp-foi-uma-tentativa-ousada-demais-diz-secretario-de-seguranca-do-rj.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/aumento-da-violencia-preocupa-moradores-de-sao-goncalo-no-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/aumento-da-violencia-preocupa-moradores-de-sao-goncalo-no-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/%202010/11/ocupacao-das-favelas-do-alemao.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/%202010/11/ocupacao-das-favelas-do-alemao.html
http://leisecamarica.com.br/desertores-do-alemao-podem-estar-em-niteroi-sao-gonca%20lo-e-marica/
http://leisecamarica.com.br/desertores-do-alemao-podem-estar-em-niteroi-sao-gonca%20lo-e-marica/
http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/favela-modelo-da-politica-de-upp-tem-o-1o-iroteio%20-desde-2008/
http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/favela-modelo-da-politica-de-upp-tem-o-1o-iroteio%20-desde-2008/
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/04/23/onda-de-violencia-em-niteroi-revela-ponto-critico-da-politica-
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/04/23/onda-de-violencia-em-niteroi-revela-ponto-critico-da-politica-


109 

 

 

 

internet no endereço  <https://www. youtube.com/watch?v=PDPMPesOaQg>. Acesso 

em  11/06/2017 às 13:00 h.  

 

REVISTA ELETRÔNICA “A NOVA DEMOCRACIA”. Notícia: Um ano de ocupação 

militar no Complexo do Alemão: Miséria e opressão sob um novo comando. 

Disponível na internet no endereço <http://anovademocracia.com.br/no-83/3717-um-

ano-de-ocupacao-militar-no-complexo-do-alemao-miseria-e-opressao-sob-um-novo-co 

man do>, Acesso em 15/06/2016 às 08:02 h.  
 

REVISTA “ISTO É” on line. Notícia: A guerra de Niterói. Disponível na internet no 

endereço <http://istoe. com.br/200772_A+GUERRA+DE+NITEROI/>. Acesso em 

20/04/2017 às 14:50 h. 

 

REVISTA “VEJA” on line. Notícia: “Efeito da política ‘espanta-bandido’ da dupla 

Cabral-Beltrame – Violência em Niterói faz mais uma vítima”. Disponível na 

internet no endereço <http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/efeito-da-politica-8220-

espanta-bandi do-  8221-da-dupla-cabral-beltrame-8211-violencia-em-niteroi-faz- mais- 

uma -vitima/>.  Acesso em 20/04/2017, às 14:40 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anovademocracia.com.br/no-83/3717-um-ano-de-ocupacao-militar-no-complexo-do-alemao-miseria-e-opressao-sob-um-novo-comand
http://anovademocracia.com.br/no-83/3717-um-ano-de-ocupacao-militar-no-complexo-do-alemao-miseria-e-opressao-sob-um-novo-comand
http://anovademocracia.com.br/no-83/3717-um-ano-de-ocupacao-militar-no-complexo-do-alemao-miseria-e-opressao-sob-um-novo-co%20man
http://anovademocracia.com.br/no-83/3717-um-ano-de-ocupacao-militar-no-complexo-do-alemao-miseria-e-opressao-sob-um-novo-co%20man
http://anovademocracia.com.br/no-83/3717-um-ano-de-ocupacao-militar-no-complexo-do-alemao-miseria-e-opressao-sob-um-novo-co%20man
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/efeito-da-politica-8220-espanta-bandi%20do-%20%208221-da-dupla-cabral-beltrame-8211-violencia-
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/efeito-da-politica-8220-espanta-bandi%20do-%20%208221-da-dupla-cabral-beltrame-8211-violencia-
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/efeito-da-politica-8220-espanta-bandi%20do-%20%208221-da-dupla-cabral-beltrame-8211-violencia-


110 

 

 

 

APÊNDICE A - RELAÇÃO COMPLETA DAS RISPs E AISPs 

 

 
 

 

   NÚCLEO DE PESQUISA EM JUSTIÇA CRIMINAL E SEGURANÇA PÚBLICA – NUPESP 

Regiões e áreas Integradas de Segurança Pública - RISP e AISP Distribuição dos 
Batalhões de Polícia Militar e Delegacias de Polícia Civil (Atual distribuição, 

assim configurada desde janeiro de 2014) 

RISP AISP BPM DP Município Unidade Territorial 

1 2 2ºBPM 

9 (DP Legal) 

Rio de Janeiro 

Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória e 
Laranjeiras 

10 (DP Legal) 
Botafogo, Humaitá e Urca 

1 3 3º BPM 

23 (DP Legal) 

Rio de Janeiro 

Cachambi e Méier 

24 (DP Legal) Abolição, Encantado, Piedade e Pilares 

25 (DP Legal) Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho, Riachuelo, 
Rocha, Sampaio e São Francisco Xavier 

26 (DP Legal) Água Santa, Engenho de Dentro, Lins de 
Vasconcelos e Todos os Santos 

44 (DP Legal) Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, 
Maria da Graça e Tomás Coelho 

1 4 4º BPM 

6 (DP Legal) 

Rio de Janeiro 

Catumbi, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido e 
Centro (parte) 

17 (DP Legal) 
Caju, Mangueira, São Cristóvão e Vasco da 

Gama 

18 (DP Legal) Maracanã, Praça da Bandeira e Tijuca (parte) 

1 5 5ºBPM 

1 

Rio de Janeiro 

Centro (Parte) 

4 Centro (Parte), Gamboa, Santo Cristo e Saúde 

5 (DP Legal) Centro (Parte), Lapa e Paquetá 

7 (DP Legal) Santa Teresa 

1 6 6ºBPM 
19 (DP Legal) 

Rio de Janeiro 
Alto da Boa Vista e Tijuca (Parte) 

20 (DP Legal) Andaraí, Grajaú e Vila Isabel 

1 16 16ºBPM 

22 (DP Legal) 

Rio de Janeiro 

Brás de Pina (Parte), Olaria, Penha e Penha 
Circular (Parte) 

38 (DP Legal) 
Brás de Pina (Parte), Cordovil, Jardim América, 

Parada de Lucas,Penha Circular (Parte) e 
Vigário Geral 

45 (DP Legal) Complexo do Alemão 
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1 17 17ºBPM 37 (DP Legal) Rio de Janeiro 

Bancários, Cacuia, Cidade Universitária, 
Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, 
Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, 

Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e 
Zumbi 

1 19 19ºBPM 

12 (DP Legal) 

Rio de Janeiro 

Copacabana (Parte) e Leme 

13 (DP Legal) Copacabana (Parte) 

1 22 22ºBPM 21 (DP Legal) Rio de Janeiro 
Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, 

Maré e Ramos 

1 23 23ºBPM 

11 (DP Legal)   Rocinha 

14 (DP Legal) Rio de Janeiro Ipanema e Leblon 

15 (DP Legal)   
Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado e 

Vidigal 

2 9 9ºBPM 

28 (DP Legal) 

Rio de Janeiro 

Campinho, Cascadura, Praça Seca, Quintino 
Bocaiúva e Vila Valqueire 

29 (DP Legal) 
Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu 

e Vaz Lobo 

30 (DP Legal) 
Bento Ribeiro, Marechal Hermes e Oswaldo 

Cruz 

40 (DP Legal) 
Coelho Neto, Colégio (Parte), Honório Gurgel e 

Rocha Miranda 

2 14 14ºBPM 

33 (DP Legal) 

Rio de Janeiro 

Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, 
Magalhães Bastos, Realengo e Vila Militar 

34 (DP Legal) 
Bangu, Gericinó, Padre Miguel e Senador 

Camará 

2 18 18ºBPM 
32 (DP Legal) 

Rio de Janeiro 

Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul, 
Jacarepaguá e Taquara 

41 (DP Legal) Freguesia (Jacarepaguá), Pechincha e Tanque 

2 27 27ºBPM 
36 (DP Legal) 

Rio de Janeiro 
Paciência e Santa Cruz 

43 (DP Legal) Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba 

2 31 31ºBPM 

16 (DP Legal) 

Rio de Janeiro 

Barra da Tijuca, Itanhangá, Joá 

42 (DP Legal) 
Recreio dos Bandeirantes, Barra de Guaratiba, 
Camorim, Grumari, Vargem Grande e Vargem 

Pequena 

2 40 40ºBPM 35 (DP Legal) Rio de Janeiro 
Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo 

e Senador Vasconcelos 

2 41 41°BPM 

27 (DP Legal) 

Rio de Janeiro 

Colégio (Parte), Irajá, Vicente de Carvalho, Vila 
Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre 

31 (DP Legal) 
Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta e 

Ricardo de Albuquerque 

39 (DP Legal) 
Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque 

Colúmbia e Pavuna 

3 15 15ºBPM 

59 

Duque de Caxias 

Duque de Caxias (Centro) 

60 Campos Elyseos 

61 (DP Legal) Xerém 

62 (DP Legal) Imbariê 

3 20 20ºBPM 

52 (DP Legal) Nova Iguaçu Centro 

56 (DP Legal) Nova Iguaçu Comendador Soares, Cabuçú e Km32 

58 (DP Legal) Nova Iguaçu 
Posse, Austin, Miguel Couto, Vila de Cava e 

Tinguá 

53 (DP Legal) Mesquita Mesquita, Chatuba e Banco de Areia 
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57 (DP Legal) Nilópolis Nilópolis e Olinda 

3 21 21ºBPM 64 (DP Legal) São João de Meriti 
São João de Meriti, Coelho da Rocha e São 

