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“Há  dois  valores  essenciais  que  são

absolutamente  indispensáveis  para  uma  vida

satisfatória,  recompensadora  e  relativamente

feliz. Um é segurança e o outro é a liberdade.

Você  não  consegue  ser  feliz,  você  não

consegue ter  uma vida digna na ausência de

um  deles,  certo? 

Segurança  sem  liberdade  é  escravidão  e

liberdade sem segurança é um completo caos,

incapacidade de fazer nada, planejar nada, nem

mesmo sonhar  com isso.  Então  você  precisa

dos dois”.

Zygmunt Bauman

RESUMO

Este trabalho trata-se de uma análise acerca das percepções do risco, bem como a

classificação das áreas de risco,  com base na visão dos policiais  militares que atuam nas

Radiopatrulhas no 7° Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, responsável

pelo policiamento em todo o município de São Gonçalo na Região Metropolitana do Estado.

Nesse sentido,  buscou-se discorrer sobre indicadores acerca do município, tanto com base

referencial nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, como também

na quantificação de alguns indicadores de criminalidade do Instituto de Segurança Pública –

ISP do Rio de Janeiro,  além das atribuições da Polícia Militar  e alguns aspectos  o sobre

mandato policial. Dada à essencialidade do serviço, foi analisado também, o quantitativo das
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demandas geradas pelo serviço emergencial 190 da Policia Militar, bem como as Instruções

Normativas  028/2015  e  018/2015,  que  subsidiam a  tomada  de  decisão,  ou  seja,  buscam

orientar o ato discricionário do agente, inclusive no não atendimento de algumas ocorrências

nas localidades tidas como conflagradas. No entanto ao longo deste trabalho podemos apontar

que observamos que o batalhão de São Gonçalo, mesmo num cenário desfavorável no que

tange ao efetivo em relação densidade populacional, demonstra atender satisfatoriamente as

ocorrências geradas pelo cidadão gonçalense. 

     

Palavras Chaves: Policiais Militares, Radiopatrulhas,  Percepção de Risco, Áreas de

Risco, São Gonçalo, Ato Discricionário, Ocorrências.

ABSTRACT

This work is about an analysis of the perceptions of risk, as well as the classification of risk

areas, based on the vision of the military police officers who work on the Radio Patrols in the

7th Military Police Battalion of the State of Rio de Janeiro, responsible for Policing in the

entire municipality of São Gonçalo in the Metropolitan Region of the State. In this sense, we

sought to discuss indicators about the municipality, both based on data from the Brazilian

Institute of Geography and Statistics (IBGE), and also on the quantification of some crime

indicators of the Public Security Institute (ISP) of Rio de Janeiro, Besides the attributions of

the Military Police and some aspects the on police mandate.  Given the essentiality of the

service,  it  was also analyzed the quantitative of the demands generated by the emergency
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service  190  of  the  Military  Police,  as  well  as  the  Normative  Instructions  028/2015  and

018/2015, that subsidize the decision making, that is, they seek to guide the act Discretion of

the agent, including in the non-attendance of some occurrences in the places considered as

conflagrated. It was verified that the battalion of São Gonçalo even in an unfavorable scenario

in relation to the effective in relation to population density, demonstrates satisfactorily to the

occurrences generated by the Gonçalense citizen.

Key Words: Military Police, Radio Patrols, Risk Perception, Risk Areas, São Gonçalo,

Discretionary Act, Occurrences.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho transcorrerá, buscando compreender como atuam os policiais que

compõem  o  policiamento  Radiopatrulha,  referenciadas  como  RP’s,  dispostos  no  Sétimo

Batalhão de Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O Policiamento de Radiopatrulha

(RP) tem como uma das responsabilidades atender ocorrências numa área demarcada como

seu setor  de atuação,  bem como realizar  o  policiamento  das  mesmas.  Nessas  áreas  estão

inseridos  territórios  caracterizados  como  de  risco  ou  conflagrados,  estes  pertencentes  ao

município de São Gonçalo na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Assim, nesse

trabalho gostaria de analisar quais são as práticas dos policiais que atuam nessas RP’s, a partir

das  suas  percepções  sobre  risco.  Se  essa  percepção  de  área  de  risco  pode  alterar  ou

comprometer o desenvolvimento das suas atividades em relação a essas localidades. Desta

forma,  buscaremos  ainda,  considerar  outras  perspectivas  ligadas  a  realidade  do  trabalho

policial, tais como: conceito do que é policia, bem como a compreensão do mandato policial,

a discricionariedade, o risco, entre outras particularidades que envolvem e impactam o fazer

policial numa sociedade tida como moderna e democrática.

