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“Eu tenho o sono muito leve, e numa noite 

dessas notei que havia alguém andando 

sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em 

silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos 

que vinham lá de fora, até ver uma silhueta 

passando pela janela do banheiro. Como minha 

casa era muito segura, com  grades nas janelas 

e trancas internas nas portas, não fiquei muito 

preocupado, mas era claro que eu não ia deixar 

um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei 

baixinho para a polícia, informei a situação e o 

meu endereço. Perguntaram- me se o ladrão 

estava armado ou se já estava no interior da 

casa. Esclareci que não e disseram-me que não 

havia nenhuma viatura por perto para ajudar, 

mas que iriam mandar alguém assim que fosse 

possível. Um minuto depois liguei de novo e 

disse com a voz calma: - Oi, eu liguei há pouco 

porque tinha alguém no meu quintal. Não 

precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão 

com um tiro da escopeta calibre 12, que tenho 

guardada em casa para estas situações. O tiro 

fez um estrago danado no cara! Passados 

menos de três minutos, estavam na minha rua 

cinco carros da polícia, um helicóptero, uma 

unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma 

dos direitos humanos, que não perderiam isso 

por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão 

em flagrante, que ficava olhando tudo com cara 

de assombrado. Talvez ele estivesse pensando 

que aquela era a casa do Comandante da 

Polícia. No meio do tumulto, um tenente se 

aproximou de mim e disse: -Pensei que tivesse 

dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: - 

Pensei que tivesse dito que não havia nenhuma 

viatura disponível.” 

(Luis Fernando Veríssimo) 
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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem a finalidade de entender a interpretação do que deva ser considerado uma 

ocorrência de emergência policial na visão dos atendentes civis do 190 de dos despachadores de 

viaturas do Centro de Operações da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CECOPOM). Na 

interpretação dos atendentes do 190, um chamado só deve ser classificado como ocorrência policial 

de emergência quando algum fato estiver ocorrendo no momento, seja uma ação criminosa ou não, 

e ofereça risco imediato à vida de pessoas, ao seu patrimônio ou à tranquilidade pública. Para o 

despachador do CECOPOM, uma ocorrência policial seria gerada dentro dos mesmos critérios dos 

atendentes do 190 juntamente com uma aplicação seletiva da lei de forma discricionária, ou seja, 

mediando os conflitos, enviando para os despachadores de viaturas somente as ocorrências que não 

pudessem ser resolvidas através do atendimento telefônico. 

 

Palavras-chave: tri-dígito 190; ocorrência de emergência; atendentes civis; despachadores de 

viaturas policiais. 
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ABSTRACT 

 

The present study has the purpose of understanding the interpretation of what should be considered 

a police emergency in the view of the civilian telephone operators of the 190 of the dispatchers of 

police vehicles of the Operations Center of the Military Police of the State of Rio de Janeiro. In the 

interpretation of 190 telephone operators, a call should only be classified as emergency police 

occurrence when a fact is occurring at the moment, whether a criminal action or not, and offers an 

immediate risk to people's lives, their property or public tranquility. For the CECOPOM dispatcher, 

a police event would be generated within the same criteria as the 190 telephone operators along 

with a selective application of the law in a discretionary manner, ie mediating disputes, sending 

dispatchers of police vehicles only the occurrences that could not be resolved through telephone 

service. 

 

Keywords: tri-digit 190; emergency occurrence; civilian telephone operators; dispatchers of police 

vehicles.  
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Introdução 
 

- Policial: Os atendentes civis são muito burros! Geram ocorrência para tudo! Não filtram 

nada! O 190 tinha que voltar pra PM! 

Foram as primeiras frases que ouvi quando cheguei ao Centro de Atendimento de 

Emergência 190 (CAE/ 190). Percebi olhares assustados me observando e aquelas reações não 

eram típicas de um policial. Perguntei: 

- Pesquisador: Quem são essas pessoas de roupa azul? 

- Policial: São os “PIs1” que fazem o atendimento do 190.  

Tomei um grande susto e perguntei novamente:  

- Pesquisador: Quem atende os chamados do 190 são civis? 

- Policial: Infelizmente sim.  

O que é uma ocorrência policial de emergência? Esse tem sido um caloroso debate nos 

meus seis anos como Gerente de Recursos e Meios do 190. Como explicar o que é uma ocorrência 

policial de emergência se não existe uma definição institucional do que seja esse fato social? 

Não há como pensar em polícia sem buscar entender a forma de Estado no qual estamos 

inseridos na atualidade. O Estado Moderno como conhecemos hoje foi sendo consolidado entre os 

séculos XVI e XIX sobre os territórios fragmentados do período feudal. As transformações sociais 

que deram origem ao capitalismo no ocidente foram processadas por um conjunto de tratados, Paz 

de Westfália, que colocou fim a várias guerras ocorridas na Europa Central durante o século XVII 

(COELHO, 2010). 

O fortalecimento do comércio e das cidades mercantis deram origem à formação de um 

novo grupo social: a burguesia comercial. Havia uma relação tensa entre a burguesia comercial e 

                                                           
1 “PI”: termo pejorativo que policiais militares utilizam para se referir a civis; abreviação de “Pé Inchado”  
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os senhores feudais devido à fragmentação dos territórios feudais, o que gerava dificuldades 

tributárias, monetárias, políticas e de segurança (RODRIGUES, 2012). 

O fortalecimento do poder monárquico favorecia a burguesia pois centralizaria a autoridade 

central, produziria leis uniformes, padrões monetários, padrões de pesos e medidas e sujeitaria os 

senhores feudais, garantindo a propriedade privada e a vida dos comerciantes. Para as monarquias, 

aliar-se à burguesia traria recursos para custear um aparelhamento militar e institucional, sem o 

qual não conseguiria sujeitar os senhores feudais (RODRIGUES, 2012). 

Para governar, os monarcas precisavam centralizar o poder decidindo que condutas impor 

aos outros, produzir leis que representassem suas ordens e vontades. Para garantir a centralização 

do poder, o rei precisava obrigar as pessoas a obedecer, o que só poderia ser obtido através do uso 

da força. Para tanto, o monarca precisava ser mais forte que todos os outros que pretendia governar, 

transformando pessoas em súditos (RODRIGUES, 2012). 

Essa nova forma de Estado, caracterizado pela centralização do poder político nas mãos do 

monarca através da concentração do poder coercitivo nas mãos do rei ficou conhecido como Estado 

Moderno (RODRIGUES, 2012). 

Entre os séculos XVII e XVIII, filósofos ingleses e franceses se estruturariam em oposição 

ao poder absoluto exercido pelas monarquias hereditárias que invocavam o direito divino como 

fonte da legitimidade. Essa corrente filosófica ficou conhecida como Jusnaturalismo e deu os 

fundamentos para o pensamento liberal (RODRIGUES, 2012). 

Para os jusnatulistas, a vida em sociedade não era o ambiente natural dos homens, mas sim 

um artifício criado através de um contrato. Esse contrato teria sido precedido de um estado de 

guerra e um estado de natureza, sendo regidas pelo Direito Natural, que seriam regras da natureza 

humana e, como tal, deveriam ser obedecidas por todos. O Direito Natural seria então a única base 

legítima do Direito Civil (RODRIGUES, 2012). 

Para os pensadores liberais, todos os indivíduos são por natureza portadores de direitos 

naturais inalienáveis: a liberdade e a propriedade. Num estado de natureza, sem a existência de um 

Estado, todos estariam livres para usufruir de tudo que a natureza humana permitisse: um estado 

de guerra de todos contra todos. Essa condição miserável teria levado a humanidade a entregar seus 
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direitos naturais ao Estado através de um pacto, adquirindo direitos civis e segurança 

(RODRIGUES, 2012).      

O pensamento liberal buscou no indivíduo a origem do Direito e da ordem política legítima, 

defendendo que o homem é naturalmente livre, cabendo ao Estado e ao Direito a proteção de sua 

liberdade. A ideia do pacto por meio do qual o indivíduo abre mão do uso legítimo da sua força 

física para o Estado faria com que o poder exercido pelos monarcas passasse a ser concebido como 

poder delegado pelos governados e não mais por Deus, minando as bases de legitimação das 

monarquias hereditárias adeptas ao Direito divino (SANTOS, 2010). 

Para Weber (2004), o Estado é caracterizado pelo monopólio legítimo do exercício da força 

física. Sendo assim, somente o Estado pode exercer a força física contra os indivíduos, de forma 

consentida, para regular conflitos e fornecer bens e serviços. A autorização dada pelo povo ao 

Estado para governar a todos confere a condição de tomar decisões em nome de todos, tanto no 

âmbito interno como no externo. 