Mateus 

3 34 34ºBPM 

65 (DP Legal) Magé Magé, Santo Aleixo e Suruí 

66 (DP Legal) Magé Inhomirim e Guia de Copaíba 

67 (DP Legal) Guapimirim Guapimirim 

3 24 24ºBPM 

48 Seropédica Seropédica 

50 (DP Legal) Itaguaí Itaguaí e Ibituporanga 

51 (DP Legal) Paracambi Paracambi 

55 (DP Legal) Queimados Centro, Norte, Sul. Leste, Oeste e Nordeste 

63 (DP Legal) Japeri 
Japeri, Engenheiro Pedreira, Marajoara, Pedra 

Lisa e Rio D`Ouro 

3 39 39ºBPM 54 (DP Legal) Belford Roxo 
Areia Branca, Jardim Redentor, Parque São 

José, Nova Aurora e Lote XV 

4 25 25ºBPM 

118 (DP 
Legal) Araruama 

Araruama, Morro Grande e São Vicente de 
Paula 

124 (DP 
Legal) Saquarema Saquarema, Bacaxá e Sampaio Correia 

125 (DP 
Legal) São Pedro da Aldeia São Pedro da Aldeia 

126 (DP 
Legal) Cabo Frio Cabo Frio e Tamoios 

127 (DP 
Legal) Armação dos Búzios Armação dos Búzios 

129 (DP 
Legal) Iguaba Grande Iguaba Grande 

132 (DP 
Legal) Arraial do Cabo Arraial do Cabo 

4 35 35ºBPM 

71 (DP Legal) Itaboraí 
Itaboraí, Cabuçú, Itambí, Porto das Caixas e 

Sambaetiba 

70 (DP Legal) Tanguá Tanguá 

119 (DP 
Legal) Rio Bonito Rio Bonito e Boa Esperança 

120 (DP 
Legal) Silva Jardim 

Silva Jardim, Aldeia Velha, Correntezas e 
Gaviões 

159 (DP 
Legal) 

Cachoeiras de 
Macacu Cachoeiras de Macacu, Japuíba e Subaio 

4 7 7ºBPM 

72 (DP Legal) 

São Gonçalo 

São Gonçalo 

73(DP Legal) Neves 

74(DP Legal) Monjolo 

75 Ipiiba e Sete Pontes 

4 12 12ºBPM 

76 (DP Legal) Niterói 
Centro, Ponta da Areia, Ilha da Conceição, São 
Lourenço, Fátima, Morro do Estado, Ingá, São 

Domingos, Gragoatá e Boa Viagem 

77 (DP Legal) Niterói 
Santa Rosa, Icaraí, Vital Brasil, Pé Pequeno, 

Viradouro e Cubango 

78 (DP Legal) Niterói 
Fonseca, Viçoso Jardim, Caramujo, Baldeador, 
Santa Bárbara, Tenente Jardim, Engenhoca, 

Santana e Barreto 

79 (DP Legal) Niterói 

Jurujuba, Charitas, São Francisco, Cachoeiras, 
Maceió, Largo da Batalha, Ititioca, Badu, Sapê, 
Matapaca, Vila Progresso, Muriqui, Maria Paula 

e Cantagalo 
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81 (DP Legal) Niterói 

Itaipu, Camboinhas, Itacoatiara, Piratininga, 
Cafubá, Jacaré, Rio do Ouro, Engenho do Mato, 

Várzea das Moças e Jardim Imbuí 

82 (DP Legal) Maricá Maricá e Inoã 

5 28 28ºBPM 
90 (DP Legal) Barra Mansa 

Antonio Rocha, Floriano, Nossa Senhora do 
Amparo, Rialto e Regiões Administrativas I, II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV 

93 (DP Legal) Volta Redonda Volta Redonda 

101 (DP 
Legal) Pinheiral Pinheiral 

            

5 33 33ºBPM 

165 (DP 
Legal) Mangaratiba 

Mangaratiba, Conceição de Jacareí, Vila 
Muriquí, Itacuruçá 

166 Angra dos Reis 
Angra dos Reis, Jacuecanga, Cunhambebe, 
Mambucaba, Abraão e Praia de Araçatiba 

167 (DP 
Legal) Paraty Parati, Parati-Mirim e Tarituba 

168 (DP 
Legal) Rio Claro 

Rio Claro, Getulândia, Lídice, Passa Três e São 
João Marcos 

5 37 37ºBPM 

89 (DP Legal) Resende 
Resende, Engenheiro Passos, Agulhas Negras, 

Pedra Selada e Fumaça 

99 (DP Legal) Itatiaia Itatiaia 

100 (DP 
Legal) 

Porto Real Porto Real 

Quatis Quatis, Falcão e Ribeirão de São Joaquim 

5 10 10ºBPM 

88 (DP Legal) Barra do Piraí 
Barra do Piraí, Dorandia, Ipiabas, São José do 

Turvo e Vargem Alegre 

91 (DP Legal) Valença 

Valença, Barão de Juparana, Conservatória, 
Parapeúna, Pentagna e Santa Isabel do Rio 

Preto 

92 (DP Legal) Rio das Flores 
Rio das Flores, Manuel Duarte, Abarracamento 

e Taboas 

94 (DP Legal) Piraí Piraí, Arrozal, Monumento e Santanésia 

95 (DP Legal) Vassouras 
Vassouras, Andrade Pinto, São Sebastião dos 

Ferreiros e Sebastião de Lacerda 

96 (DP Legal) 

Miguel Pereira Miguel Pereira, Governador Portela e Conrado 

Paty do Alferes Paty do Alferes e Avelar 

97 (DP Legal) Mendes Mendes 

98 (DP Legal) 
Engenheiro Paulo de 

Frontin 
Engenheiro Paulo de Frontin e Sacra Família do 

Tinguá 

6 8 8ºBPM 

134 (DP 
Legal) 

Campos dos 
Goytacazes 

Campos dos Goytacazes (Primeiro Subdistrito, 
Segundo Subdistrito e Quarto Subdistrito), 

Ibitioca, Dores de Macabu, Morangaba, 
Mussurepe, Serrinha, Santo Amaro de Campos, 

São Sebastião de Campos e Tocos 

146 (DP 
Legal) 

Campos dos 
Goytacazes 

Campos dos Goytacazes (Terceiro Subdistrito), 
Santa Maria, Morro do Coco, Santo Eduardo, 

Travessão e Vila Nova de Campos 

147 (DP 
Legal) 

São Francisco de 
Itabapoana 

São Francisco de Itabapoana, Maniva e Barra 
Seca 

141 (DP 
Legal) São Fidélis 

São Fidelis, Cambiasca, Colonia, Ipuca e 
Pureza 

145 (DP 
Legal) São João da Barra 

Barcelos, Atafona, São João da Barra, Grussaí, 
Cajueiro e Pipeiras 
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6 32 32ºBPM 

121 (DP 
Legal) Casimiro de Abreu 

Casimiro de Abreu, Professor Souza, Barra de 
São João e Rio Dourado 

122 (DP 
Legal) 

Conceição de 
Macabú Conceição de Macabú e Macabuzinho 

123 (DP 
Legal) Macaé 

Centro, Cabiúnas, Barra de Macaé, Aeroporto e 
Imboassica 

128 (DP 
Legal) Rio das Ostras Rio das Ostras 

130 (DP 
Legal) 

Quissamã Quissamã 

Carapebus 
Centro, UB-S, Rodagem, Carapebus e Praia de 

Carapebus 

6 29 29ºBPM 

138 (DP 
Legal) Laje do Muriaé Laje do Muriaé 

139 (DP 
Legal) Porciúncula Porciúncula, Purilândia e Santa Clara 

140 (DP 
Legal) 

Natividade Natividade, Ourania e Bom Jesus do Querendo 

Varre-Sai Varre-Sai 

143 (DP 
Legal) Itaperuna 

Itaperuna, Boaventura, Nossa Senhora da 
Penha, Itajara, Retiro do Muriaé, Raposo e 

Comendador Venâncio 

São José de Ubá São José de Ubá 

144 (DP 
Legal) 

Bom Jesus de 
Itabapoana 

Bom Jesus de Itabapoana, Carabuçú, Calheiros, 
Pirapetinga de Bom Jesus, Rosal e Serrinha 

148 (DP 
Legal) 

Cardoso Moreira Cardoso Moreira e São Joaquim 

Italva Italva 

6 36 36ºBPM 

135 (DP 
Legal) Itaocara 

Itaocara, Portela, Batatal, Laranjais, 
Jaguarembe e Estrada Nova 

136 (DP 
Legal) 

Santo Antônio de 
Pádua 

Santo Antônio de Pádua, Campelo, 
Paraoquena, Monte Alegre, Ibitiguaçú, Santa 
Cruz, Baltazar, Marangatú e São Pedro de 

Alcântara 
Aperibé Aperibé 

137 (DP 
Legal) Miracema 

Miracema, Venda das Flores e Paraíso do 
Tobias 

142 (DP 
Legal) Cambuci 

Cambuci, Três Irmãos, Funil, Monte Verde e 
São João do Paraíso 

155 (DP 
Legal) 

São Sebastião do 
Alto 

São Sebastião do Alto, Valão do Barro e Ipituna 

7 11 11ºBPM 

151 (DP 
Legal) Nova Friburgo 

Nova Friburgo, São Pedro da Serra, Lumiar, 
Amparo, Riograndina, Conselheiro Paulino e 

Campo do Coelho 

152 (DP 
Legal) Duas Barras Duas Barras e Monnerat 

153 (DP 
Legal) Cantagalo 

Cantagalo, Santa Rita da Floresta, Boa Sorte, 
Euclidelândia e São Sebastião do Paraíba 

154 (DP 
Legal) 

Cordeiro Cordeiro 

Macuco Macuco 

156 (DP 
Legal) 

Santa Maria 
Madalena 

Santa Maria Madalena, Doutor Loreti, 
Renascença, Santo Antônio do Imbé, Sossego e 