A questão foi pensada, dada à essencialidade do serviço prestado pelo Estado no que

tange a segurança pública. Este tipo de policiamento em especial, configura-se num pronto-

atendimento, ou seja, deve ser prioritário aos anseios e as demandas da população fluminense,

atendendo as ocorrências geradas pelo serviço emergencial 190, nas quais esses policiais são

chamados a atuar. Porém, é sabido que prover policiamento no Rio de Janeiro e na região

metropolitana, desde que o modelo democrático foi instituído, onde a garantia dos direitos dos

cidadãos deve figurar (pelo menos em tese), como objetivo e obrigação do Estado, não é tão

simples assim, pois alguns embates se apresentam, como por exemplo, em localidades onde o

Estado, segundo Ribeiro (2014) não se mostrou ou não fez questão de se mostrar soberano, a

partir de suas políticas públicas.

Nesse  sentido,  a  administração  dos  conflitos  torna-se  então  apreensiva,  pois  esses

lugares comumente são tidos como marginalizados, sendo possível muitas vezes constatar a

presença de criminosos armados, apresentando-se como real ameaça a integridade física dos

agentes  públicos,  em  especial  aos  policiais.  Isso  de  certa  forma  resulta  numa  avaliação

estigmatizada pelos policiais, onde pelo fato de residir em tais localidades, os cidadãos são

associados  de  maneira  generalizada  a  práticas  ilícitas  e  vistos  com  desconfiança  pelos

mesmos, em contrapartida, a população dessas áreas acabam por sentir a mesma coisa, em

relação à polícia, uma vez que, é a partir da polícia que o Estado se apresenta cotidianamente,
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fazendo uso do recurso repressivo, com ações direcionadas ao combate de crimes, como as

modalidades atreladas a eles, modelo este, que a autora denomina como profissional. 

Para ilustrar os dilemas e as variáveis em que os policiais estão inseridos, transcorrerei

primeiramente sobre as informações referentes ao 7º BPM e ao município de São Gonçalo. Ao

verificar em relação ao quantitativo do efetivo, o batalhão dispunha em abril de 2017 de 869

policiais,  destes  841  são  praças  e  no  universo  dos  mesmos,  187  estavam  afastados  por

motivos distintos, resultando num quantitativo de 654 praças na condição de APTOS A1, para

atuarem nas ruas. Vale ressaltar,  que a unidade é dividida em 4 (quatro) Companhias que

correspondem cada uma, a área de uma Delegacia Policial específica. Sendo assim, a 1ª Cia

corresponde à área da 72ª DP (Mutuá), a 2ª Cia a da 73ª DP (Neves), a 3ª Cia da 74ª DP

(Alcântara) e a 4ª Cia atua na área da 75ª DP (Rio do Ouro). Cada Companhia detém um

número  específico  de  Radiopatrulhas  disponíveis,  além  de  outros  tipos  de  serviços

(policiamento), que por não ser o foco do trabalho, não serão abordados.
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FIGURA 1. APRESENTAÇÃO DO MAPA DO MUNICÍPIO POR DISTRITOS E BAIRROS

DE ACORDO COM A PREFEITURA

1º Distrito:
(30 bairros)

2º Distrito 
(20 bairros)

3º Distrito 
(18 bairros)

4º Distrito
(13 bairros)

5º Distrito
(10 bairros)