Para Bittner (2003, apud MUNIZ, 1999, p. 24), o surgimento das polícias profissionais 

ocidentais, tal como conhecemos hoje, foi em boa medida fruto da perspectiva liberal do estado de 

direito. Diante da ampliação dos direitos conquistados e da necessidade de concentração do 

monopólio estatal do uso da força, proporcionaram um ambiente necessário para a criação de uma 

instituição capaz de conciliar a produção de obediência e consentimento social com instrumentos 

de controles pacíficos e civilizados (MUNIZ, 1999).    

Bittner (2003) defende a tese de que a polícia é autorizada e requisitada para usar a força a 

fim de estabelecer uma solução provisória para problemas emergenciais, sem ter que se submeter 

a nenhum tipo de oposição, sendo que sua atuação pode ser estendida a qualquer tipo de 

emergência, sem exceção. E vai além ao admitir que a competência especial e única da polícia está 

contida em eventos que podem ser caracterizados da seguinte forma: “algo que não deveria estar 

acontecendo e sobre o qual alguém deve fazer algo imediatamente!” (BITTNER, 2003, p. 234).  

A ação policial é determinada pela natureza particular e real de cada caso concreto e, 

secundariamente, às normas legais (BITTNER, 2003). Isso se deve ao fato de que a polícia 

intervém em qualquer situação na qual a força possa ser requisitada para uma solução provisória. 

Porém, a lei não consegue dar conta de todos os fatos que possam ocorrer nas interações humanas. 
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Sendo assim, é preciso que haja uma margem de discricionariedade nas ações policiais para a oferta 

de alternativas de obediência não alcançadas pelos diplomas legais. 

Para MUNIZ (2008), a discricionariedade é um aspecto essencial do trabalho policial, que 

pode ser exercida tanto por policiais como por instituições e é caracterizada como um poder que 

os policiais e as polícias possuem para executar uma decisão ou não, cabendo revisão apenas a 

posteriori. No Brasil, o ato discricional pode ser interpretado juridicamente como crime de 

prevaricação nos casos em que funcionários públicos consiste em “retardar ou deixar de praticar, 

indebitamente, ato de ofício, ou em praticá-lo contra disposição legal expressa, para satisfação de 

interesse ou sentimento pessoal” (MUNIZ, 2008, p. 9). 

A confusão entre discricionariedade policial e prevaricação amplia os níveis de incerteza 

durante a tomada de decisão em cada caso que um policial é requisitado a agir (MUNIZ, 2008). 

Desconsiderar a discricionariedade policial e privilegiar a aplicação irrestrita das normas legais 

seria algo irreal e ingênuo. Para a democratização das práticas policiais e as iniciativas de controle 

dos abusos de poder, deve-se considerar a discricionariedade policial como um atributo do 

exercício da profissão policial. 

Klokars (1985 apud MUNIZ, 2008) defende que existem cinco condicionantes que 

influenciam as decisões policiais no exercício de imposição da lei e sua aplicação seletiva: 

extrapolação da lei; propósito da lei; prioridades na aplicação das leis; problemas de leis ruins; 

poder discricionário dos cidadãos.  

O autor entende que a extrapolação dos textos legais é ocasionada pela impossibilidade de 

previsão de todas as ocasiões de violações legais que poderiam ser contempladas pelo texto legal, 

bem como todas as exceções ou isenções possíveis nos eventos reais. Ou seja, a lei tenderia a 

fiscalizar ou punir mais do que deveria, o que leva o policial a administrar sua aplicação nos casos 

concretos (KLOCARS, 1985 apud MUNIZ, 2008). 

Em determinadas circunstâncias, o propósito da lei pode não ser alcançado através de sua 

imposição, devido a sua extensão e intensidade, podendo ser considerada desproporcional a solução 

esperada para os casos concretos. Sendo assim, em determinadas circunstâncias, a não imposição 

da lei pode alcançar os propósitos esperados sem que haja a sanção prevista no diploma legal 

(KLOCARS, 1985 apud MUNIZ, 2008). 
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As políticas de policiamento e as prioridades de justiça criminal, segundo KLOCARS (1985 

apud MUNIZ, 2008), podem influenciar a aplicação seletiva da lei e a discricionariedade policial, 

principalmente ao caráter finito dos recursos policiais. É comum a escolha por certos tipos de 

crimes como prioritários, tais como os que oferecem perigo à vida, os crimes violentos contra o 

patrimônio, drogas, estupros, etc. A discricionariedade possibilita que a polícia estabeleça as 

prioridades de atendimento de ocorrências diante de recursos de policiamento escassos como forma 

de responder o seu mandato (MUNIZ, 2008). 

A existência de leis ruins ou inconsistentes, motivadas por interesses particulares ou para 

atender o clamor público, acaba inviabilizando sua aplicação na prática policial. Leis produzidas 

sem a necessária reflexão acabam contradizendo ou anulando outras leis, tornando-se irreal e sem 

efeitos práticos. Diante dessas leis, através de sua discricionariedade, policiais acabam buscando 

formas e adaptações para sustentar os efeitos desejados pela norma legal. 

Ainda segundo Klokars (1985 apud MUNIZ, 2008), a condicionante mais importante da 

aplicação seletiva da lei através da discricionariedade policial é a discricionariedade dos cidadãos, 

que pode ser manifestada pelo desejo de acionar ou não a polícia diante de certos tipos de 

transgressões em detrimentos de outra. Esta discricionariedade que os cidadãos possuem é moldada 

pelo imaginário social sobre as formas de transgressão, controle e mecanismos de punição, fazendo 

com que a polícia seja essencialmente reativa, modelando suas ações de acordo com as solicitações 

da sociedade na qual está inserida, seja intervindo nas emergências, nas atividades rotineiras, nas 

iniciativas de agir antes, durante ou depois de uma ocorrência. 

 Porém, Muniz e Proença Jr. (2007) afirmam que no Brasil não há uma expressão exata do 

que seja o mandato policial e que o artigo 144 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que 

deveria definir o mandato policial, restringe-se a delimitar quase-monopólios corporativos no 

exercício do policiamento público. O que se tem sobre definição de poder de polícia está no artigo 

78 do Código Tributário (BRASIL, 1966), que de tão abstrato e impreciso, serviria a qualquer 

Estado, forma de governo ou regime, desde que o uso da coerção estatal viesse acompanhado da 

expressão “em razão do interesse público” (MUNIZ e PROENÇA JR, 2007). 

Sendo assim, Muniz e Proença Jr. (2007) concluem que o mandato policial no Brasil é quase 

um cheque em branco, no qual policiais constroem seu fazer a partir de referências legais frágeis, 
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de entendimentos públicos momentâneos e regras institucionais e procedimentos operacionais de 

baixa visibilidade social. 

Para o desenvolvimento desse trabalho, essa discussão teórica é relevante para sustentar os 

diversos tipos de tomadas de decisão que atendentes do 190 e despachadores de viaturas para 

ocorrências policiais tomam diante de situações nas quais o uso da força legal é necessária, seja 

orientando o cidadão, gerando ocorrências, enviando ou deixando de enviar guarnições policiais 

para os locais requisitados pela população da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 

Desde 2011, quando ingressei no antigo Centro de Atendimento de Emergência 190 (CAE/ 

190) da Secretaria de Estado de Segurança (SESEG), o conceito do que vem a ser uma ocorrência 

policial de emergência instiga meu pensamento. A resposta, no início, parecia obvia: “é um crime 

em andamento”. Pronto! Meus problemas estavam resolvidos. 

Porém, meu contentamento logo caiu por terra. Como explicar que uma solicitação de 

averiguação de veículos ou pessoas em atitude suspeita é uma ocorrência? Parar o carro numa rua 

deserta não é crime. E agora? O tormento sobre o que é ocorrência voltava a perturbar minhas 

concepções. Mas a resposta parecia óbvia novamente: “é um crime em andamento ou uma situação 

aparentemente perigosa”. Pronto! Resolvi meu problema novamente! Consegui uma boa definição 

do que seria uma ocorrência policial. 

Mas... e a averiguação de disparo de alarme bancário? E a localização de pessoa perdida? 

E o veículo abandonado em via pública? E o mau não identificado (morte natural)? Por que esses 

fatos deveriam ser considerados uma emergência policial? A pergunta não tinha uma resposta única 

e a dúvida voltava. 

De repente questionei por que, em quase dez anos servindo a Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro (PMERJ), nunca havia me feito essa pergunta. Mergulhei no meu passado na 

PMERJ e só me lembrava de ter participado de operações em regiões dominadas pelo tráfico de 

drogas, fiscalizações de trânsito, serviços administrativos, supervisões em diversas modalidades de 

policiamento, dentre outras. Mas existia um vazio que nunca havia reparado: o que as guarnições 

faziam enquanto atendiam as ocorrências de emergência? 
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Foi um soco no fígado. Senti-me um péssimo Oficial da PMERJ. Não dei atenção a esse 

serviço? Perguntei aos meus pares se alguém tinha prestado atenção no que as guarnições faziam 

enquanto atendiam as ocorrências de emergência e todos disseram que não, que faziam as mesmas 

atividades que eu fiz antes de ir para a CAE/ 190.  