Triunfo 
157 (DP 
Legal) Trajano de Morais 

Trajano de Morais, Doutor Elias, Sodrelândia, 
Vila da Grama e Visconde de Imbé 

158 (DP 
Legal) Bom Jardim 

Bom Jardim, Banquete, Barra Alegre e São José 
do Ribeirão 

7 38 38ºBPM 
107 (DP 
Legal) Paraíba do Sul 

Paraíba do Sul, Werneck, Salutaris e 
Inconfidência 
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108 (DP 
Legal) 

Comendador Levy 
Gasparian 

Comendador Levy Gasparian e Afonso Arinos 

Areal Areal 

Três Rios Três Rios e Bemposta 

109 (DP 
Legal) Sapucaia 

Sapucaia, Anta, Pião, Nossa Senhora Aparecida 
e Jamapara 

7 30 30ºBPM 

104 (DP 
Legal) 

São José do Vale do 
Rio Preto 

São José do Vale do Rio Preto 

110 (DP 
Legal) Teresópolis 

Teresópolis, Vale do Bonsucesso e Vale do 
Paquequer 

111 (DP 
Legal) Sumidouro Sumidouro 

112 (DP 
Legal) Carmo 

Carmo, Córrego da Prata e Porto Velho do 
Cunha 

7 26 26ºBPM 

105 (DP 
Legal) 

Petrópolis 
Petrópolis e Cascatinha 

106 (DP 
Legal) Itaipava, Pedro do Rio e Posse 
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APÊNDICE  B – ESTATÍSTICAS CRIMINAIS DO ANO DE 2006 – RJ 

 

capital 

VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS jan fev mar abr

  Homicídio Doloso 180          219          222          230          

  Lesão Corporal Seguida de Morte 1              2              3              1              

  Latrocínio (Roubo seguido de morte) 7              6              10            22            

  Tentativa de Homicídio 107          115          156          151          

  Lesão Corporal Dolosa 2.508        2.446        2.504        2.106        

  Estupro 45            40            36            29            

  Atentado Violento ao Pudor 78            68            69            40            

VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO

  Homicídio Culposo 58            62            62            64            

  Lesão Corporal Culposa 1.251        991          1.153        1.092        

 Obs.: Planilha no formato Excell. Para visualizá-la completamente clicar duas vezes 

sobre a tabela. 
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APÊNDICE  C – ESTATÍSTICAS CRIMINAIS DO ANO DE 2007 – RJ 

 

GRANDE RIO 2007

VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS jan fev mar abr

  Homicídio Doloso 227          192          237          227          

  Lesão Corporal Seguida de Morte 2              2              4              2              

  Latrocínio (Roubo seguido de morte) 2              8              15            8              

  Tentativa de Homicídio 120          114          166          150          

  Lesão Corporal Dolosa 2.219        2.341        2.652        2.386        

  Estupro 46            32            34            36            

  Atentado Violento ao Pudor 60            48            43            56            

VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO

  Homicídio Culposo 67            57            100          79            

  Lesão Corporal Culposa 1.250        1.209        1.350        1.461        

VÍTIMAS DE MORTES COM TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA

  Encontro de Cadáver 37            38            49            33            

  Encontro de Ossada 1              1              6              -           

Obs.: Planilha no formato Excell. Para visualizá-la completamente clicar duas vezes 

sobre a tabela.  
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APÊNDICE  D – ESTATÍSTICAS CRIMINAIS DO ANO DE 2008 – RJ 

 

Capital

VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS jan fev mar abr

  Homicídio Doloso 227          171          185          184          

  Lesão Corporal Seguida de Morte 3              2              -           2              

  Latrocínio (Roubo seguido de morte) 4              3              7              3              

  Tentativa de Homicídio 126          129          139          118          

  Lesão Corporal Dolosa 2.263        2.171        2.387        2.258        

  Estupro 27            37            48            32            

  Atentado Violento ao Pudor 50            53            68            78            

VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO

  Homicídio Culposo 56            54            68            86            

  Lesão Corporal Culposa 1.275        1.305        1.563        1.484        

 Obs.: Planilha no formato Excell. Para visualizá-la completamente clicar duas vezes 

sobre a tabela.  
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APÊNDICE  E – ESTATÍSTICAS CRIMINAIS DO ANO DE 2009 – RJ 

 

CAPITAL 2009

VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS jan/09 fev/09 mar/09 abr/09

  Homicídio Doloso 201          224          197          189          

  Lesão Corporal Seguida de Morte 1              -           4              2              

  Latrocínio (Roubo seguido de morte) 1              10            15            9              

  Tentativa de Homicídio 175          167          207          209          

  Lesão Corporal Dolosa 2.474        2.467        2.620        2.537        

  Estupro 43            41            38            34            

  Atentado Violento ao Pudor 99            92            82            81            

VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO

  Homicídio Culposo 55            56            77            55            

  Lesão Corporal Culposa 1.433        1.504        1.616        1.419        

VÍTIMAS DE MORTES COM TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA

  Encontro de Cadáver 18            22            21            13            

 Obs.: Planilha no formato Excell. Para visualizá-la completamente clicar duas vezes 

sobre a tabela. 
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APÊNDICE  F – ESTATÍSTICAS CRIMINAIS DO ANO DE 2010 – RJ 

 

Capital

VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS jan fev mar abr

  Homicídio Doloso 174          141          167          165          

  Lesão Corporal Seguida de Morte 4              2              4              1              

  Latrocínio (Roubo seguido de morte) 11            1              4              6              

  Tentativa de Homicídio 136          135          146          146          

  Lesão Corporal Dolosa 2.874        2.784        2.507        2.228        

  Estupro 96            118          104          93            

VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO

  Homicídio Culposo 34            65            56            62            

  Lesão Corporal Culposa 1.577        1.356        1.800        1.413        

VÍTIMAS DE MORTES COM TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA

  Encontro de Cadáver 36            24            20            20            

  Encontro de Ossada -           1              -           -           

 Obs.: Planilha no formato Excell. Para visualizá-la completamente clicar duas vezes 

sobre a tabela. 
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APÊNDICE  G – ESTATÍSTICAS CRIMINAIS DO ANO DE 2011 – RJ 

 

Capital

VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS jan fev mar abr

  Homicídio Doloso 137          126          134          131          

  Lesão Corporal Seguida de Morte 2              1              4              4              

  Latrocínio (Roubo seguido de morte) 2              3              6              3              

  Tentativa de Homicídio 151          132          126          131          

  Lesão Corporal Dolosa 3.331        3.127        2.953        2.724        

  Estupro 139          122          131          133          

VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO

  Homicídio Culposo 44            40            63            48            

  Lesão Corporal Culposa 1.952        1.840        1.744        1.815        

VÍTIMAS DE MORTES COM TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA

 Obs.: Planilha no formato Excell. Para visualizá-la completamente clicar das vezes 

sobre a tabela. 
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APÊNDICE  H – ESTATÍSTICAS CRIMINAIS DO ANO DE 2012 – RJ 

 

Capital

VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS jan fev mar abr

  Homicídio Doloso 123          127          123          107          

  Lesão Corporal Seguida de Morte 1              2              1              1              

  Latrocínio (Roubo seguido de morte) 5              5              5              3              

  Tentativa de Homicídio 116          241          124          139          

  Lesão Corporal Dolosa 3.014        3.118        2.968        2.927        

  Estupro 166          156          227          138          

VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO

  Homicídio Culposo 60            59            55            48            

  Lesão Corporal Culposa 1.814        1.669        2.055        1.795        

VÍTIMAS DE MORTES COM TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA

  Encontro de Cadáver 10            18            12            18            

  Encontro de Ossada -           -           -           -           

 Obs.: Planilha no formato Excell. Para visualizá-la completamente clicar duas vezes 

sobre a tabela. 
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APÊNDICE  I – ESTATÍSTICAS CRIMINAIS DO ANO DE 2013 – RJ 

 

Capital

VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS    jan fev mar abr

  Homicídio Doloso 115          126          118          121          

  Lesão Corporal Seguida de Morte 1              3              1              5              

  Latrocínio (Roubo seguido de morte) 4              2              3              3              

  Tentativa de Homicídio 138          135          147          92            

  Lesão Corporal Dolosa 2.667        3.365        3.268        2.942        

  Estupro 154          157          151          161          

VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO

  Homicídio Culposo 37            34            42            43            

  Lesão Corporal Culposa 1.658        1.718        1.832        1.799        

VÍTIMAS DE MORTES COM TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA

  Encontro de Cadáver 12            14            18            11            

  Encontro de Ossada 1              2              1              -           

REGISTROS DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

 Obs.: Planilha no formato Excell. Para visualizá-la completamente clicar duas vezes 

sobre a tabela. 
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APÊNDICE  J – ESTATÍSTICAS CRIMINAIS DO ANO DE 2014 – RJ 

 

Capital

VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS jan fev mar abr

  Homicídio Doloso 113          133          111          94            

  Lesão Corporal Seguida de Morte 3              2              2              -           

  Latrocínio (Roubo seguido de morte) 5              6              4              6              

  Tentativa de Homicídio 192          179          156          186          

  Lesão Corporal Dolosa 3.562        3.225        3.282        3.007        

  Estupro 194          171          141          138          

VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO

  Homicídio Culposo 62            46            55            54            

  Lesão Corporal Culposa 1.909        1.808        1.810        1.686        

VÍTIMAS DE MORTES COM TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA

 Obs.: Planilha no formato Excell. Para visualizá-la completamente clicar duas vezes 

sobre a tabela. 
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APÊNDICE  K – ESTATÍSTICAS CRIMINAIS DO ANO DE 2015 – RJ 

 

Capital

VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS JAN FEV MAR ABR

  Homicídio Doloso 114          101          106          98            

  Lesão Corporal Seguida de Morte -           2              -           3              

  Latrocínio (Roubo seguido de morte) 1              3              1              9              