Palmeira
Itaoca

Fazenda dos Mineiros
Porto do Rosa

Boaçu
Zé Garoto
Brasilândia

Rosane
Vila Lara
Centro 
Rocha

Lindo Parque
Tribobó

Colubandê
Mutondo

Galo Branco
Estrela do Norte

São Miguel
Mutuá

Mutuaguaçu
Mutuapira

Cruzeiro do Sul
Antonina

Nova Cidade
Trindade

Luiz Caçador
Recanto das Acácias

Itaúna
Salgueiro
Alcântara

Almerinda
Jardim Nova

República
Arsenal

Maria Paula
Arrastão

Anaia Pequeno
Jóquei
Coelho

Amendoeira
Jardim Amendoeira

Vila Candoza
Anaia Grande

Ipiíba
Engenho do Roçado

Rio do Ouro
Várzea das Moças

Santa Isabel
Eliane
Ieda

Sacramento

Jardim Catarina
Raul Veiga
Vila Três
Laranjal

Santa Luzia
Bom Retiro

Gebara
Vista Alegre

Lagoinha
Miriambi
Tiradentes
Pacheco
Barracão
Guarani
Monjolo

Marambaia
Largo da Idéia

Guaxindiba

Boa Vista
Porto da Pedra

Porto Novo
Gradim

Porto Velho
Neves

Vila Lage
Porto da Madama

Paraíso
Patronato
Mangueira
Parada 40
Camarão

Venda da Cruz
Covanca

Santa Catarina
Barro Vermelho

Pita
Zumbi

Tenente Jardim
Morro do Castro

Engenho Pequeno
Novo México

FONTE: //http//:www.saogoncalo.rj.gpv.br/mapas.php. Acesso em 15 de Março de 2017.

Seguindo  adiante,  para  entendermos  a  complexidade  que  envolve  a  dinâmica  do

policiamento serão apresentados alguns dados oficiais obtidos sobre o município. De acordo
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com o Censo de 2010, a população gonçalense é composta por 999.728 habitantes, numa área

correspondente a 247,709 km² e ainda segundo o IBGE, estimou-se que em 2016 esse número

alcançaria  a  marca de 1.044.  058 habitantes.  Vale ressaltar  que esses  números  são dados

oficiais  do  governo  e  o  segundo  dado  é  estimativa,  logo  pode  haver  oscilação  nessa

conclusão. Analisando as informações disponibilizadas pela prefeitura, estão estabelecidos no

município  5  (cinco)  distritos,  totalizando  91 bairros  oficiais,  porém a  prefeitura  faz  uma

ressalva a respeito de mais 18 bairros reconhecidos pela população.

Convém esclarecer,  que em diversos bairros existem localidades que não encontrei

referências  nos  dados  da  prefeitura,  porém  popularmente  elas  variam,  como  sub-bairros,

comunidades, favelas, morros, entre outros, no decorrer do trabalho abordaremos questões

sobre essas regiões.

De acordo com o mesmo panorama do IBGE de 2010, a cidade figura em 2º lugar no

ranking estadual,  onde o universo corresponde a  92 (noventa e  duas) cidades,  no quesito

população,  ficando  atrás  somente  do  munícipio  do  Rio  de  Janeiro  e  em 16º  no  ranking

nacional, num universo de 5570 municípios. 

No que se refere à educação pública pertinente ao município (anos iniciais e finais do

ensino fundamental), de acordo com o IDEB (Índice Brasileiro de Educação Básica) referente

ao ano de 2015, São Gonçalo, apresentou-se em nível estadual, como um dos piores, sendo o

antepenúltimo do ranking, figurando no quesito anos iniciais, a posição 90 e em relação aos

anos finais, foi considerado o pior, ficando na ultima posição de numero 92. A base para a

avaliação foram as notas dos alunos, correspondente a faixa etária entre 6 a 14 anos. A taxa de

escolarização, foi de 96,7%, ficando assim arranjado na escala estadual, na posição 72 e entre

os municípios brasileiros, ocupou a posição 3.987.

No tocante ao trabalho formal, em 2014, o IBGE, apresenta os seguintes dados em

relação  ao  quantitativo  total  populacional  do  município,  141.229 pessoas  encontravam-se

trabalhando, ou seja, 13,7%, o que nos levaria a crer que 86,3% das pessoas não trabalham.

Quanto à renda média, ou seja, a renda per capita, ficou fixada em 2,2 salários mínimos. Isto

suscita  um  erro,  pois  temos  inúmeros  trabalhadores  informais  atuando  e  de  certo  modo

cooperam também para economia, porém esse assunto requer uma ampla discussão, pois a

não regulamentação por parte do Estado, acaba constituindo uma ilegalidade, devido ao ser

corriqueiramente atrelado a atividades de contrabando e pirataria (ver Machado 2008). Sendo

assim, torna-se inadequado para mensuração dos dados oficiais.
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De modo a situar o leitor, o panorama completo disponibilizado pelo IBGE, além dos

aspectos mencionados anteriormente, torna público ainda, dados com base no PIB per capita

(economia), mortalidade infantil e internações por diarréia por cada 1.000 habitantes (saúde) e

indicadores referentes ao território e ao ambiente, como á área total do município, adequação

de esgoto sanitário, vias públicas arborizadas e urbanizadas.