Sendo assim, entrei no campo de pesquisa antes mesmo de iniciar o Curso de Especialização 

em Políticas Públicas de Justiça Criminal e Segurança Pública. Tudo me era estranho e ainda é. 

Era um terreno em que eu nunca havia pisado. Uma linguagem completamente diferente, que foi 

sendo traduzida ao longo de seis anos de vivência na CAE/ 190  

 Agora, um pouco mais familiarizado, tenho que estranhar tudo a minha volta novamente: 

os atendentes civis do 190, os despachadores do Centro de Operações da Polícia Militar 

(CECOPOM), suas culturas, concepções, lutas, reivindicações, etc. Será um trabalho duro depois 

de seis anos. Tenho uma vantagem para ingressar no campo por ser nativo e uma imensa dificuldade 

para estranhar algo que tratei com tanto carinho e dedicação durante seis anos de carreira na 

SESEG. 

 Como, em seis anos, não consegui uma resposta única para o que é uma emergência policial, 

busquei entender a compreensão do que seja uma emergência policial na ótica do atendente civil 

do 190 e do despachador de ocorrências do CECOPOM. Essa divergência de visões tem gerado 

diversos embates teóricos entre os coordenadores do 190, que são policiais adidos à SESEG, 

atendentes civis e os policiais militares que executam o serviço de despachador de ocorrências 

policiais de emergência criadas através do 190. 

 Os despachadores do CECOPOM reclamam que o 190 gera ocorrência para qualquer 

chamado e os atendentes civis reclamam que os despachadores não enviam viaturas aos chamados 

demandados pela sociedade. Espera-se que a compreensão dessas interpretações sobre o que é 

emergência policial possa criar condições para que os gestores desse serviço consigam um 

entendimento institucional sobre essa questão, visando o interesse da sociedade.  

O atendimento de ocorrências policiais de emergência geradas pelo tri-dígito 190 é 

realizado por uma empresa terceirizada que emprega mão de obra civil. Desde novembro de 2006, 

o atendimento de ocorrências policiais de emergência está a cargo da Secretaria de Estado de 

Segurança (SESEG), sendo atualmente gerido pela Superintendência de Gestão Integrada (SGI).  
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No passado, o 190 e o CECOPOM faziam parte de uma mesma estrutura dentro da Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). O serviço de atendimento de emergências policiais 

foi inaugurado na PMERJ em 19 de julho de 1976 com a criação do Centro de Comunicações e 

Operações da Polícia Militar (CECOPOM), através do Boletim da PMERJ 137. O CECOPOM, 

atualmente, é o órgão central de despacho de viaturas e gerenciamento de informações operacionais 

da PMERJ, sendo regulamentado pela Instrução Reguladora 26 publicada no Boletim da PMERJ 

número 123 de 05 de julho de 2012. 

Desde a transferência do serviço de atendimento de ocorrências policiais de emergência 

para a SESEG em 2006, passou-se a existir uma discussão sobre o que seja uma ocorrência policial 

de emergência. Os atendentes civis reclamam que a população da Região Metropolitana do Estado 

do Rio de Janeiro - compreendida pelos municípios do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, 

Niterói, Maricá, São Gonçalo e Itaboraí - liga por qualquer motivo para o 190. 

Os despachadores de ocorrências do Centro de Operações da Polícia Militar (CECOPOM), 

órgão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) responsável pela gestão e 

encaminhamento das ocorrências policiais de emergência para as guarnições policiais que realizam 

o patrulhamento nas ruas, dizem que os atendentes civis não filtram as ocorrências que chegam ao 

190 e encaminham tudo para o despacho de viaturas. Mas afinal: qual é o conceito institucional, 

tanto da SESEG, quanto da PMERJ, de ocorrência policial de emergência? 

Quando um cidadão da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro liga para o 190, 

sua chamada é encaminhada para o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e é atendida 

por um atendente civil que segue um processo de atendimento aprovado por uma equipe da 

Superintendência de Gestão Integrada (SGI).  

O CICC é uma política pública destinada a promover a integração de diversos órgãos de 

interesse, tais como Polícia Militar do Estado, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda 

Municipal, Defesa Civil e Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (Cet-Rio). Além de abrigar 

as diversas atividades rotineiras das agências, o CICC também poderá ser utilizado como área de 

gerenciamento de crises, tais como desastres naturais, grandes manifestações populares, e eventos 

programados, como por exemplo, grandes eventos musicais e esportivos, além de festas populares. 
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 O atendente civil tem atribuição de avaliar o chamado e classificá-lo como: queda de 

ligação (ligações interrompidas e mudas), trote (ligações caracterizadas por brincadeiras ou com o 

uso de palavras sem sentido), informações (quando não se trata de ocorrência policial), reclamações 

(tanto do atendimento do 190 quanto do policial que atendeu a ocorrência), elogios (ao atendimento 

telefônico ou à guarnição que atendeu a ocorrência) e ocorrências (quando se trata de um fato que 

necessite da intervenção da PMERJ).  

 O CECOPOM recebe, somente, os chamados que são classificados como ocorrências. Ao 

receber a ocorrência, o despachador de viaturas precisa analisar a oportunidade e conveniência do 

envio de uma força policial ao local solicitado. Deve avaliar questões como: informações 

necessárias para o envio de uma guarnição (formulários mal preenchidos pelo atendente 190); 

criticidade dos chamados (priorização de ocorrências mais graves); chamados duplicados; 

quantidade de recursos disponíveis para despacho; número de guarnições a serem enviadas para o 

local; área de risco (territórios dominados pelo tráfico de drogas); ocorrências em movimento 

(como por exemplo, um roubo de veículo no qual os ditos “meliantes” empreenderam fuga, etc.). 

Nos casos em que o formulário não possui todas as informações necessárias para o envio 

de uma guarnição para o local da ocorrência, o despachador de viaturas retorna a ligação para o 

cidadão e esclarece as informações que não foram registradas no formulário. Quando se trata de 

ocorrências em movimento, o despachador faz um alerta na rede de rádio para que as guarnições 

que estejam próximas ao evento realizem um cerco policial. Já nos casos de ocorrências em área 

de risco, a decisão de despachar ou não uma ocorrência fica a cargo da supervisão de oficial do 

Batalhão responsável pela ocorrência. Este irá avaliar a oportunidade e conveniência do 

atendimento imediato dado aos riscos que serão enfrentados pela população e pelos policiais 

empregados no caso de uma incursão policial em território conflagrado. 

Logo, é possível afirmar, neste primeiro momento, que existem três tipos de compreensão 

do que seja uma ocorrência policial de emergência a ser encaminhada para uma guarnição policial 

nas ruas:  

1) a compreensão da população ao ligar para o 190;  

2) a compreensão dos atendentes civis;  

3) e a compreensão dos despachadores do CECOPOM.  
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Sendo assim, para entender como uma guarnição policial chega ao local de uma solicitação 

de ocorrência, é preciso conhecer essas visões, que são determinantes para a oferta desse serviço, 

no caso, o atendimento de ocorrências policiais de emergência. Portanto, a pesquisa se destinou a 

conhecer as diversas formas de visão dos atores que são determinantes para a prestação do serviço 

de atendimento de emergência policial.  

A finalidade do trabalho é apresentar aos gestores públicos responsáveis por esse serviço 

as diversas visões sobre o que seja emergência policial para subsidiar a construção de um conceito 

institucional do que seja uma ocorrência policial de emergência. A pergunta a ser respondida com 

esta pesquisa é: o que é uma ocorrência policial de emergência na visão dos atendentes civis e na 

visão dos despachadores de ocorrência do CECOPOM? 
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Capítulo 1 

Duas visões sobre um mesmo objeto: gestores e atendentes x 

despachadores 
 

A pesquisa foi realizada a partir de técnicas qualitativas, observando no dia a dia os casos 

vivenciados por esses dois atores (atendente civil e despachador do CECOPOM) através do método 

etnográfico.  

Para responder à questão formulada, foi realizada uma pesquisa de campo no Centro 

Integrado de Comando e Controle (CICC). O método da observação participante se buscou 

observar, na prática, o serviço dos atendentes do 190 e dos despachadores do CECOPOM na 

geração e encaminhamento das ocorrências policiais de emergência através de uma abordagem 

qualitativa. Articulando com o método quantitativo, busquei compreender os significados 

simbólicos dos procedimentos realizados durante a execução do serviço. 

O presente capítulo será dividido em duas partes: a primeira abordará a visão dos gestores 

e atendentes do 190; a segunda mostrará a visão dos despachadores de viaturas para ocorrências de 

emergência do CECOPOM. 