  Tentativa de Homicídio 261          179          248          180          

  Lesão Corporal Dolosa 3.076        2.665        2.638        2.483        

  Estupro 137          111          144          160          

VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO

  Homicídio Culposo 50            31            53            41            

  Lesão Corporal Culposa 1.631        1.348        1.747        1.707        

VÍTIMAS DE MORTES COM TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA

  Encontro de Cadáver 19            19            18            16            

  Encontro de Ossada 2              -           2              -           

Obs.: Planilha no formato Excell. Para visualizá-la completamente clicar duas vezes 

sobre a tabela. 
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APÊNDICE  L – ESTATÍSTICAS CRIMINAIS DO ANO DE 2016 – RJ  

 

Capital

VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS JAN FEV MAR

  Homicídio Doloso 99            114          121          

  Lesão Corporal Seguida de Morte -           2              1              

  Latrocínio (Roubo seguido de morte) 5              14            6              

  Tentativa de Homicídio 217          199          213          

  Lesão Corporal Dolosa 2.425        2.576        2.514        

  Estupro 165          103          124          

VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO

  Homicídio Culposo 46            38            41            

  Lesão Corporal Culposa 1.302        1.342        1.400        

VÍTIMAS DE MORTES COM TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA

  Encontro de Cadáver 14            19            27            

  Encontro de Ossada 2              5              2               

Obs.: Planilha no formato Excell. Para visualizá-la completamente clicar duas vezes 

sobre a tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 
    PODER EXECUTIVO 

 

 
Publicado no D.O. de 26.06.2009 
DECRETO Nº 41.930                                                          DE 25 DE JUNHO DE 2009 

 
DISPÕE  SOBRE  A  CRIAÇÃO  E 
IMPLANTAÇÃO DAS REGIÕES INTEGRADAS 
DE SEGURANÇA PÚBLICA (RISP) E DAS 
CIRCUNSCRIÇÕES INTEGRADAS DE 
SEGURANÇA PÚBLICA (CISP) PARA TODO O 
TERRITÓRIO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais, 
tendo em vista o que dispõe os incisos II e VI do art. 145 da Constituição Estadual e o art. 
24, inciso VIII do Decreto-Lei nº 220, de 18 de julho de 1975, 

 
CONSIDERANDO: 

 
- a necessidade de aperfeiçoar as ações de Segurança Pública do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, no que tange à integração do planejamento e coordenação operacional das 
organizações policiais; 

 
- a necessidade de se obter maior efetividade das ações operacionais em uma mesma área 
de responsabilidade territorial, garantindo-se unidade de propósitos e apoio mútuo entre as 
instituições de defesa social, com vistas na convergência de esforços; 

 
- o princípio constitucional da eficiência, que na atual conjuntura impele as instituições 
policiais a um processo de modernização administrativa e operacional, que busque a 
excelência na prestação de serviços na área de Segurança Pública; e 

 
- o projeto de integração geográfica entre a Polícia Militar e Polícia Civil, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Ficam criadas, no território do Estado do Rio de Janeiro, as Regiões Integradas de 
Segurança Pública – RISP, em número de 07 (sete), objetivando a articulação territorial 
regional, no nível tático, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro – PCERJ, com a 
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ, nos termos deste Decreto. 

 
Art. 2º - A adequação geográfica entre as circunscrições territoriais de atuação da PCERJ e 
PMERJ, no contexto das RISP, será consolidada ao nível dos Departamentos de Polícia de 
Área - DPA da PCERJ e dos Comandos de Policiamento de Área – CPA da PMERJ. 

 
§ 1º - Os Diretores dos Departamentos de Polícia de Área – DPA e os Comandantes dos 
Comandos de Policiamento de Área – CPA, além das atribuições internas inerentes às suas 
respectivas instituições, possuirão também as seguintes: 

 
I – O estabelecimento de estratégias de integração e cooperação regionais; 

 
II – A instituição de um fórum permanente de análise, compartilhamento de informações e 
ações conjuntas;

 

ANEXO  A – DECRETO 41.930 DE 25 DE JUNHO DE 2009 
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PODER EXECUTIVO 

 

 
III – Adequação dos recursos humanos e logísticos às necessidades regionais; 
IV – Acompanhamento e avaliação das ações realizadas; 

 
V – A promoção de uma rotina de reuniões e monitoramento do cumprimento das metas 
operacionais e administrativas pertinentes à sua região. 

 
§ 2º – As RISP possuirão as abrangências territoriais previstas no Anexo Único deste 
Decreto. 

 
§ 3º – Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, as estruturas básicas das 
polícias estaduais sofrerão as seguintes modificações: 

 
I – na PMERJ: 

 
a) fica criado o 7º Comando de Policiamento de Área – 7º CPA, cuja área de atuação 
encontra-se definida no Anexo Único deste decreto; 

 
b) transformar o Comando de Policiamento de Áreas Especiais – CPAE em Comando de 
Policiamento Comunitário – CPCom.; 

II – na PCERJ: 

a) ficam criados 07 (sete) Departamentos de Polícia de Área, subordinados aos 
Departamentos Gerais correspondentes, com as áreas de atuação definidas no Anexo Único 
deste decreto; 

 
b) as Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior e Delegacias de Polícia ficarão 
subordinadas aos Departamentos de Polícia de Área correspondentes, após os ajustes 
necessários, objetivando a compatibilização com as respectivas AISP; 

 
c) em decorrência da criação dos Departamentos de Polícia de Área, ficam alteradas as 
denominações dos Departamentos de Polícia da Capital, da Baixada, do Interior, de Polícia 
Especializada, de Planejamento e Operações Policias e de Polícia Técnico-Científica, para 
Departamento Geral de Polícia da Capital, Departamento Geral de Polícia da Baixada, 
Departamento Geral de Polícia do Interior, Departamento Geral de Polícia Especializada, 
Departamento  Geral de Planejamento e Operações  Policiais  e  Departamento  Geral  de 
Polícia  Técnico-Científica,  respectivamente,  mantendo-se  as  denominações  do 
Departamento Geral de Administração e Finanças e do Departamento Geral de Tecnologia 
da Informação e Telecomunicações, todos dirigidos por Diretores-Gerais, símbolo DG, ou 
uma Gratificação de Comando ou Direção equivalente. 

 
§ 4º - Os Comandantes dos Comandos de Policiamento de Área da PMERJ e os Diretores 
dos Departamentos de Polícia de Área da Polícia Civil farão jus à percepção de Gratificação 
de Encargos Especiais, em valor correspondente ao símbolo DG, de natureza remuneratória 
e pro labore faciendo. 

 
§ 5º - Não perceberão a Gratificação de Encargos Especiais mencionada pelo § 4º deste 
artigo os servidores civis ou militares que já ocupem cargos em comissão de símbolo DG ou 
equivalente e superiores. 

(Continuação do Decreto  41.930 de 25 de junho de 2009................................... ) 
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Art. 3º - As Áreas Integradas de Segurança Pública – AISP se caracterizam pela articulação 
territorial, no nível tático-operacional, entre a PCERJ e PMERJ, e devem contemplar a área 
de atuação de um Batalhão de Polícia Militar, articulado com os limites de no mínimo 02 
(duas) e no máximo 06 (seis) circunscrições de delegacias policiais. 

 
Art. 4º - As Circunscrições Integradas de Segurança Pública – CISP caracterizam a menor 
instância de apuração dos indicadores de criminalidade, constituindo, ainda, a esfera de 
Integração territorial, no nível operacional, das companhias Integradas da PMERJ com as 
Delegacias de Polícia da PCERJ, tendo como princípio básico, o conceito de que a 
responsabilidade de policiamento de uma subárea Companhia de Polícia Militar Integrada, 
sempre que possível, deverá coincidir com a circunscrição de uma Delegacia de Polícia. 

 
Parágrafo Único – A base operacional da Companhia de Polícia Militar Integrada deverá, 
em princípio, estar sediada dentro dos limites da subárea sob sua responsabilidade. 

 
Art. 5º - As instituições destinatárias deste instrumento deverão implementar, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, as medidas operacionais e administrativas necessárias a 
adequação ao presente ato normativo. 

 
§ 1º - Tais medidas poderão contemplar necessidades de ajustes por parte da PCERJ, da 
PMERJ ou de ambas as instituições, conforme o caso específico, após o aval da SESEG. 

 
§ 2º - O Secretário de Estado de Segurança, após apresentação de expediente com 
justificativas  técnicas  pelo  órgão  solicitante,  que  leve  em  consideração  especificidades 
locais, poderá, em caráter excepcional, autorizar a não implementação das medidas 
preconizadas no prazo ou na forma fixada no presente ato normativo. 

 
§ 3º - Fica o Secretário de Estado de Segurança mediante ato próprio, que não comporte 
aumento de despesas, autorizado a implantar, criar, transformar, estruturar, extinguir ou 
alterar a estrutura organizacional da PCERJ e PMERJ, para fins de adequação ao presente 
Decreto. 

 
Art. 6º - A PCERJ e PMERJ levando em consideração os índices de criminalidade, 
população, extensão territorial, condições sócio-econômicas e as particularidades de suas 
áreas de atuação, deverão apresentar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, proposta com 
a definição de critérios objetivos para distribuição de efetivos e desdobramento de unidades 
operacionais no território do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 8º - Revogam-se as demais disposições em contrário. 