Diante da exposição de alguns indicadores, na medida em que cada um serve para

balizar  diversas  análises,  justifica-se  também  demonstrar  o  Índice  de  Desenvolvimento

Humano Municipal, que foi em 2010 de 0,739. Só para esclarecer, o índice varia numa escala

de 0 a  1.  No qual,  índices  de até  0.499,  são considerados com desenvolvimento humano

baixo, valores entre 0,500 a 0,799 considera-se com médio desenvolvimento humano e com

IDH superior a 0,800 são considerados alto. Comparando com outras cidades, São Gonçalo,

embora  categorizada  com  desenvolvimento  humano  médio,  figura  atrás  de  municípios

menores,  como  Nilópolis,  Miguel  Pereira  e  Iguaba  Grande,  guardada  as  dimensões,  as

proporções e as particularidades de cada uma delas. 

2. APRESENTAÇÃO  DOS  DADOS  ESTATÍSTICOS  –  CRIMINALIDADE  DO

MUNICÍPIO E ESTADO

Neste  ponto,  busca-se  apresentar  primeiramente  dados  estatísticos  com  base  nos

indicadores de segurança do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro – ISP, um órgão

oficial  do governo do estado. Numa sociedade como a brasileira,  onde a consolidação da

democracia  perpassa  por  distintos  fatores,  podemos  destacar  aqui,  a  abertura  (acesso,

participação) e a transparência do serviço público, no que se destina a segurança pública, o

ISP,  adotou  a  iniciativa  de  prestar  contas  periodicamente  para  a  sociedade  fluminense.

Conforme Nascimento (2006), medidas como essa possibilitam perceber avanços e processos

de mudança das instituições, mesmo modestamente, frente aos problemas presentes, para ele

isso evidencia uma luz no fim do túnel.

Não cabe aqui, abordar a integralidade das atribuições do ISP, porém ele se apresenta

de maneira a auxiliar a SESEG2,  além de atuar nas questões referentes aos indicadores de

criminalidade,  também  tem  por  finalidade  propiciar  cursos  voltados  para  qualificação

profissional dos agentes de segurança pública, a nível estadual, além de buscar subsidiar as

instituições de segurança pública, com foco na profissionalização. Objetivando uma gestão

participativa, o ISP, cuida da agenda de reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança3,

nas  quais  os  mais  variados  atores  sociais  participam  e  interagem  de  modo  a  avaliar  e
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contribuir para o processo de tomada de decisão, visando adequar as políticas públicas, para

realidade de determinada localidade, a fim de contemplar os cidadãos de forma igualitária,

sem distinção. A aplicabilidade do que é planejado e idealizado, se tratando do Rio de Janeiro,

não reflete a realidade cotidiana, tanto dos cidadãos, quanto dos agentes de segurança pública,

no caso específico, os policiais militares. 

O objetivo é justamente publicizar os dados aos leitores de maneira a propiciar que os

mesmos se situem quanto o município de São Gonçalo é complexo em relação aos assuntos de

segurança pública, e também entender como a atividade policial está inserida nesse universo,

no qual a insegurança, o crime, a violência e o risco permeiam o cotidiano policial.

Para possibilitar uma melhor ilustração foram elencados alguns indicadores que possibilitam

demonstrar o impacto direto na segurança pública e na vida dos cidadãos, os quais acredito

serem  pertinentes  pra  compreensão  dos  fenômenos  que  fazem  parte  do  cotidiano  do

município. 

Vale ressaltar, que o objetivo é comparar e apresentar os indicadores de criminalidade

do município com os do estado entre os meses de dezembro de 2016, bem como janeiro e

fevereiro  de  2017.  É importante  expor,  que devido ao lapso  temporal  para  realização do

presente trabalho não foi possível abranger mais meses, porém, é possível apresentar esse

aspecto do contexto que envolve a segurança pública em São Gonçalo,  especificamente o

trabalho policial.