 

1.1- Visão dos Gestores e Atendentes do 190 
 

A equipe de gestores da CAE/ 190 é formada por duas gerências: a Gerência de 

Atendimento e Gerência de Recursos e Meios. Essa equipe tem as atribuições de participar do 

desenho do sistema de informação utilizado no atendimento de ocorrências de emergência, realizar 

o treinamento dos atendentes, criar roteiros de atendimento telefônico de ocorrências de 

emergência e propor melhorias de processos de atendimento. Essa equipe é formada por dois 

oficiais e cinco praças da PMERJ adidos à SESEG. 

O atendimento telefônico da CAE/ 190 é realizado através de uma empresa privada. Esta 

empresa possui nos seus quadros de funcionários: 188 atendentes; 8 atendentes bilíngues; 8 
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monitores de atendimento; 8 atendentes de suporte; 5 supervisores de atendimento; 3 analistas de 

qualidade de atendimento; 1 instrutor de atendimento; 2 coordenadores; 1 gerente operacional; 1 

monitor de qualidade; 5 profissionais da área de tecnologia da informação (TI); 1 gerente de TI e 

Telecomunicações (TELECOM); 1 analista de qualidade. Essa equipe é dividida em quatro turnos 

de seis horas de acordo com a demanda de chamados para a CAE/ 190. 

Durante o trabalho de campo na CAE/ 190, a frase mais utilizada pelos atendentes era a 

seguinte: “190, fulano de tal (nome do atendente), bom dia (boa tarde ou boa noite)”. 

Essa frase se repetiu por 797.237 vezes durante o trabalho de campo realizado entre os 

meses de março e abril de 2017 (Tabela 01). Os atendentes chamam essa frase de scrip inicial de 

atendimento, uma espécie de saudação padrão. Todas as vezes que alguém ligava para o 190, essa 

frase era repetida. A segunda frase mais repetida era a seguinte: “Qual é a sua emergência para a 

Polícia Militar”? 

Tabela 01: Classificação dos chamados realizados para a CAE/ 190 em março e abril de 2017 

Classificação do Chamado Frequência Absoluta Frequência Relativa 

“QUEDA” 448.176 56% 

“OCORRÊNCIA” 152.975 19% 

“INFORMAÇÃO” 88.169 11% 

“TROTE” 66.220 8% 

OUTROS 41.697 5% 

Total Geral 797.237 100% 
Fonte: Banco de dados da CAE/ 190 

A Tabela 01 mostra que, para os atendentes do 190, 64% dos chamados podem ser 

considerados improdutivos (quedas e trotes); 11% deveriam ter sido solicitados a outros serviços 

públicos e 19% seriam realmente casos para a Polícia Militar intervir. Os demais chamados dizem 

respeito a questões administrativas, tais como, transferência para a supervisão, elogios, 

reclamações, etc.  

Quando não havia resposta a segunda pergunta, os atendentes repetiam as seguintes frases: 

“190? 190? Por falta de comunicação essa chamada será encerrada”. Esse conjunto de frases se 

repetia em mais da metade dos atendimentos. Havia momentos que os atendentes passavam mais 

de trinta minutos dizendo esses três conjuntos de frases: 190, fulano de tal (nome do atendente), 

bom dia (ou boa tarde ou boa noite); “Qual é a sua emergência para a Polícia Militar”? “190? 
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190? Por falta de comunicação essa chamada será encerrada”. Pareciam robôs. Esses 

atendimentos sem interação eram classificados como “Queda” (Tabela 02). 

Tabela 02: Subcategoria dos chamados realizados classificados como “queda” em março e abril de 2017 

Subcategoria de Quedas Frequência Absoluta Frequência Relativa 

1514-2 - DESCONEXÃO COM SOM/RUÍDO 261.696 58% 

 1514-1 - DESCONEXÃO SEM SOM 116.454 26% 

1515 - QUEDA – CURTA 44.502 10% 

1516 - QUEDA - CHAMADA INTERROMPIDA 19.018 4% 

1517 - QUEDA – ENGANO 6.498 1% 

OUTROS 8 0% 

Total Geral 448.176 100% 
Fonte: Banco de dados da CAE/ 190 

O mesmo procedimento era utilizado quando havia alguma interação na qual o solicitante 

ligava para fazer alguma brincadeira, insultar o atendente, dizer frases sem sentido (segundo os 

atendentes, “alienados mentais”). Eles classificavam esses chamados como “trote” (Tabela 03). 

Diferentemente da queda, na qual o atendente agia com indiferença, como se fossem robôs, os 

trotes os irritavam bastante, principalmente os xingamentos, os realizados por crianças e as 

cantadas. 

- Atendente: “Esses caras não têm o que fazer e ficam ligando para a Polícia”! 

- Atendente: “Ganho muito pouco para aturar esses xingamentos e não poder revidar”! 

- Atendente: “Tem um que liga para o 190 até cair no meu posto de atendimento; todo dia recebo 

a mesma cantada; cara chato”! 

- Atendente: “Olha, se eu pegar meu filho ligando para a Polícia, ele nunca mais vai sair do 

castigo; uma criança que liga para a Polícia para brincar não tem respeito por nada”! 

Segundo um dos gestores do serviço 190, as “quedas” e os “trotes” são responsáveis por 

mais de 65% dos chamados recebidos pelo 190 e é um grande gerador de estresse ocupacional para 

os atendentes do 190. 

Quando os atendentes percebiam que existia alguma interação diferente dos dois tipos 

anteriormente narrados, após perguntar qual é a emergência para a Polícia Militar, eles ouviam 

atentamente os fatos narrados pelos solicitantes. Percebe-se na fala dos atendentes que o 190 não 
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é um canal comum de comunicação com a Polícia Militar, e sim um canal de emergência. Sendo 

assim, não é qualquer fato narrado que é encaminhado para o CECOPOM. Tem que ser alguma 

situação que ofereça risco imediato, seja um crime em andamento ou não, ao patrimônio, à 

tranquilidade pública (Tabela 04). 

Tabela 03: Subcategoria dos chamados realizados classificados como “trotes” em março e abril de 2017 

Subcategoria de Trotes Frequência Absoluta Frequência Relativa 

1507 - TROTE – CRIANÇA 28.519 43% 

1509 - TROTE - ALIENADO MENTAL 21.845 33% 

00.087 – TROTE 9.970 15% 

1508 - TROTE – XINGAMENTO 4.729 7% 

1510 - TROTE - OCORRÊNCIA FALSA 626 1% 

00.072 - CRIMES CONTRA A MULHER 531 1% 

Total Geral 66.220 100% 
Fonte: Banco de dados da CAE/ 190 

Perguntas como, “O fato está acontecendo agora?” ou “O agressor (ou suspeito) está no 

local?” eram fundamentais para a decisão de gerar uma ocorrência para o CECOPOM. Logo, 

analisando as falas dos atendentes e a Tabela 04, não bastava que o fato narrado pudesse ser 

identificado como criminoso ou perigoso: ele precisava estar acontecendo naquele exato momento 

ou o agressor, ou suspeito, deveria estar no local. 

Os atendentes tinham que seguir um documento chamado “Mapeamento de Processo de 

Atendimento” durante o atendimento. Esse documento é um fluxograma com 65 tipos de 

ocorrências. Segundo os gestores do 190, os 65 tipos de ocorrências constantes no “Mapeamento 

de Processo de Atendimento” davam conta de mais de 97% de todas as ocorrências solicitadas. 

Quando um atendente identificava um fato como ocorrência e ocorrido não estava descrito no 

“Mapeamento de Processo de Atendimento”, a ocorrência recebia a tipificação “00.000 Outros”. 

Um gestor do 190 afirmou que a motivação para criar o “Mapeamento de Processo de 

Atendimento” era padronizar a classificação da ocorrência e o preenchimento do formulário de 

atendimento, fazendo com que o serviço seja prestado de forma universal a qualquer cidadão. 

“O atendimento do 190 tem que ser universal. Não importa se você é rico ou pobre, se mora 

na Zona Sul ou na Baixada Fluminense. Não importa se algum Coronel ache que uma 

feijoada não deva ser gerada como ocorrência. Se estiver mapeada no processo, a 

ocorrência será gerada. Nada de esquindolele ou esquindolala. Se quiser mudar o 
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atendimento, muda o processo e assina embaixo, senão nada feito. No passado, cada dia o 

190 trabalhava de um jeito. Hoje não” (Gestor 3 do 190).     