 
Rio de Janeiro, 25 de junho de 2009 

 
SÉRGIO CABRAL

(Continuação do Decreto  41.930 de 25 de junho de 2009................................... ) 
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PODER EXECUTIVO 

 
DECRETO Nº 41.931 DE 25 DE JUNHO DE 2009 

 
DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE DEFINIÇÃO E GERENCIAMENTO DE METAS 
PARA OS INDICADORES ESTRATÉGICOS DE CRIMINALIDADE DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições  
constitucionais  e  legais,  e  tendo  em vista  o  que  consta  da  

CI/Nº040/0005/SSPIO/SESEG/2009. 
 
CONSIDERANDO: 
 
- a necessidade de instituir um sistema de definição e gerenciamento de metas para os 
indicadores estratégicos de criminalidade do Estado; 
 

- que o sistema de acompanhamento de metas demandará dos profissionais de 
segurança  pública  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  o  imprescindível  trabalho 
integrado para busca de resultados comuns, pautado no preciso entendimento do 
comportamento do fenômeno criminal em suas áreas de responsabilidade, e a 
conseqüente adoção de ações conjuntas, adequadas e inteligentes alinhadas às 
estratégias de segurança pública vigentes; e 
 

-  que  tal  sistema  propiciará  aos  gestores  das  instituições  envolvidas,  e  à 
sociedade em geral, uma avaliação adequada da qualidade do desempenho de seus 
profissionais de polícia e outros agentes de segurança pública envolvidos, com o 
conseqüente reconhecimento das boas práticas, ações e resultados, permitindo um 
adequado reconhecimento do mérito. 
 

DECRETA: 
 
Art.1º. Fica implantado, a partir da data de publicação deste Decreto, um SISTEMA DE 
DEFINIÇÃO E GERENCIAMENTO DE METAS PARA OS INDICADORES 
ESTRATÉGICOS DE CRIMINALIDADE NO TERRITÓRIO DO ESTADO DO  RIO DE 
JANEIRO,  com amplo acompanhamento gerencial  dos resultados obtidos. 
 
§ 1º - Entende-se por meta, para fins de aplicação do sistema de gerenciamento ora 
implantado, o resultado esperado com relação a diversos indicadores estratégicos de 
criminalidade. (parágrafo renumerado pelo Decreto nº 42.780, de 03 de janeiro de 
2011). 
 
§ 2º - As metas serão estabelecidas levando-se em consideração a realidade distinta 
existente entre as localidades objeto de sua aplicação. 
(parágrafo incluído pelo Decreto nº 42.780, de 03 de janeiro de 2011). 
 

ANEXO  C – DECRETO 41.931 DE 25 DE JUNHO DE 2009 
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Art.2º. Os indicadores estratégicos de criminalidade que terão metas para fins de 
aplicação do sistema de gerenciamento ora implantado, por impactarem mais 
fortemente a sensação de segurança, serão: 
I – Letalidade violenta, compreendendo as seguintes categorias: 

a) homicídio doloso; 
b) autos de  resistência; 
c) latrocínio; 
d) lesão corporal seguida de morte. 
(nova redação dada pelo Decreto nº 42.780, de 03/01/11). 
 
II – roubos de veículos; 
 
III – roubos de rua, nas seguintes categorias: 
a) a transeuntes;  
b) em coletivos; 
 c) de celulares. 
 
Art.3º. Fica instituída, sem aumento de despesa, a Comissão de Acompanhamento  e  
Avaliação  do  sistema  de  definição  e  gerenciamento  de metas, que será composta 
pelas seguintes autoridades: 
 
I – Governador do Estado do Rio de Janeiro; 
 
II – Secretário de Estado de Segurança; 
 
III – Secretário de Estado da Casa Civil; 
 
IV – Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da SESEG; (nova 
redação dada pelo Decreto nº 42.780, de 03/01/11) 
 
V – Diretor-Presidente do Instituto de Segurança Pública – ISP; 
 
VI – Chefe de Polícia Civil; e 

 
VII – Comandante Geral da Polícia Militar. 
 
§1º. A comissão ora instituída será presidida pelo Governador do Estado. 
 
§2º. As decisões da comissão ora instituída serão tomadas por maioria simples de 
seus membros, pertencendo ao Governador do Estado, em caso de empate, o voto 
de qualidade. 
 
§3º. A participação na comissão ora instituída não implicará no pagamento de 
gratificação. 
 
Art.4º.  As   metas  serão  estabelecidas  por   meio  de   Contrato  de  Gestão 
mencionado pelo artigo 7º deste Decreto e deverão ser perseguidas pela Polícia Civil 
do Estado do Rio de Janeiro – PCERJ e pela Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro – PMERJ, por meio de suas Direção Geral, Comandos Regionais e demais 
Unidades Operacionais desdobradas (Batalhões, Companhias de Polícia Militar e 

(Continuação do Decreto  41.931 de 25 de junho de 2009................................... ) 
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Delegacias Policiais), através da elaboração de Planos de Ação Integrados, 
respeitadas as suas missões constitucionais. 
 

§1º. Ao final de cada ciclo, de 6 (seis) meses, serão definidas as metas gerais e 
específicas para o ciclo subseqüente. (nova redação dada pelo Decreto nº 42.243, de 
15/01/10). 
 
§2º. Para o estabelecimento das metas serão levados em consideração os seguintes 
aspectos: 
 
I – a utilização de um gradiente de manutenção ou redução, segundo critérios técnicos, 
a ser aplicado sobre os dados históricos para identificação das oportunidades 
possíveis para o ano seguinte; e (Inciso renumerado pelo Decreto nº 43.190, de 
12/09/11). 
 
II – análise pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação, que poderá efetuar a 
alteração das metas e da metodologia apresentadas, objetivando um melhor ajuste à 
dinâmica criminal, social e à realidade operacional dos diversos órgãos envolvidos. 
(Inciso renumerado pelo Decreto nº 43.190, de 12/09/11). 
 
§3º.  O  Secretário  de  Estado  de  Segurança  poderá  atribuir,  por  meio  de 
Resolução, metas individualizadas a cada unidade operacional desdobrada, 
observados, para sua fixação, os critérios arrolados no parágrafo anterior. 
 
Art.5º. Tendo em vista a necessidade de celeridade na divulgação dos dados 
estatísticos dos indicadores de criminalidade, o envio dos dados de ocorrências pela 
PCERJ para o ISP deverá ser efetuado até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, devendo 
o ISP publicar tais dados até o 11º (décimo-primeiro) dia útil do mês subseqüente à 
sua ocorrência. 
 
§1º.  O  ISP  alimentará  com os  dados  emanados  pela  PCERJ  o  software  de 
acompanhamento dos resultados e possibilitará o acesso pelas autoridades integrantes 
do sistema de segurança às informações, para uma correta análise do fenômeno 
criminal nas mais diversas regiões do Estado. 
 
§2º. Fica delegada ao Secretário de Estado de Segurança a competência para 
regulamentar os procedimentos de informação de ocorrências de que trata  o 
caput deste artigo. 
 
Art.6º. O monitoramento do cumprimento das metas estabelecidas será efetuado por 
meio de critérios objetivos, baseados nos resultados obtidos pelas Unidades 
Integrantes  do  Sistema  de  Segurança,  conforme  o  constante  do  Anexo  do 
presente Decreto. (nova redação dada pelo Decreto nº 43.989, de 12/12/12). 
 

 
§1º. Fica autorizado o pagamento, a título de Gratificação de Encargos Especiais: 
 
I – premiação por produtividade aos servidores lotados e em efetivo exercício nas 

atividades administrativas da Região Integrada de Segurança Pública – RISP que se 

colocar em primeiro lugar na classificação decorrente da aplicação do Sistema de 

Definição e Gerenciamento de Metas instituído por este Decreto, desde que tenha 
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cumprido integralmente as metas semestrais estabelecidas para cada Indicador  

Estratégico  de  Criminalidade;  (nova  redação  dada  pelo  Decreto  nº 3.989, de 

12/12/12). 
 
 
II – premiação por produtividade aos servidores lotados e em efetivo exercício em 

unidades integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

vinculadas às Áreas Integradas de Segurança Pública  – AISP que se colocarem 

nos três primeiros lugares na classificação decorrente da aplicação do Sistema de 

Definição e Gerenciamento de Metas instituído por este  Decreto, desde que 

tenham cumprido integralmente as metas semestrais estabelecidas para  cada  

Indicador  Estratégico  de  Criminalidade;  (nova  redação  dada  pelo 

Decreto nº 43.989, de 12/12/12).  
 
III – premiação por produtividade aos servidores lotados e em efetivo exercício nas 

atividades administrativas da Região Integrada de Segurança Pública – RISP e em 

Unidades Integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

vinculadas às Áreas Integradas de Segurança Pública – AISP que atingirem o Índice 

de Desempenho de Metas - IDM semestral, a partir do limite mínimo estabelecido de 

90%, desde que cumpridos os demais critérios abaixo elencados, excetuando os já 

contemplados nos incisos I e II deste parágrafo: (nova redação dada pelo Decreto 

nº 43.989, de 12/12/12). 
 

 
a)  Percentual  de  Cumprimento  da  Meta  semestral  para  cada  um  dos  três 
Indicadores Estratégicos de Criminalidade igual ou superior ao limite mínimo de 90% 
das metas estabelecidas; 
 

 
b) As RISP e AISP que obtiverem o Percentual de Cumprimento da Meta semestral, 

para cada Indicador Estratégico de Criminalidade entre o limite mínimo de 90% e 

99,9%, desde que a meta para o referido indicador tenha sido cumprida pelo Estado; 
 

 
c) As RISP e AISP que obtiverem o Percentual de Cumprimento da Meta semestral, 

para cada Indicador Estratégico de Criminalidade igual ou acima de 100%, não se 

aplicará a restrição do cumprimento da meta estabelecida para o Estado. 
 

 
d) O limite máximo a ser considerado para o Percentual de Cumprimento de Meta será 

de 120% para cada Indicador Estratégico de Criminalidade. 