Serão apresentadas o total de ocorrências por Áreas Integradas de Segurança Pública –

AISP, que são classificadas como “Circunscrições territoriais que agregam outras agências

prestadoras de serviços públicos essenciais sob a responsabilidade compartilhada e direta de

um batalhão da PMERJ e uma ou mais delegacias de Polícia Civil e delimitações geográficas

que correspondem à definição de metas estratégicas e intervenções táticas das organizações

policiais” (ver Resolução SSP Nº 607, de 24 de Março de 2003). De acordo ainda com a

resolução,  ao  implantar  as  AISP’s,  a  segurança  pública,  a  partir  de  suas  agências

condicionava-se  a  uma profunda mudança,  no  que tange  a  prover  segurança,  enfatizando

aspectos como planejamento e avaliações constantes, viabilizando um monitoramento capaz

corrigir e aperfeiçoar ações que resultem de erro. No município em questão corresponde a

AISP 7,  que é constituída pelas áreas  abrangentes  de todas as delegacias  policiais,  sendo

assim, as áreas da 72ª, 73ª, 74ª e 75ª Delegacia Policial e do 7º Batalhão de Polícia Militar,

portanto  o  total  apresentado  diz  respeito  a  soma  das  ocorrências  de  todas  as  delegacias
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mencionadas acima. Ademais, o ISP também contabiliza a proporção de ocorrências para cada

100.000 habitantes, conforme demonstro abaixo:

TABELA 1. INDICADORES OFICIAS – ISP

DEZEMBRO – 2016
CRIMES CONTRA PESSOA

OCORRÊNCIAS ESTADO /100 mil hab. SÃO GONÇALO /100 mil hab.
Homicídio Doloso 461 2,72 26 2,45

Tentativa de Homicídio 511 3,02 13 1,23
Lesão Corporal Dolosa 6,254 36,94 333 31,39

Ameaça 5,317 31,41 313 29,50
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

Roubo a

Estabelecimento

Comercial

551 3,25 46 4,34

Roubo de Veículo 4,189 24,75 392 36,95
Roubo de Carga 1,329 7,85 113 10,65

Roubo a Transeunte 7,653 45,21 771 72,67
Roubo a Coletivo 1,404 8,20 65 6,13
Roubo a Celular 1,800 10,63 142 13,38
Furto de Veículos 1,364 8,06 112 10,56

CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL
Estupro 403 2,38 22 2,07

ÍNDICES RESULTANTES DO MANDATO POLICIAL
Apreensão de Drogas 2,369 13,99 175 16,49

Prisões - APF e

Cumprimento de

Mandato

4,022 23,76 227 21,39

Recuperação de

Veículo

2,505 14,80 206 19,42

Homicídio decorrente

de Oposição a

Intervenção Policial 

105 0,62 15 1,41

Policiais Militares
mortos em serviço

4 Não consta a

proporção no

ISP.

1 Não consta a

proporção no

ISP.

JANEIRO – 2017
CRIMES CONTRA PESSOA

OCORRÊNCIAS ESTADO /100 mil hab. SÃO GONÇALO /100 mil hab.
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Homicídio Doloso 476 2,84 30 2,86
Tentativa de Homicídio 550 3,29 27 2,57
Lesão Corporal Dolosa 4,711 28,15 223 21,24

Ameaça 3,794 22,67 225 21,43
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

Roubo a

Estabelecimento

Comercial

333 1,99 21 2,00

Roubo de Veículo 4,207 25,14 385 36,66
Roubo de Carga 693 4,14 107 10,19

Roubo a Transeunte 5,146 30,75 520 49,52
Roubo a Coletivo 831 4,97 37 3,52
Roubo a Celular 138 6,80 85 8,90
Furto de Veículos 1,357 8,11 88 8,38

CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL
Estupro 409 2,44 19 1,81

ÍNDICES RESULTANTES DO MANDATO POLICIAL
Apreensão de Drogas 2,025 12,10 118 11,24

Prisões - APF e

Cumprimento de

Mandato

753 4,50 48 4,57

Recuperação de

Veículo

3.724 22,25 216 20,57

Homicídio decorrente

de Oposição a

Intervenção Policial 

3,150 18,82 266 25,33

Policiais Militares
mortos em serviço

98 0,59 10 0,95

FEVEREIRO – 2017
CRIMES CONTRA PESSOA

OCORRÊNCIAS ESTADO /100 mil hab. SÃO GONÇALO /100 mil hab.
Homicídio Doloso 502 3,00 42 4,00