Tabela 04: Subcategoria dos chamados realizados classificados como ocorrências em março e abril de 

2017 

Subcategoria de Ocorrências 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

08.420 - PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIOS 21.106 14% 

00.072 - CRIMES CONTRA A MULHER 16.686 11% 

00.001 - VEÍCULO ABANDONADO EM VIA PÚBLICA 10.295 7% 

00.059 - AVERIGUAÇÃO D PESSOA/VEÍCULO EM ATITUDE SUSPEITA 9.162 6% 

1501 - ALERTA DE ROUBO/ FURTO DE VEÍCULO 7.668 5% 

01.147 – AMEAÇA 7.444 5% 

00.058 - AVERIGUAÇÃO DE DISPARO DE ALARME 7.134 5% 

01.157S - ROUBO A TRANSEUNTE 6.387 4% 

00.003 - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA 5.249 3% 

01.157 – ROUBO 5.139 3% 

01.129 - LESÃO CORPORAL 4.918 3% 

1502 – INFORME 4.455 3% 

00.056 - ATRITO VERBAL 3.947 3% 

04.330 - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 3.699 2% 

00.073 - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 3.395 2% 

04.280 - USO E CONSUMO DE DROGAS 2.805 2% 

01.150 - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 2358 2% 
03.150 - DISPARO DE ARMA DE FOGO OU ACIONAMENTO DE 
MUNIÇÃO 2.341 2% 

01.157B - ROUBO DE VEÍCULO 1.991 1% 

01.157J - ROUBO DE CARGA 1.883 1% 

Outros 24.913 16% 

Total Geral 152.975 100% 

Fonte: Banco de dados da CAE/ 190 

A geração de uma ocorrência não parecia irritar ou provocar apatia entre os atendentes. Eles 

pareciam satisfeitos quando geravam uma ocorrência. 

“Ficar o dia todo repetindo a mesma frase e ouvindo baboseiras cansa. A gente quer 

trabalhar de verdade, gerar ocorrências, dar uma orientação útil. A sociedade precisa 

entender para que serve o 190 e parar de ligar pra encher o nosso saco” (Atendente do 190 

há três anos).  

Quando o fato narrado pelo solicitante diz respeito a algum fato criminoso ou situação 

perigosa que não esteja ocorrendo agora ou não são de atribuição de outro serviço público, o 
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chamado é classificado como informação e o cidadão é orientado a fazer contato com outros órgãos. 

Esses chamados provocavam um certo descontentamento nos atendentes porque, segundo eles, as 

pessoas ligam para o 190 por qualquer motivo (Tabela 05). 

Tabela 05: Subcategoria dos chamados realizados classificados como “informação” em março e abril de 

2017 

Subcategoria de Informação 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

1540 - INFORMAÇÃO - ORIENTAÇÕES NÃO TIPIFICADAS 18.491 21% 

1522 - INFORMAÇÃO - ENC. A DP 18.315 21% 

1549 - INFORMAÇÃO - SETOR DE INFORMAÇÃO 11.170 13% 

1546 - INFORMAÇÃO - TRANSFERÊNCIA PARA O SETOR DE INFORMAÇÕES 11.012 12% 

1544 - INFORMAÇÃO - TRANSFERÊNCIA INTERNA PARA O SAMU 5.460 6% 

1526 - INFORMAÇÃO - ORIENTAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA 3.127 4% 

1534 - INFORMAÇÃO - ENC. A OUTROS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 2.977 3% 

1527 - INFORMAÇÃO - ENC. AO CMBERJ 2.640 3% 

1539 - INFORMAÇÃO - ENC. A DEFENSORIA 1.540 2% 

1521 - INFORMAÇÃO - ENC. AO PROCON 1.490 2% 

1543 - INFORMAÇÃO - TRANSFERÊNCIA INTERNA PARA O CECOPOM 1.462 2% 

1545 - INFORMAÇÃO - ENC. AO SAMU 1.313 1% 

1525 - INFORMAÇÃO - ENC. A VARA DE FAMÍLIA 1.081 1% 

1548 - INFORMAÇÃO - PESQUISA DE PROTOCOLO 1.006 1% 
1542 - INFORMAÇÃO - TRANSFERÊNCIA INTERNA PARA A SUPERVISÃO 
CIVIL 977 1% 

1531 - INFORMAÇÃO - ENC. A GM 927 1% 

1523 - INFORMAÇÃO - ENC. AO CONSELHO TUTELAR 865 1% 

1541 - INFORMAÇÃO - ENC. AO DISQUE DENÚNCIA 669 1% 

1524 - INFORMAÇÃO - ENC. A VARA CIVIL 582 1% 

1533 - INFORMAÇÃO - ENC. A OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS 378 0% 

1529 - INFORMAÇÃO - ENC. A PRF 159 0% 

1532 - INFORMAÇÃO - ENC A OUTROS ÓRGÃOS FEDERAIS 156 0% 

1530 - INFORMAÇÃO - ENC. A DEFESA CIVIL 142 0% 

1535 - INFORMAÇÃO - ENC A ÓRGÃOS CORREICIONAIS 104 0% 

1528 - INFORMAÇÃO - ENC. A DPF 14 0% 

OUTROS 2.112 2% 

Total Geral 88.169 100% 

Fonte: Banco de dados da CAE/ 190 

“É guarda de filhos, atendimento médico, disputa por herança, filho desobediente, pedido 

para dar um susto, crime que aconteceu ontem,..., tudo é 190. O povo deveria conhecer 

melhor o serviço público. Não é possível que ninguém saiba para que serve o 190 

(Atendente do 190 há dois anos). 
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Quando ouvi o atendente dizer as palavras acima, perguntei se ele sabia para que servia o 

190 e ele respondeu o seguinte:    

“Eu também não sabia. Mas como eu iria saber? Ninguém ensina nada para o povo. O 

pouco que eu sei sobre meus direitos eu aprendi aqui, no treinamento e com os colegas. O 

190 deveria ser melhor divulgado. Eu sequer sabia a diferença entre Polícia Militar e Civil. 

Para mim tudo era polícia. Também achava que a Polícia poderia resolver qualquer coisa. 

Hoje sei que não é bem assim (Atendente do 190 há dois anos). 

Percebe-se nas falas dos atendentes que existe uma insatisfação com o atendimento de 

“quedas” e “trotes” por considerarem tais condutas como mau uso do sistema de atendimento de 

emergência. Entendem que o encaminhamento de chamados para outros órgãos, que não a PMERJ, 

é fruto de falta de acesso à informação sobre o propósito do serviço do 190. Para eles, um chamado 

só deve ser classificado como ocorrência quando algum fato estiver ocorrendo no momento da 

ligação, seja uma ação criminosa ou não, e ofereça risco imediato à vida de pessoas, ao seu 

patrimônio ou à tranquilidade pública. Sentem-se valorizados por poder encaminhar uma 

ocorrência para atendimento da PMERJ. 

 

1.2- Visão dos Despachadores de Ocorrência do CECOPOM 
 

O serviço no Centro de Operações da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(CECOPOM) é realizado num turno de 12 horas no qual seis turmas se revezam na prestação do 

serviço. Cada turma de serviço é composta por, em média, 40 praças e um oficial do posto de 

Major. São responsáveis por despachar viaturas para as ocorrências geradas em 26 Batalhões de 

Polícia Militar. 

O despachador de ocorrência é um policial militar que tem por obrigação a gestão das 

ocorrências geradas através do 190, tendo que tomar a decisão de enviar uma guarnição para o 

local da ocorrência, decidir quais ocorrências serão atendidas primeiro, determinar o tipo e 

quantidade de recursos policiais que irão atender a ocorrência, realização de cercos, coordenação 

de perseguições policiais, retornar ligações para buscar maiores detalhes sobre a ocorrência. 
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Durante a pesquisa de campo, a seguinte frase foi repetida diversas vezes: “um bom despachador 

substitui dez viaturas nas ruas”. 

Os despachadores, de uma forma geral, pareciam bem satisfeitos com o serviço que 

realizavam, apesar de se sentirem pouco valorizados pela PMERJ. A frase “Nós temos que receber 

uma gratificação (pecuniária)” se repetiu durante todo o campo. Julgavam-se mais importantes 

que os policias que trabalhavam nos Batalhões e que recebiam gratificações pecuniárias, tais como, 

Batalhão de Choque, Batalhão de Operações Policiais, Delegacias de Polícia Judiciária Militar, etc. 

Somente os chamados classificados como ocorrências chegavam para os despachadores, 

que as recebiam no Sistema de Atendimento de Demandas Emergenciais (SIADE). Em cada 

estação de trabalho de um despachador, havia dois monitores, sendo que no da esquerda ficava um 

mapa e no da direita ficavam duas listagens, uma com todas as viaturas disponíveis, empenhadas e 

fora de serviço, e na outra as ocorrências pendentes, em atendimento, com viatura no local e 

aguardando finalização. No mapa constavam as ocorrências e viaturas georReferenciadas, com 

cores diferentes.  

Cada cor tinha um significado, o que permitia uma visão espacial das ocorrências 

pendentes, despachadas e com viaturas no local e das viaturas em atendimento, disponíveis, em 

afastamento temporário (almoço, manutenção, depoimento, necessidades fisiológicas, ordem de 

policiamento, dentre outros afastamentos do atendimento de emergência). As viaturas em 

afastamento temporário não podiam atender ocorrências. 

Durante o trabalho de campo, foram geradas 152.975 ocorrências. Dessas ocorrências, 37% 

foram encaminhadas para guarnições policiais e 63% foram encerradas pelos despachadores de 

ocorrências (Tabela 06). 