 
IV - premiação por boas práticas a ser paga aos servidores lotados e em efetivo 

exercício nas Unidades Policiais Especializadas da Polícia Civil e Operacionais 

Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que apresentem as três 

melhores iniciativas, por corporação policial, para o controle da criminalidade, a ser 

escolhida pela Comissão instituída no art. 3º deste Decreto. (nova redação dada pelo 

Decreto nº 44.137, de 26/03/13). 
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V - premiação por produtividade aos servidores lotados e em efetivo exercício no 
SARPM (Serviço de Análises de Rotinas Policiais e Monitoramento) da Corregedoria 
Interna da PCERJ e no NUPESP (Núcleo de Pesquisa em Justiça Criminal e 
Segurança Pública) do ISP, desde que tais servidores cumpram suas atribuições 
definidas no art. 5º deste Decreto, com antecedência mínima de 24 (vinte  e  quatro  
horas)  do  prazo  limite  estabelecido,  e  de  forma  ininterrupta, durante o período do 
ciclo de avaliação. (Inciso incluído pelo Decreto nº. 43.055 de 01/07/11). 
 
§2º. Farão jus à premiação de produtividade e boas práticas instituída neste artigo os 

servidores que se enquadrarem nos requisitos fixados nos artigos anteriores e que 

tenham permanecido em exercício por mais de 3 (três)  meses durante o período 

de atingimento da meta ou da execução da iniciativa na RISP, AISP ou Unidade 

Especial ou Especializada agraciadas com o referido prêmio. (nova redação dada pelo 

Decreto nº 43.989, de 12/12/12). 

 
§3º. Também farão jus à mesma premiação os servidores que, lotados em órgão 
integrante da RISP, AISP ou Unidade Especial ou Especializada agraciadas com o 
referido prêmio, tenham tido concedidos os afastamentos previstos nos arts.62, 65, 67 
e 133 da Lei nº 443, de 1º de julho de 1981 e no art.79, incisos I, II, V a XII, XIV, XVIII e 
XIX do Decreto nº 2.479, de 8 de março de 1979. 
 
§4º Não farão jus à premiação prevista  nesta lei  os servidores afastados do 
serviço em decorrência de aplicação de sanção criminal ou disciplinar, ou por 
conta de prisão ou afastamento  cautelar determinado no âmbito de processo 
judicial ou administrativo, ressalvadas as hipóteses contidas nos incisos XV e XVI do 
Decreto nº 2.479, de 8 de março de 1979. 
 
§5º. As premiações previstas nos incisos I, II, III, IV e V, constantes no §1º deste artigo, 

serão pagas em parcela única, a cada 6 (seis) meses e não cumulativamente entre si, 

prevalecendo as de maior valor. (nova redação dada pelo Decreto nº 43.989, de 

12/12/12). 

 
§6º. As premiações instituídas nesta lei não integrarão a base de cálculo de 
contribuição previdenciária e, por  seu  caráter  pro  labore  faciendo,  não serão 
incorporadas   aos   proventos   de   inatividade   nem   devidas   a   inativos   ou 
pensionistas. 
 
§7º. Será realizada ao final de cada ciclo a concessão dos prêmios aos servidores 

alcançados  pelas  disposições  deste  artigo,  e,  a  critério  do  secretário  de 

segurança, a solenidade de premiação com tal fim.  (nova redação dada pelo 

Decreto nº 43.989, de 12/12/12). 
 

 
§ 8º - A gratificação a que alude o inciso V deste artigo terá o  mesmo valor 

daquela fixada para o inciso III, restrita ao pagamento correspondente a 100% do 

resultado do Índice de Desempenho de Metas - IDM. (nova redação dada pelo Decreto 

nº 43.989, de 12/12/12). 
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Art.7º. Será assinado ao final de cada ciclo, se necessário, em conjunto, pelo 
Governador do Estado, Secretário de Estado de Segurança, Secretário de Estado de 
Planejamento e Gestão, Chefe da Polícia Civil, Comandante Geral da PMERJ, e 
Diretor Presidente do ISP, com interveniência da Secretaria de Estado da Casa Civil, 
Contrato de Gestão que contemplará a assunção de compromisso de cumprimento das 
metas e de concordância com os critérios e valores de premiação. (nova redação dada 
pelo Decreto nº 43.989, de 12/12/12). 
 
Parágrafo Único. A revisão do contrato de gestão a que alude o Caput deste artigo, 
será formalizada por meio de termo aditivo. (Parágrafo único incluído pelo Decreto nº. 
43.989, de 12/12/12). 
 
Art.8º. No primeiro ano de implantação deste programa, o prazo previsto no § 3º do 
art. 6º será de 3 (três) meses. 
Art.9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o 
Decreto nº 2564/99. 
 

 
 

Rio de Janeiro, 25 de  junho de 2009. 
 

 
 
 
 
 

SÉRGIO CABRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continuação do Decreto  41.930 de 25 de junho de 2009................................... ) 



138 
 

 

 

 
ANEXO  D - REPORTAGEM “UPP FOI UMA TENTATIVA OUSADA DEMAIS” 
 

'UPP foi uma tentativa ousada demais', diz secretário 

de segurança do RJ 
 

Roberto Sá deu declaração sobre o projeto do Governo do Estado nesta quinta-feira 

(4). 'Talvez estejamos pagando um preço caro por termos tido essa tentativa de levar 

paz a todas as áreas', disse ele. 
 

Por Cristina Boeckel, G1 Rio 04/05/2017 13h06  Atualizado 04/05/2017 13h18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Sá diz que UPP pode ter sido projeto ousado demais (Foto: Cristina Boeckel / 

G1) 

O secretário de Segurança, Roberto Sá, destacou que o RJ tem registrado queda no número 
de homicídios dolosos por 100 mil habitantes, com aumento no ano passado. Fazendo um 
balanço do projeto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), ele acredita que o projeto foi 
"ousado demais". 

"A UPP foi uma tentativa ousada demais do governo estadual com o instrumento que ele tinha 

de segurança pública local. A experiência da Colômbia, com um governo 

federal, com todos os poderes. Fomos ousados demais e talvez estejamos pagando um preço 

caro por termos tido essa tentativa de levar paz a todas as áreas, inclusive as mais carentes", 

explicou Sá. 

Ele ainda destacou que a PM está realizando um estudo aprofundado sobre a situação das 

UPPs e sobre as possibilidades de que elas atuem de maneira melhor dentro das 

comunidades. 

"Estamos fazendo um diagnóstico, determinei à Polícia Militar que através de um grupo de 

estudo analisasse todas as hipóteses. A diretriz é o policiamento 

comunitário e preservar direitos, mas o crime organizado perde com isso e vai tentar 
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desestimular o poder público de estar presente onde ele perde seu lucro", destacou o secretário. 

Ajuda da Força Nacional 

O Rio de Janeiro deve receber mais do que os cem homens da Força Nacional de Segurança 
que foram anunciados na quarta-feira (4). A informação é do secretário nacional de Segurança 
Pública do Ministério da Justiça, general Carlos Alberto Santos Cruz, em reunião com o 
secretário de Segurança Pública do RJ, Roberto Sá; o chefe de polícia Civil, Carlos Leba; e o 
comandante-geral da Polícia Militar; Cel. Wolney Dias. A reunião aconteceu durante a manhã 
no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). 

"Temos hoje 125 homens que fazem uma tarefa específica na Alerj é no Palácio 

Guanabara. A estruturação não passa pelo limite de 100 ou 200. Passa pela necessidade da 

secretaria", destacou o general. 

O reforço pode chegar até 300 homens, de acordo com o secretário, mas ele afirma 

que há a necessidade de planejamento logístico. Os homens da Força Nacional devem chegar 

em até 48 horas. 
 
 
Fonte:Disponível na internet no endereço <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/ noticia/2014/03/ 

aumento-da-violencia-preocupa-moradores-de-sao-goncalo-no-rj.html>. Acesso em 21/04/2017, 

às 15:20h. 
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ANEXO  E - REPORTAGEM “COMPLEXO DO SALGUEIRO VIRA  ABRIGO DE  

                      LIDERANÇAS DO CV”                                                                                         

O SÃO GONÇALO 

Enviado por: Redação01/11/2015 às 21:54h 

Complexo do Salgueiro vira abrigo de lideranças 
do CV 

A morte do traficante Paulo Ricardo da Silva, o Polho ou Papai do Alemão, de 26 anos, há 

uma semana, no Complexo do Salgueiro, revelou que o conjunto de favelas de São 

Gonçalo se tornou um dos principais refúgios de lideranças do Comando Vermelho (CV) no 

estado. 

Além de Polho - que controlava o tráfico no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio -, a 

polícia recebeu informações sobre a presença de outros ‘chefões’ da facção criminosa no 

Salgueiro. Um deles é Ricardo Severo, o Faustão, gerente geral da venda de drogas na 

Vila Cruzeiro, também no Complexo do Alemão. Cinco anos após ser preso, em 2010, 

durante a ocupação da comunidade pelas forças de segurança, ele passou a cumprir a 

pena em regime semiaberto no Instituto Penal Edgard Costa, em Niterói, mas não retornou 

à unidade. O Disque-Denúncia Oferece recompensa de R$ 2 mil por informações que 

auxiliem a polícia na localização do bandido, que é acusado de envolvimento na derrubada 

de um helicóptero da PM, no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, em 2009. 

Outro que também buscou abrigo na comunidade de São Gonçalo, após ser alvo de 

diversas operações em favelas do Rio, foi Edson Silva de Sousa, o Orelha, chefe do tráfico 

nas favelas Nova Brasília e Fazendinha, no Complexo do Alemão. (...) É por informações 

sobre sua localização que o Disque-Denúncia oferece umas de suas maiores 

recompensas: R$ 20 mil. 