Tentativa de Homicídio 453 2,70 19 1,81
Lesão Corporal Dolosa 2,525 15,07 116 11,04

Ameaça 1,409 8,41 52 4,95
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

Roubo a

Estabelecimento

Comercial

277 1,65 26 2,47

Roubo de Veículo 4,287 25,59 463 44,05
Roubo de Carga 452 2,70 59 5,61

Roubo a Transeunte 2,265 13,52 323 30,73
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Roubo a Coletivo 487 2,91 29 2,76
Roubo a Celular 552 3,30 23 2,19
Furto de Veículos 1,310 7,82 100 9,51

CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL
Estupro 324 1,93 7 0,67

ÍNDICES RESULTANTES DO MANDATO POLICIAL
Apreensão de Drogas 1,266 7,56 54 5,14

Prisões - APF e

Cumprimento de

Mandato

569 3,40 21 2,00

Recuperação de

Veículo

3,210 19,16 143 13,60

Homicídio decorrente

de Oposição a

Intervenção Policial 

2,307 13,77 232 22,07

Policiais Militares
mortos em serviço

84 0,50 4 0,38

FONTE: Instituto de Segurança Pública, 2017.

Convém deixar claro quanto aos dados nas tabelas acima, ao serem relacionados com

algum tipo de ocorrência, podem não expressar a realidade de fato. Pois o cenário baseado

somente na apresentação quantitativa pode ocultar os inúmeros casos que não chegam aos

distritos policiais por inúmeras razões, como por exemplo, desistência por parte da vítima,

resolução do conflito no local, quando a polícia é acionada e até mesmo, pelo fato do local ser

classificado como áreas denominadas conflagradas ou que ofereçam riscos aos policiais e aos

demais cidadãos. Nas ocorrências selecionadas por mim nas respectivas tabelas, as que podem

ter  um alto  índice  de  subnotificação  são:  os  casos  de  ameaças,  roubo a  celular,  roubo a

transeuntes,  roubo  a  estabelecimento  comercial,  estupro,  lesão  corporal  dolosa.  Essas

ocorrências  podem  expressar  números  maiores,  por  não  haver  registro  nas  Delegacias

Policiais. 

Contudo, há também a possibilidade de haver registros de ocorrência confeccionados,

onde  a  comunicação  do  fato  é  instrumento  utilizado  em situações  de  fraudes,  devido  ao

pagamento  de  indenizações  aos  bens  que  são  segurados,  e  como  consequência  acabam

distorcendo  alguns  casos  de  indicadores  de  criminalidade,  como  por  exemplo,  os  que

correspondem ao roubo e furto de veículos, roubo de carga, a estabelecimento comercial e

ainda assim, alguns casos de roubo a celulares, porém neste último caso, é mais remota a

possibilidade. A falsa comunicação pode ocorrer com ou sem conivência do agente público4,
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porém, conforme consta na reportagem do Jornal o Fluminense de 26 de abril de 2017, as

fraudes relacionadas a esses casos, acaba incidindo na mancha criminal e influenciando no

planejamento tanto do policiamento, quanto na segurança pública como um todo.

Diante da opinião pública, constituída por variados segmentos sociais como, meios de

comunicação, órgão da administração pública que tem função constitucional de fiscalizar as

ações  da  polícia,  a  classe  acadêmica,  organizações  governamentais  e  não governamentais

inclinadas para a causa dos direitos humanos, os próprios cidadãos de uma maneira geral, com

base no exercício da cidadania e do princípio da publicidade5, torna-se oportuno, deixar claro

que ao categorizar alguns indicadores de criminalidade, o Instituto de Segurança Pública, não

mensura estatisticamente o quantitativo de policiais  vítimas  de algum delito ou crime, além

dos que resultam em morte,  quando estão no exercício da sua função.  Esses  dados estão

submersos  em  indicadores  correspondentes  aos  da  sociedade  como  um  todo.  Podemos

verificar,  nos  casos  apresentados  nas  tabelas  acima,  os  de  tentativa  de  homicídio,  lesão

corporal dolosa e ameaças. Torna-se oportuno direcionar também, que o Estado deve procurar

implantar  mudanças  no  modelo  de  segurança  pública,  que  da mesma forma abranja  seus

agentes,  dimensionando suas políticas a fim de diminuir os crimes e delitos em que estes

mesmos sofrem e/ou cometem em sua rotina laboral.  