Tabela 06: Ocorrências encaminhadas para guarnições policiais em março e abril de 2017 

Empenho de Guarnição Frequência Absoluta Frequência Relativa 

CONCLUÍDO COM EMPENHO 57.161 37% 
CONCLUÍDO SEM EMPENHO 95.814 63% 
Total Geral 152.975 100% 

Fonte: Banco de dados da CAE/ 190 

Quando uma ocorrência chegava no SIADE, o despachador fazia uma avaliação da 

ocorrência e dos recursos disponíveis para atendimento. Liam atentamente o formulário, 
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verificavam a qualidade das informações registradas, a periculosidade do local para o qual a 

guarnição seria enviada. 

Primeiramente, eles verificavam se já não existia uma ocorrência semelhante aberta. 

Segundo eles, ocorrências que envolviam disparos de armas de fogo, acidentes de trânsito, brigas 

generalizadas, pedidos de socorro, dentre outras, geravam vários chamados simultâneos, ou seja, 

diversas pessoas ligavam ao mesmo tempo para o 190. Essas ocorrências eram encerradas como 

“Duplicata”. 

Quando o formulário de ocorrência vinha com informações que eles julgavam insuficientes, 

os despachadores ligavam para o solicitante da ocorrência em busca de maiores informações. 

Quando o solicitante não atendia a ligação do despachador, a ocorrência era finalizada como 

“Cancelado por falta de dados” e a motivação do não envio de viaturas era registrado no formulário 

da ocorrência. Quando isso ocorria, os despachadores se queixavam muito da qualificação dos 

atendentes civis e frases como “se fossem policiais não cometeriam um erro desse”, “mas o que 

se pode esperar de alguém que ganha um salário mínimo” ou “qualquer pessoa com segundo grau 

consegue trabalhar no 190” eram repetidas em voz alta. Parecia haver um ressentimento por parte 

dos policiais em relação aos atendentes civis, que eram vistos como invasores, alguém que estava 

ocupando uma função tipicamente policial. 

Depois dessa avaliação preliminar, os despachadores verificavam a possibilidade de envio 

da viatura para o local da ocorrência para um local fixo. Eles afirmavam que alguns tipos de 

ocorrências não possuíam um local determinado para o envio de viatura, tais como, roubo a 

transeunte, roubo de veículos, averiguação de pessoas/ veículos em atitude suspeita, dentre outras. 

Essas ocorrências geralmente eram finalizadas como “Alerta na rede” e o fato e local registrado na 

ocorrência era repassado pela rede de rádio para que todas as guarnições tivessem ciência. Um 

deles disse o seguinte:  

“Alguém tem um carro roubado na Avenida Brasil na altura de Manguinhos, na pista 

central, sentido Centro e liga para o 190. Para onde eu mando a viatura? O marginal já 

está longe! Prefiro passar a ocorrência via rádio para que algum prefixo que esteja perto 

tente abordar o veículo. O mesmo acontece com roubo a transeunte, averiguação de 

suspeito, etc. Viatura para quê? O fato já ocorreu. Se alguém estiver perto, certamente 

realizará a abordagem” (Policial do CECOPOM  há quatros anos). 



26 
 

 
 

Quando uma ocorrência não pode ser finalizada como “Duplicata”, “Cancelado por falta de 

dados” ou “Alerta na rede”, os despachadores de ocorrência optam por despachar a ocorrência para 

uma guarnição ou começar um processo que eles denominavam “desenrolar a ocorrência”. O 

“desenrolo da ocorrência” tem início com o retorno da ligação para o solicitante. O “desenrolo” é 

uma espécie de mediação de conflitos extraoficial, mas bastante conhecido entre os policiais do 

CECOPOM, de ocorrências de baixa complexidade. A capacidade de “desenrolo do despachador 

de ocorrência o torna respeitável entre seus pares. Um despachador disse o seguinte: 

“Viatura não cai do céu. Tem que saber administrar as poucas que se tem. Tem ocorrência 

que pode ser desenrolada. Despachador que não tem talento para desenrolar uma 

ocorrência se enrola no serviço. Você tem que convencer o cliente no talento. Tem que dizer 

não e o contribuinte sair satisfeito. Quem me ensinou a trabalhar foi um antigão daqui do 

CECOPOM. O cara era fora de série. Administrava tudo. O 190 não desenrola nada. Se o 

atendimento fosse feito por esses antigões, muitas ocorrências não seriam nem geradas” 

(Policial do CECOPOM  há seis anos). 

As ocorrências que eram “desenroladas” pelo telefone geralmente eram finalizadas da 

seguinte forma: “Atendimento sem o envio de viatura” ou “Cancelado pelo solicitante”. Eles 

afirmavam que as ocorrências que eram “desenroladas” poderiam não ser geradas caso os 

atendentes tivessem experiência policial. Frases como, “só de olhar a ocorrência, dá para saber 

se deve enviar viatura ou não” e “tem que ter faro policial”, eram repetidas a todo momento antes 

e após o “desenrolo” de uma ocorrência (Tabela 07). 

A maior parte das ocorrências encerradas sem o envio de viaturas eram relativas a chamados 

nos quais os locais de entendimento das ocorrências eram imprecisos, por se tratar de “ocorrências 

em movimento”, tais como, roubos que acabaram de ocorrer, eram encerradas com um alerta da 

rede de rádio (36%). As ocorrências “desenroladas”, encerradas como “atendimento sem o envio 

de viatura” e “cancelado pelo solicitante” corresponderam a 14,8% das ocorrências finalizadas sem 

o envio de viaturas. As ocorrências finalizadas como “insuficiência de meios” corresponderam a 

13,4% das ocorrências encerradas sem o envio de viatura, o que mostra a existência de um senso 

de valor para a escolha daquelas ocorrências que, apesar de precisar de intervenção da policial, não 

eram encaminhadas para as guarnições de rua (geralmente ocorrências de “perturbação do trabalho 

ou sossego alheios”). 
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Tabela 07: Categorias de encerramento de ocorrências finalizadas sem o empenho de viaturas em março e 

abril de 2017 

Categorias de Encerramento sem o Envio de Viaturas Frequência Absoluta Frequência Relativa 

1537 - ALERTA NA REDE 34.449 36,0% 

1538 - INSUFICIÊNCIA DE MEIOS 12.878 13,4% 

1503 - ATENDIMENTO SEM ENVIO DE VIATURA 11.658 12,2% 

00.085 - DUPLICATA (USO EXCLUSIVO DO CECOPOM) 9.744 10,2% 

1501 - ALERTA DE ROUBO/ FURTO DE VEÍCULO 2.967 3,1% 

1505 - CANCELADO PELO SOLICITANTE 2.523 2,6% 

1550 - CANCELADO POR FALTA DE DADOS 2.202 2,3% 

1502 – INFORME 2.158 2,3% 
1552 - CANCELADO - TERRITÓRIO CONFLAGRADO - IN 
018/15 E IN 028/15 2.083 2,2% 

1551 - CANCELADO - PÁTIO LEGAL – INOPERANTE 515 0,5% 
1553 - CANCELADO POR DETERMINAÇÃO DO CHEFE DO 
CENTRO 347 0,4% 

OUTROS 14.290 14,9% 

Total Geral 95.814 100,0% 

Fonte: Banco de dados da CAE/ 190 

Para os policiais do CECOPOM, o “desenrolo” de ocorrências é a parte mais importante do 

serviço de despachador de ocorrências, porém extremamente cansativa. Importante porque 

afirmam que economizam recursos policiais que seriam empenhados num envio desnecessário de 

viaturas. Extremamente cansativo porque, segundo eles, a maioria das ocorrências precisam ser 

“desenroladas” e esse processo consome muito tempo de serviço. O “desenrolo” das ocorrências 

permitem aos policiais encerrar um chamado sem o empenho de uma guarnição de rua. 