Mas não foram apenas traficantes do Rio que buscaram refúgio no quartel-general do CV 

em São Gonçalo, segundo a polícia. Rodrigo da Silva Rodrigues, o Tineném, chefe do 

tráfico no Complexo do Caramujo, em Niterói, também estaria escondido no Salgueiro, 

junto com Schumaker Antonácio do Rosário, o Schumaker, que controla a venda de drogas 

no Jardim Catarina. Os dois são considerados os bandidos mais procurados da região e o 

Disque-Denúncia oferece recompensa de R$ 5 mil por informações que ajudem na prisão 

de casa um deles. 

 

Fonte: Disponível na internet no endereço <http://www.osaogoncalo.com.br/policia/ 10310/ 

complexo-do-salgueiro-vira-abrigo-de-liderancas-do-cv>. Acesso em 14/06/2017 às 18:20 h. 

 

 

 

http://www.osaogoncalo.com.br/policia/%2010310/%20complexo-do-salgueiro-vira-abrigo-de-liderancas-do-cv
http://www.osaogoncalo.com.br/policia/%2010310/%20complexo-do-salgueiro-vira-abrigo-de-liderancas-do-cv
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ANEXO F -  REPORTAGEM “DESERTORES DO ALEMÃO PODEM  ESTAR  EM   

                      MARICÁ       
                                                      

LEISECAMARICÁ .COM.BR 

DESERTORES DO ALEMÃO PODEM 

ESTAR EM MARICÁ 

01 DEZEMBRO DE 2010. 

 

Fonte: Disponível na internet no endereço   <http://leisecamarica.com.br/desertores-do-alemao-

podem-estar-em-niteroi-sao-goncalo-e-marica/>. Acesso em 12/03/2017 às 09:36 h. 
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ANEXO G -  REPORTAGEM “O EFEITO DA POLÍTICA ‘ESPANTA  BANDIDO’  DA      

                       DUPLA  CABRAL-BELTRAME FAZ  MAIS  UMA VÍTIMA  EM          

                       NITERÓI”   

 

                              

 

Efeito da política “espanta-
bandido” da dupla Cabral-
Beltrame – Violência em Niterói faz 
mais uma vítima 
Por: Reinaldo Azevedo  09/04/2012 às 6:45 

Por Ludmilla de Lima, Globo: 

A violência que vem assustando moradores de Niterói fez mais uma vítima: o 

fisioterapeuta Fabiano de Almeida, de 35 anos, que foi baleado na cabeça sábado à noite, 

durante um assalto na Estrada Velha de Itaipu, na Região Oceânica. Ele a namorada, 

Joana Souza Pereira, seguiam de moto para Piratininga quando, por volta das 19h30m, 

foram abordados por dois assaltantes. Os bandidos também estavam numa motocicleta. 

De acordo com Joana, um dos criminosos atirou no fisioterapeuta antes mesmo de 

qualquer reação. O casal caiu e os bandidos levaram a moto, uma Honda CB-300. Até a 

noite de ontem, Fabiano continuava internado no Hospital Azevedo Lima, no Fonseca. 

Segundo médicos, seu quadro é estável. Ele corre o risco de ficar cego. 

O crime ocorreu no mesmo dia em que o estudante de administração Jorge Luiz 

Carvalho, de 24 anos, foi enterrado em Niterói. O universitário foi baleado no pescoço 

na madrugada do domingo retrasado, numa tentativa de assalto na porta do prédio onde 

morava, na Rua Justina Bulhões, no Ingá. Assim como no roubo de sábado, Jorge Luiz 

foi atacado por uma dupla, que não chegou a levar o veículo. A namorada de Fabiano 

http://oglobo.globo.com/rio/violencia-em-niteroi-faz-mais-uma-vitima-4525178


143 
 

 

 

suspeita que eles foram seguidos pelos bandidos desde o sinal de trânsito localizado no 

fim da Estrada da Cachoeira, que dá acesso à Estrada Velha de Itaipu. 

(…) 

Roubos são frequentesno local do crime 

Um dos acessos mais utilizados para quem vai da Zona Sul para a Região Oceânica, a 

Estrada Velha de Itaipu é considerada um local perigoso, especialmente à noite. 

Bombeiros que socorreram o casal na noite de sábado contaram para parentes de Joana 

que o trecho foi, recentemente, palco de um arrastão, e que bandidos teriam até mesmo 

usado uma corda para derrubar e assaltar motociclistas(...). 

 Universitários preparam um protesto contra a violência na cidade para o próximo dia 

21, às 14h, na Praia de Icaraí. O movimento “Niterói quer paz”, conforme afirmam os 

organizadores, pretende mobilizar a sociedade para que pressione o poder público por 

mais resultados e políticas públicas na área de segurança. A convocação para o protesto 

vem circulando nas redes sociais, com o pedido para que a população vá de branco. 

 Na tarde de ontem, policiais do 12BPM (Niterói) prenderam um homem com uma 

submetralhadora e drogas na Favela Boavista, no Fonseca. O batalhão já havia 

prometido um reforço na segurança e prepara uma cartilha para ser distribuída aos 

moradores com dicas de como se prevenir de assaltos.  

O perigo nas ruas 

Com cerca de 500 mil habitantes e a maior renda média domiciliar do país (R$ 2.031,18, 

segundo o Censo de 2010), Niterói vêm enfrentando uma onda de violência. Assaltos 

com reféns, arrastões e roubos de veículos se tornaram rotina nos últimos três meses em 

bairros como Icaraí, Ingá e São Francisco. O motivo seria a migração de traficantes que 

deixaram comunidades do Rio após a implantação de Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPPs). 
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Os bandidos costumam agir com rapidez e violência. E os resultados já começam a 

aparecer nas estatísticas. Em Icaraí, por exemplo, em janeiro de 2011, nenhum assalto a 

residência foi registrado na 77 DP, responsável pelo policiamento do bairro. Já em 

janeiro deste ano, foram seis casos, segundo dados do Instituto de Segurança Pública 

(ISP). 

De acordo com PMs e agentes da Polícia Civil de Niterói, traficantes da Mangueira 

assumiram a venda de drogas no Morro do Preventório, em Charitas. Por sua vez, 

bandidos das favelas do Complexo da Maré (que vai abrigar a sede do Batalhão de 

Operações Especiais) e traficantes de Senador Camará lideram agora o tráfico no Morro 

do Cavalão, no Centro de Niterói. 

Mesmo com a onda de violência, Niterói perdeu efetivos para o patrulhamento 

ostensivo, que parece diminuir ano a ano. Segundo um diretor do Centro Comunitário 

de São Francisco, o 12 BPM passou de cerca de 1.200 homens, na década de 80, para 

700. 

 
 

Fonte: Disponível na internet no endereço <http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/efeito-da-

politica-8220-espanta-bandi do-  8221-da-dupla-cabral-beltrame-8211-violencia-em-niteroi-faz- 

mais- uma -vitima/>.  Acesso em 20/04/2017, às 14:40 h.  
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ANEXO H - REPORTAGEM “A GUERRA DE NITERÓI” 

  

 

 
ISTO É  COMPORTAMENTO 

A guerra de Niterói 

Acuados pelas UPPs no Rio, bandidos atravessam a ponte, aterrorizam a cidade vizinha e 

o governo arma ofensiva para enfrentá-los 

 

 

Wilson Aquino 

20.04.12 - 21h00 - Atualizado em 21.01.16 - 11h37 

Ligada à cidade do Rio de Janeiro por uma ponte de 13,29 quilômetros sobre o mar, Niterói 

sempre conseguiu combinar as vantagens das cidades pequenas com as facilidades de estar bem 

próxima a uma metrópole. Dona da maior renda per capita do País, R$ 2.031, com 30% dos 

moradores na classe A, também detém o terceiro melhor índice de qualidade de vida do Brasil, 

de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). O cotidiano de 

seus 500 mil habitantes, porém, não é mais tranquilo como no passado. Somente na primeira 

quinzena do mês, cinco pessoas foram baleadas. Um médico, um universitário, uma dona de 

casa, um policial militar fora de serviço e um fiseoterapeuta. Os quatro primeiros morreram, o 

último corre o risco de ficar cego. A violência que se abate sobre os niteroienses tem a ver com a 

queda da criminalidade na cidade do Rio. A instalação das Unidades de Polícia Pacificadoras 

http://istoe.com.br/categoria/comportamento/
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(UPPs) em favelas cariocas expulsou os traficantes, que se refugiaram no município vizinho e, 

agora, atacam sua população. O governo estadual atentou para a situação e promete uma 

ofensiva à altura. 

“Antes, a gente fechava o bar quando o último freguês pedia a conta. Atualmente, estamos 

pedindo para os clientes irem embora porque o medo nos obriga a fechar mais cedo”, lamenta 

Carlos Manhães, 50 anos, dono de um bar no Ingá, área nobre de Niterói, que, em 23 anos de 

funcionamento, nunca tinha sido assaltado. Em fevereiro, o estabelecimento sofreu dois assaltos 

por homens armados. De seis meses para cá, verificou-se o aumento na incidência de assaltos ao 

comércio, às residências e aos pedestres na cidade (leia quadro). “A gente percebe que os 

bandidos são ‘estrangeiros’ por causa da forma gratuita com que as vítimas são machucadas, 

mesmo sem esboçar reação”, diz o teólogo Antonio Carlos Costa, coordenador da Organização 

Não Governamental Rio de Paz e morador de Niterói. A polícia detectou que traficantes cariocas 

do Morro da Mangueira e da favela da Maré se instalaram em favelas do município. Na sexta-

feira 13, PMs evitaram a invasão do Morro do Palácio, no Ingá, por parte de bandidos da 

comunidade Mandela, do Rio. 