Por outro lado, num cenário onde a violência e o crime incidem na vida cotidiana da

população, como os próprios números da tabela demonstram, o Estado deve planejar ações, e

prover  através  de  políticas  públicas  serviços  essenciais  como  segurança.  Desta  forma,  o

Estado deve promover o acesso aos mais variados serviços essenciais para os cidadãos, tais

como habitação adequada, educação de qualidade, saúde, estimular a produção de emprego,

acesso  a  cultura  e  lazer,  assistência  social  adequada  aos  desfavorecidos

(socioeconomicamente), esporte, entre outros. Pois, se o Estado continuar negligenciando ou

minimizando este compromisso, todo esforço feito de maneira singular, por qualquer que seja

o  segmento  público,  os  resultados  ecoarão  em  sentido  oposto  ao  que  se  almeja  numa

sociedade contemporânea democrática. 

Todas as esferas que compõem o poder público, bem como a sociedade devem prezar

por desempenhar o seu papel, aí sim como em outras sociedades, torna-se viável reorientar as

políticas de segurança pública, adequando e melhorando os planejamentos, em prol de um

melhor controle da criminalidade e da violência (Borges & Dirk, 2006). Caso contrário, a

realização de qualquer programa ou política de natureza distinta da que esteja estabelecida, no
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que  diz  respeito  às  agências  policiais,  principalmente  a  Policia  Militar,  está  fadado  ao

insucesso.  Não  quero  insinuar  aqui,  que  o  modelo  tradicional  que  a  polícia  utiliza  para

desenvolver suas atividades fins, sejam extintos, porém, como não é novidade tal afirmação,

anseio que modelos distintos de policiamento, sejam ajustados para atender as demandas dos

cidadãos de cada localidade, principalmente as periféricas, ora denominadas comunidades, ora

favela,  ora  áreas  conflagradas,  entre  outras.  Significa  dizer,  que modelos  distintos  podem

trabalhar em complementariedade entre si, de forma integrada, com participação social, ao

modo que a partir de ações estratégicas e com os problemas identificados, as ações policiais

possam focar também na causa e não só na consequência dos crimes. Tal fato, pode contribuir

para  uma  aproximação  dos  cidadãos  para  com a  policia  e  vice-versa,  além de  impactar

positivamente,  quanto a  sensação de (in)segurança e  na credibilidade da polícia  (Ribeiro,

2014).

3. ENTENDENDO AS ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR

Segundo Muniz (1999), as polícias que prestam serviço ostensivo no Brasil adotaram

o modelo militar no que se refere à organização profissional, que além de configurar o nome,

estende também na estrutura burocrática, correspondendo assim, ao modelo organizacional do

Exército Brasileiro.

Conforme o parágrafo 5º  do Art.  144 da Constituição cabe às  polícias  militares  o

policiamento  ostensivo  e  a  preservação  da  ordem  pública.  Neste  contexto,  cabe  sempre

lembrar  que  os  moldes  de  policiamento  devem  ou  pelo  menos  deveriam  estar  em

conformidade com uma sociedade democrática.

Diante desta  ótica espera-se que o trabalho policial  esteja  ancorado para mediar  e

administrar  os  conflitos  sociais,  priorizando  sempre  a  garantia  dos  direitos  dos  cidadãos.

Neste  sentido,  passa a  ser  pertinente discorrer  sobre  os  modos e  os  métodos do trabalho

policial, nas distintas formas de controle social, bem como o que é polícia a partir do mandato

policial, de maneira a permitir que o leitor se situe e entenda a relevância social desse serviço,

especialmente ao que tange a RP, ao transcorrer por esse trabalho. 

De acordo com Muniz e Proença Jr. (2014), entender conceitualmente o que vem a ser

policia é de extrema relevância, pois somente dessa maneira é possível compreender o que são

relações de causalidade e o que são externalidades, identificando os limites e os requisitos da

ação policial. 
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Com essa perspectiva, os autores analisam a proposta de Bittner (1974) quanto à teoria

de policia na qual foca-se na conceituação do mandato policial. De acordo com a tradução de

Muniz e  Proença  Jr.  (2014):  “A polícia,  e  apenas  a  polícia  está  equipada,  autorizada  e  é

necessária para lidar com toda exigência em que possa ter que ser usada a força para enfrentá-

la” (Bittner 1974: 256, apud Proença Junior e Muniz 2014).