Analisando a Tabela 08, verifica-se que a frequência relativa de cancelamentos de 

ocorrências são frutos de ocorrências de baixa gravidade (perturbação do trabalho ou do sossego 

alheios; averiguação de pessoas/ veículos em atitude suspeita), ou que não possuem locais precisos 

para o envio de guarnições (roubos em geral) e denúncias de fatos que ocorrem com frequência, 

mas que não estejam acontecendo no momento (informes – espécies de colaborações dos cidadãos 

com a PMERJ).   
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Tabela 08: Ocorrências finalizadas com o empenho de viatura e sem o empenho de viaturas para 

guarnições policiais em março e abril de 2017 

Descrição Inicial da Ocorrência 

Frequência Absoluta - 
Ocorrências 

Concluídas com 
Empenho 

Frequência Relativa - 
Ocorrências Concluídas 

com Empenho 

Frequência Absoluta - 
Ocorrências Concluídas 

sem Empenho 

Frequência Relativa - 
Ocorrências 

Concluídas sem 
Empenho 

Total 
Geral 

08.420 - PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO 
SOSSEGO ALHEIOS 2016 10% 19090 90% 21106 

00.072 - CRIMES CONTRA A MULHER 11099 67% 5587 33% 16686 
00.001 - VEÍCULO ABANDONADO EM VIA 
PÚBLICA 2814 27% 7481 73% 10295 

00.059 - AVERIGUAÇÃO DE PESSOA/VEÍCULO 
EM ATITUDE SUSPEITA 2479 27% 6683 73% 9162 

1501 - ALERTA DE ROUBO/ FURTO DE VEÍCULO 141 2% 7527 98% 7668 

01.147 – AMEAÇA 4342 58% 3102 42% 7444 
00.058 - AVERIGUAÇÃO DE DISPARO DE 
ALARME 4854 68% 2280 32% 7134 

01.157S - ROUBO A TRANSEUNTE 600 9% 5787 91% 6387 

00.003 - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA 3568 68% 1681 32% 5249 

01.157 – ROUBO 885 17% 4254 83% 5139 

01.129 - LESÃO CORPORAL 3153 64% 1765 36% 4918 

1502 – INFORME 188 4% 4267 96% 4455 

00.056 - ATRITO VERBAL 2178 55% 1769 45% 3947 

04.330 - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 952 26% 2747 74% 3699 

00.073 - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 1991 59% 1404 41% 3395 

04.280 - USO E CONSUMO DE DROGAS 365 13% 2440 87% 2805 

01.150 - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO 1569 67% 789 33% 2358 

03.150 - DISPARO DE ARMA DE FOGO OU 
ACIONAMENTO DE MUNIÇÃO 474 20% 1867 80% 2341 

01.157B - ROUBO DE VEÍCULO 257 13% 1734 87% 1991 

OUTROS 13236 49% 13560 51% 26796 

Total Geral 57161 37% 95814 63% 152975 

Fonte: Banco de dados da CAE/ 190 

 Para finalizar esse capítulo, exponho no Fluxograma 01 todo o processo de tomada de 

decisão dos despachadores de ocorrências: 
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Fluxograma 1: Funcionamento do sistema de atendimento de ocorrências policiais de emergência 

observado durante o trabalho de campo

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 O Fluxograma 1 mostra, de maneira resumida, todo o processo classificação de chamados, 

geração de ocorrências e formas de finalizações observadas durante o trabalho de campo. Nesse 

processo, cabe ao atendente escolher, de forma discricionária, os fatos que mereceram atenção da 

Polícia Militar, sendo determinante para a classificação de um fato como ocorrência a necessidade 

do uso da força legal imediata. 

 Já os despachadores, ao receberem ocorrências, precisam selecionar, de forma discricionária, 

as formas de ação ou inação, baseadas em diplomas legais ou critérios subjetivos. Antes do envio 

das ocorrências precisam avaliar questões como criticidade das ocorrências, qualidade das 
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informações registradas, ocorrências duplicadas, localização dos fatos, áreas de risco, 

possibilidades de atendimento sem o envio de viaturas (“desenrolo”) e disponibilidade de recursos. 

Como nenhum desses fatores foram descritos na lei e são necessários para o serviço de despacho 

de viaturas, os policiais do CECOPOM acabam sendo obrigados a tomar decisões de forma 

discricionária e a aplicar a lei seletivamente, de forma invisível e sujeita a avaliação somente a 

posteriori.  
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Capítulo 2 

Fluxo da informação: Como deveria funcionar o 190 
 

- Policial: Os atendentes civis são muito burros! Geram ocorrência pra tudo! Não filtram 

nada! O 190 tinha que voltar pra PM! 

A fala desse policial deu origem ao diálogo que motivou a execução desse trabalho. Mas 

após o trabalho de campo e a análise dos dados obtidos, verifica-se que a grande maioria dos 

chamados recebidos pelo 190 não são encaminhados para os despachadores de ocorrências. 

Durante o trabalho de campo realizado entre março e abril de 2017, apenas 19% dos chamados 

chegaram ao CECOPOM, ou seja, 81% dos chamados foram filtrados pelo 190, conforme 

apresentado na Tabela 1. 

Foi possível observar nas falas dos atendentes que um chamado, para ser considerada uma 

ocorrência de emergência policial, precisa dar conta de um fato que esteja acontecendo no 

momento da ligação e que o uso legal da força policial seja necessário no momento do chamado.  

Em tese, todo fato que diga respeito a um crime ou contravenção penal deve merecer 

atenção do Estado numa sociedade que seja fundamentada num Estado de Direito. Já que o Estado 

chamou para si o monopólio da força física através de um pacto, na visão liberal do Estado, caberia 

a ele intervir em qualquer situação na qual a força legal seja necessária (SANTOS, 2010). 

Os atendentes do 190 mostraram a mesma opinião, mas com procedimentos diferentes. Por 

entenderem que o 190 é um canal de emergência policial, apenas os relatos que estejam ocorrendo 

no momento e que o uso da força seja necessário para dissuadi-lo, independente de serem crimes 

ou não, merecem ser alvo da atenção imediata da polícia ostensiva. 

Já os chamados que narram fatos classificados como crimes ou contravenções penais, mas 

que não estejam ocorrendo no presente, não devem ser encaminhados para a polícia ostensiva e 

sim à polícia judiciária para a abertura de uma investigação policial. Ou seja, mesmo que não 

estejam ocorrendo no momento, esses fatos merecem apreciação do Estado, pois a persecução 
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penal foi avocada pelo Estado ao assumir o monopólio da força sobre uma sociedade. Esses 

chamados são classificados com o código 1522 – Enc. a DP (vide Tabela 04). 

Os chamados que dão conta de fatos não tipificados como crimes ou contravenções e que 

não necessitem do uso imediato da força, mas que demandem atenção do Estado, são encaminhados 

para outros órgãos públicos, tais como o Serviço de Atendimento de Urgências Médicas (SAMU), 

órgãos municipais, Corpo de Bombeiros Militares, etc. (vide Tabela 04). 

Em comparação com o Fluxograma 1, elaborei abaixo outro fluxograma com o objetivo de 

demonstrar como deveria ser, segundo a visão dos atendentes, o sistema de atendimento de 

ocorrências policiais de emergência. 

Fluxograma 2: Visão dos atendentes do 190 de como deveria ser o Sistema de atendimento de ocorrências 

policiais de emergência 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

O Fluxograma 2 mostra o ponto de vista dos atendentes em relação ao que seja uma 
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sobre o que é uma ocorrência policial é bastante semelhante a de Bittner ao descrever o mandado 

policial: “algo que não deveria estar acontecendo e sobre o qual alguém deve fazer algo 

imediatamente” (BITTNER, 2003, p. 234).   

Envio de Guarnição para o local 

solicitado: ordem de chegada 

(mais recursos do que 

ocorrências) ou fila de 

prioridades (mais ocorrências do 

que recursos disponíveis). Não 

Chamada 

telefônica para 

o 190 (input do 

subsistema de 

atendimento de 

ocorrências) 

 

 

 

Processo de 

atendimento 

do call center 

do 190  

 

 

 

Queda de Ligação, 

trotes, informações e 

outras classificações 

(output) 

 

 

 

 

Trata-se de 

emergência 

policial? 

Sim 

Ocorrências de emergências 

policiais (output do 

subsistema 190) 

encaminhadas ao 

CCECOPOM (input do 

subsistema de despacho de 

ocorrências) 

 

 

 



33 
 

 
 

Os atendentes não vislumbram a possibilidade de exercerem a aplicação seletiva da lei 

durante o atendimento do 190, já que, o que é decisivo na geração de uma ocorrência para a PMERJ 

é a necessidade de uma real intervenção através do uso imediato da força legal. Na visão dos 

atendentes, não lhes cabe decidir quais casos terão atenção imediata das guarnições policiais de 

rua, pois essa atribuição cabe ao despachador do CECOPOM. Sendo assim, os atendentes julgam 

que seu serviço é encaminhar ao CECOPOM os fatos que necessitem de uma ação imediata da 

polícia militar através da ameaça ou uso da força legal do Estado e que o serviço dos despachadores 

do CECOPOM é enviar uma guarnição para cada ocorrência gerada. Julgam seus serviços 

desvalorizados quando uma ocorrência é cancelada por qualquer motivo.   

Para os despachadores do CECOPOM, o trabalho dos atendentes do 190 deveria ir mais 

além. Caberia aos atendentes “desenrolar as ocorrências” antes de enviá-las ao despacho. Essa 

parece ser a maior motivação para que os despachadores defendam que o serviço do 190 seja 

realizado por policiais militares experientes – os “antigões”. 