 
CONTRA-ATAQUE 

Operação policial para capturar traficantes que  

fugiram do Rio e se refugiaram na cidade vizinha 

A principal delas é a instalação de duas Companhias de Polícia, cada uma com 100 homens, em 

duas favelas de Niterói: Cavalão, na zona sul, e Estado, no centro. O policiamento motorizado 

também foi reforçado. Durante a inauguração de duas UPPs no Complexo do Alemão, na quarta-

feira 18, o governador fluminense, Sérgio Cabral (PMDB), acenou com a hipótese de levar o 

projeto de pacificação para Niterói antes do previsto. “Se as medidas emergenciais não 

resolverem, nós vamos para a UPP (em Niterói)”, afirmou. É preciso agir para impedir que a 

escalada da violência manche os bons indicadores sociais e econômicos de Niterói.  

 

Fonte:Disponível na internet no endereço <http://istoe. com.br/200772_A+GUERRA+ DE+ 

NITEROI/>.  Acesso em 20/04/2017 às 14:50 h. 
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ANEXO  I - REPORTAGEM “AUMENTO DA VIOLÊNCIA  PREOCUPA MORADORES   

                     DE SÃO   GONÇALO –RJ” 

 
25/03/2014 07h44 - Atualizado em 25/03/2014 10h47 

 

Aumento da violência preocupa 

moradores de São Gonçalo, no RJ 
ISP comprova que aumentou roubo de carros, assaltos e homicídios. 

Secretaria de Segurança prometeu uma UPP para a cidade. 

O aumento da violência preocupa moradores de São Gonçalo, na Região Metropolitana do 

Rio. Vários crimes tiveram crescimento, entre eles os roubos de veículos. A equipe do Bom 

Dia Rio fez flagrantes exclusivos da ação de assaltantes.A reportagem mostra um morador 

estacionando o carro por volta das 23, que foi abordado por ladrões que o seguiam de 

carro.                                Beltrame anuncia UPPs em São Gonçalo, em Niterói e na Baixada 

 Policial é ferido em confronto com criminosos em São Gonçalo, RJ 

 PRF recupera duas motos roubadas em São Gonçalo, RJ 

Homicídio doloso, quando a pessoa assume a intenção ou o risco de matar aumentou mais 

de 30% e passou de 291 para 380 casos. Já o roubo de veículos passou de 2003 

ocorrências para 2.737, um crescimento de quase 37%. O roubo a pedestres aumentou 

19%: passou de 4.586 casos para 5.459.  

"É assalto, roubo de carro, a pessoa sai do banco e já vem atrás. Aí chega nessa rua aqui e 

assalta 6h. Às 5h, quando a pessoa vai trabalhar, e qualquer hora, é dia e noite, de moto ou 

de carro", destaca um morador. 

Nas casas, grades e arames farpados. Quem tem comércio vira alvo fácil. O dono de um 

bar foi assaltado sete vezes. “[O bandido] chega com arma, chega dando chute. Toda hora, se tem 

algum estranho aí, eu já fico assustado”, conta o comerciante. 

O secretário de Segurança José Mariano Beltrame prometeu expandir as Unidades de 

Polícia Pacificadora pra outras cidades. A de São Gonçalo deverá ser instalada ate o fim 

desse semestre E atenderá também a Niterói. 

“Acho que aqui a gente tá precisando de UPPs também, porque parece que veio todo 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/01/beltrame-anuncia-upps-em-sao-goncalo-e-na-baixada-fluminense.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/policial-e-ferido-em-confronto-com-criminosos-em-sao-goncalo-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/prf-recupera-duas-motos-roubadas-em-sao-goncalo-rj.html
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mundo para cá, pra São Gonçalo, Itaboraí. Era mais tranquilo. Vai acabar a gente ficando 

preso dentro de casa e os bandidos na rua. A gente tá sem liberdade para sair, né?”, 

reclama uma moradora. 

A PM informou que, neste ano, São Gonçalo recebeu duas companhias destacadas - uma 

no bairro do Jóquei e uma no Morro da Coruja - que significaram um reforço de mais de 

220 policiais militares no município. Ainda de acordo com a PM, seis Destacamentos de 

Policiamento Ostensivos que estavam desativados foram reabertos, para tentar reduzir as 

estatísticas de crimes na região. 

 

.  
Fonte: Disponível na internet no endereço <http://g1.globo. com/rio-de-janeiro/ 

noticia/2014/03/aumento-da-violencia-preocupa-moradores-de-sao-goncalo-no-rj.html>. Acesso 

em 20:04/2017 às 16:50 h. 
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ANEXO J  - REPORTAGEM “ONDA DE VIOLÊNCIA EM NITERÓI  REVELA PONTO   

                      CRÍTICO DA POLÍTICA DAS UPPS, DIZEMESPECIALIS TAS”   

 
                                                  

 

Onda de violência em Niterói revela 

ponto crítico da política das UPPs na 

capital, dizem especialistas 
1Hanrrikson de Andrade 
Do UOL, no Rio 

23/04/201206h00 

A excelente realidade socioeconômica de Niterói, na região metropolitana 

do Rio, onde 30,7% da população pertencem à classe A, desperta o 

interesse não só de investidores, principalmente do mercado imobiliário --

pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que a cidade tem a maior 

renda per capita do Brasil: R$ 2.031,18--, mas também de criminosos em 

busca de uma nova área de atuação. 

 

Segundo especialistas em segurança pública ouvidos pelo UOL, o 

contraste entre a forte economia local e a recente escalada da 

criminalidade mostra um ponto crítico da expansão das UPPs (Unidades 

de Polícia Pacificadora) no município do Rio. Desde o último ano, de 

acordo com dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública, pelo 

menos 13 indicadores de criminalidade apresentaram aumento absoluto. 

 

As categorias que mais cresceram foram roubo de veículo (316 casos a 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/04/23/onda-de-violencia-em-niteroi-revela-ponto-critico-da-politica-
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mais), roubo a transeunte (197 casos a mais) e lesão corporal culposa 

(109 casos a mais). Em resposta à onda de violência que tomou conta da 

cidade, a Secretaria Estadual de Segurança Pública reforçou o efetivo da 

Polícia Militar, e duas favelas ganharam postos de comando. 

 

O mestre em Antropologia Paulo Storani, ex-capitão do Bope (Batalhão de 

Operações Especiais), argumenta que o crescimento da violência na 

cidade fluminense que possui o terceiro maior IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) do país é resultante de uma nova "forma de 

agir" dos criminosos que antes ganhavam pequenas fortunas com o tráfico 

de drogas nas favelas da capital fluminense. 

 

Além disso, a sucessão de delitos também pode ser relacionada ao 

consumo de entorpecentes como o crack, de acordo com o policial que 

inspirou a criação do personagem Capitão Nascimento, interpretado pelo 

ator Wagner Moura no filme "Tropa de Elite". 

"Com as UPPs, esses traficantes foram para lá [Niterói] e mudaram a sua 

forma de agir. Eles pararam de traficar e passaram a praticar esses delitos 

ditos comuns, como assaltos e roubos a residências, para se reestruturar 

economicamente.  

O ex-capitão do Bope argumenta que nem todos os traficantes refugiados 

da capital conseguem entrar no sistema do narcotráfico existente em 

Niterói, e que isso os leva a optar por uma outra "modalidade" 

criminosa(...) 

(...) 

"Niterói é uma cidade que está crescendo de forma desordenada. Há 

muita especulação imobiliária, muita gente rica vem morar aqui, muitos 

carros de luxo circulando pelas ruas, enfim, muito dinheiro sendo 

movimentado, e é óbvio que isso atrai esses criminosos que já não 

conseguem lucrar com o tráfico na capital. (...) Essa migração é natural, já 

que o nosso sistema de segurança não ofereceu nenhuma alteração 

significativa. Na verdade, parece até que ele foi enfraquecido", disse. 

 

Porém, Lima acredita que a política das Unidades de Polícia Pacificadora 
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não se adequaria às características sociais e geográficas de Niterói. Para 

ele, o policiamento ostensivo é uma solução a curto prazo, pois oferece à 

população uma sensação de segurança, porém o real problema da cidade 

--aumento dos índices de criminalidade-- só seria resolvido com 

investimentos na área de inteligência e investigação(...) 

Na cerimônia de inauguração das duas primeiras UPPs do Complexo do 

Alemão, na última quarta-feira (18), o governador Sérgio Cabral afirmou 

que Niterói deve ganhar uma Unidade de Polícia Pacificadora caso o 

pacote de intervenções anunciado pela Secretaria Estadual de Segurança 

Pública não seja capaz de resolver o problema. 

Migração de criminosos 

No decorrer de um evento promovido pela Unidade de Polícia Pacificadora 

da favela da Providência, no centro do Rio, no dia 11 de abril, o secretário 

estadual de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, admitiu 

pela primeira vez que a expansão da política de pacificação na capital 

fluminense culminou na migração de criminosos para outros municípios da 

região metropolitana. 

 

"Claro que há migração, mas não é um dado mensurável. Não sabemos se 

é um, cem ou mil. Tivemos 472 prisões em Niterói e 32 no Rio", disse o 

secretário aos jornalistas que acompanharam o evento. 

(...) 

Investigações da Polícia Civil apontam que há ainda outros 

narcotraficantes foragidos de comunidades da capital fluminense 

abrigados nas favelas de Niterói e de cidades da região serrana do Rio. 

Fonte:Disponível na internet no endereço <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/ 

2012/04/23/onda-de-violencia-em-niteroi-revela-ponto-critico-da-politica-das-upps-na-capital-

dizem-specialistas.htm>.  Acessado em 13/09/16 “às 09:15 h.   
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