Para os despachadores, muitas das atividades de seu trabalho poderiam ser realizadas 

durante o atendimento telefônico do 190, caso o atendimento fosse feito por “antigões”, tais como, 

dar alertas na rede quando o local de uma ocorrência fosse impreciso (um roubo em andamento) e 

“desenrolar ocorrências de baixa criticidade (como uma perturbação do trabalho ou sossego 

alheios, averiguação de pessoas/ veículo em atitude suspeita). Defendem que tais procedimentos 

desafogaria o serviço de despacho de viaturas, possibilitaria uma melhor fiscalização dos 

atendimentos de campo e diminuiria os gastos de tempo com o “desenrolo das ocorrências” que, 

na maioria dos casos, não são encaminhadas para as guarnições de rua. 

Os gestores do 190 não incentivam os atendentes a “desenrolar ocorrências”, pois, segundo 

eles, essa atividade aumentaria o tempo médio de atendimento (TMA). O aumento do TMA poderia 

gerar filas de espera pela disponibilidade de atendentes. Para eles, esse serviço é melhor realizado 

por policiais fora do canal 190, ou seja, depois da ocorrência ter sido gerada, deixando a linha 

disponível para a entrada de novos chamados. 

Para os despachadores, o senso de classificação de um fato como ocorrência policial vai 

além da visão dos atendentes do 190. Parecem juntar os termos de Bittner (“algo que não deveria 

estar acontecendo e sobre o qual alguém deve fazer algo imediatamente”), com a discricionariedade 
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das escolhas sobre formas de agir ou não agir (MUNIZ, 2008) e com a aplicação seletiva da lei 

descrita por Klockars (1985 apud MUNIZ, 2008). A seguir, apresento como deveria ser o sistema 

de atendimento de ocorrências policiais de emergência na visão dos despachadores (Fluxograma 

3). 

Fluxograma 3: Visão dos Despachadores de como deveria ser o Sistema de atendimento de ocorrências 

policiais de emergência 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

O Fluxograma 3 mostra o ponto de vista dos despachadores sobre o que é uma ocorrência 

policial de emergência. Por reconhecerem o atendimento 190 como um serviço policial, esperam 
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ocorrências) 

Sim 

Trata-se de 

emergência 

policial? 

Sim 

Não 

Trata-se de 

ocorrência em 

movimento? 

Alerta as 

guarnições 

próximas para a 

realização de cerco 

Sim 

Não 

O local foi 

encontrado? 

Trata-se de 

área risco? 

A Supervisão de Oficial 

autorizou o 

atendimento da 

ocorrência? 

Sim 

Existem recursos 

disponíveis? 

Retorna a Ligação 

para o solicitante e 

orienta o solicitante 

pelo telefone 

O solicitante 

ainda exige o 

atendimento 

da viatura 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

É possível atender a 

ocorrência sem o 

envio de viatura 

(desenrolar a 

ocorrência)? 

Orienta o 

cidadão e 

encerra o 

chamado 

Não 

Sim 

Não 
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que o atendente civil haja como se policial fosse, ou seja, intervindo nos chamados de forma 

discricionária e aplicando seletivamente a lei nos casos concretos, avaliando a necessidade do uso 

legal da força, “desenrolando as ocorrências” ou emitindo alertas na rede de rádio. Ou seja, os 

despachadores percebem o entendimento dos atendentes civis como incompletos por não aplicarem 

a lei de forma seletiva, não contornando problemas gerados pela extrapolação da lei (leis não 

razoáveis), o propósito da lei (leis que não cumprem seus objetivos), as prioridades na aplicação 

das leis (prioridades de atendimento); os problemas de leis ruins (leis inexequíveis); o poder 

discricionário dos cidadãos (demandas que não deveriam ser alvos do atendimento de emergência).  

“Adianta ficar gerando ocorrência de perturbação do trabalho ou sossego alheios sem a 

identificação do solicitante? Dá umas dez horas da noite e essas ocorrências ficam 

empilhadas na tela do sistema. Claro que eu vou deixá-las por último. Tenho ocorrências 

mais graves para despachar. Alguém deveria chegar no 190 e mandar parar de gerar esse 

tipo de ocorrência” (Policial do CECOPOM  há 10 anos). 

     A frase acima é uma reclamação típica dos despachadores e bastante ilustrativa para a 

descrição das opiniões dos despachadores. Os atendentes do 190 responderiam da seguinte 

maneira: “não posso deixar de gerar essa ocorrência, pois se trata de uma contravenção que está 

acontecendo agora”. Já os despachadores dariam as seguintes respostas: “não dá para atender 

tudo que chegar na tela de despacho; algumas ocorrências precisam ser desenroladas senão o 

serviço para e pessoas podem morrer”. 

Como administrar esse conflito de opiniões e vácuos legais tem sido a missão de gestores 

que passaram tanto pelo CECOPOM, quanto pela CAE/ 190 e talvez seja o mesmo de qualquer 

gestor que terceirizar o atendimento de ocorrências policiais emergenciais. 
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Comentários Finais 
 

Mas afinal, o que é uma emergência policial? Quantas respostas essa pergunta pode ter? 

Quais delas estariam certas ou erradas? 

Parece não haver uma resposta satisfatória nas leis, normas institucionais e entendimentos 

de profissionais da área de segurança pública. O que se tem são opiniões incompletas sobre um 

serviço tão essencial como o atendimento de ocorrências policiais de emergência. 

Para o atendente civil, para que um chamado seja classificado como ocorrência, basta que 

o fato relatado narre algum episódio que necessite da intervenção do Estado naquele momento, 

através do uso ou ameaça do uso da força legal. Não só ações criminais em andamento seriam 

consideradas emergências policiais, mas também qualquer conflito produzido pelo convívio em 

sociedade que pudesse ameaçar um estado de normalidade pública e que só pudesse ser 

administrado pelo uso da força. 

Para o despachador do CECOPOM, uma ocorrência policial seria gerada dentro dos 

mesmos critérios dos atendentes do 190 juntamente com uma aplicação seletiva da lei de forma 

discricionária. Ou seja, antes da ocorrência ser enviada para o CECOPOM, o atendente 190 deveria 

“desenrolar” as ocorrências, ou seja, tentar mediar conflitos antes de enviá-las para os 

despachadores. Entre março e abril, o CECOPOM deixou de empenhar viaturas em 63% das 

ocorrências geradas pelo 190 (vide Tabela 06).   

No vácuo deixado pela legislação brasileira sobre o mandato policial, no qual, segundo 

MUNIZ (2007), a sociedade brasileira entrega um “cheque em branco” para os profissionais de 

segurança pública, policiais militares e prestadores de serviço vão preenchendo as lacunas desse 

mandato. Como não existe um conceito legalmente preciso para esse mandato, policiais e 

atendentes civis vão preenchendo esse “cheque em branco” baseado em regras legais frágeis, 

entendimentos políticos de momento e regras administrativas e procedimentos operacionais sob 

baixa visibilidade social (MUNIZ, 2007). 

Nesse vácuo legal e administrativo, gestores e atendentes civis do 190 e despachadores de 

viaturas vão preenchendo esse “cheque em branco” que a sociedade forneceu aos profissionais da 
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polícia ostensiva da maneira que entendem ser a mais correta. Sendo assim, o presente trabalho 

pode apoiar decisões de gestores de segurança pública na escolha do modelo de centros de 

emergências policiais que poderão ser adotados nos seus estados ao demonstrar como pensam dois 

dos principais atores de um atendimento de emergência no Estado do Rio de Janeiro: os atendentes 

do 190 e os policiais militares que desempenham o serviço de ocorrências policiais de emergência 

para as viaturas de rua.  

Um modelo puramente civil no atendimento de ocorrências do 190 poderia gerar mais 

ocorrências policiais do que se poderia esperar devido à falta de aplicação seletiva da lei nos moldes 

descritos por KLOCARS (1985 apud MUNIZ, 2008). Nesse modelo, os policiais militares 

escalados no serviço de despacho de ocorrências emergenciais deverão realizar mediações de 

conflito de ocorrências de menor gravidade, que podem ser resolvidas por telefone através de 

orientações. 

Já um modelo puramente militar no atendimento de ocorrências policiais de emergência no 

190 poderia gerar filas de atendimento, ou seja, o cidadão poderia receber um sinal de telefone 

ocupado ao ligar para o 190 segundo os gestores da CAE/ 190. Essas filas seriam provocadas pelo 

aumento do tempo médio de atendimento telefônico (TMA) das ligações de emergência, pois os 

policiais poderiam optar pela mediação de conflitos nos casos de ocorrências de baixa 

complexidade, o que demandaria maior tempo de atendimento telefônico. 

De qualquer forma, seja qual for o modelo escolhido pelos gestores públicos, a decisão de 

se adotar atendimento civil, poderia trazer benefícios ou não. Talvez o mais importante seja definir 

que tipo de atendimento telefônico se deseja realizar no serviço do 190. Independentemente da 

escolha a ser tomada, haverá sempre uma relação antagônica entre produtividade (ocorrências 

geradas) e qualidade (ocorrências com condições de serem encaminhadas de imediato para uma 

guarnição de rua) no atendimento de ocorrências emergenciais do 190, seja aumentando o tempo 

de espera ou gasto com efetivo. 
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