Isso quer dizer que tanto em condições de meio e de modos a polícia está equipada

para agir decisivamente no desenvolvimento de sua atividade, ou seja, no cumprimento do seu

mandato, da sua função. Neste ponto, vale deixar claro que se trata de uma condição ideal em

que a polícia deve estar posta. Numa particularidade como a do Rio de Janeiro, onde policiais

muitas vezes são colocados ao descaso, a idealização acima pode colidir com a realidade.

Quanto  à  autorização,  vem  da  concessão  de  respaldo  legal  e  consentimento  social  para

policiar.  E  deve  estar  pronta  para  responder  a  qualquer  exigência,  qualquer  situação  de

desordem de um determinado status quo, correspondente em termos amplos, à “paz social".  

Ao  pensar  em  “paz  social”,  me  vem  a  ideia  de  uma  sensação  de  normalidade,

segurança e controle, algo aceitável, que não comprometa toda a operação, recursos, aparatos

de determinada instituição policial, ou até mesmo do Estado, onde dada coletividade tenha

esse sentimento, essa percepção. Nesse sentido, num universo onde uma agência estatal está

inserida  de  maneira  ininterrupta  numa  dada  sociedade,  pelo  menos  é  o  que  se  espera,

autorizada a fazer valer os mecanismos de regulação e controle social (no caso das polícias, a

distinção  se  dá  pelo  recurso  ao  uso  da  força),  e  por  outro  lado,  os  conflitos  eclodem

aletoriamente, com diferentes naturezas e em diferentes espaços, além de apresentar-se, assim

como as soluções e os próprios conflitos, um caráter finito, a “paz social” não tem como ser

tratada de maneira universal, ela pode ser sentida ou percebida por segmentos da sociedade.

Principalmente no caso da sociedade brasileira, onde a estratificação se apresenta de maneira

mais latente. Logo, torna-se utópico a sustentação do discurso de “paz social”.

É de se reconhecer que ao conceituar a polícia, Bittner adota um prisma que pretende

solucionar o impasse entre lei e ordem. Segundo Muniz e Proença (2014. p.3), Bittner ao

conceituar a polícia como uma realidade que compreende, mas não é reduzida às práticas de

policiamento, ele está revelando a ilusão empírica, simplista que equivale “ao que as polícias

fazem” ao porque fazem” e com isso, “ao que a polícia é”.

Ainda de acordo com os autores, a integralidade do trabalho policial foi reconstituída

por Bittner, na qual dando conta de duas dimensões empíricas: o que se espera que a polícia
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faça e o que de fato ela faz. Reconhecendo assim, o uso potencial e concreto da força como

predicado comum que articula as expectativas sociais em tudo o que a polícia é acionada para

fazer  e  o  conteúdo  substantivo  de  tudo  o  que  a  policia  faz.  Ficando  desta  maneira,

estabelecido a plenitude do mandato policial, delimitando conceitualmente o que a polícia é. 

A polícia sendo assim está autorizada a usar a força, e espera que ela o faça sempre

que  necessário,  assim  ela  é  acionada  pra  atuar  quando  “algo  que  não  deveria  estar

acontecendo, está acontecendo e alguém deve fazer algo a respeito agora” (Bittner, p.249,

apud,  ênfases  no  original).  Isso  esclarece  porque  a  polícia  pode  atender  emergências,

respaldar a lei, sustentar a ordem pública, preservar a “paz social”, mediar conflitos, auxiliar,

assistir, advertir, socorrer, dissuadir, reprimir ou desenvolver quaisquer outras funções sociais,

seja preventiva ou repressivamente. Esclarece porque as polícias executam as mais diversas

formas ou padrões de policiamento. Enfim, explica que a polícia seja chamada a atuar, e atue,

em todas as situações em que a força possa vir a ser útil (MUNIZ, PROENÇA 2014. p. 3-4).

É certo que de uma maneira geral, estas definições não estão direcionadas para um

quadro específico de policiais, particularmente na PMERJ, estão relacionadas intimamente

com o círculo das praças6, pois são eles em sua maioria que desenvolvem as atividades fins,

os  serviços  caracterizados  como ostensivos,  que  primam pela  ordem pública  e  pela  “paz

social”. São estes mesmos policiais, que cotidianamente produzem resultados, inseridos numa

atmosfera com incertezas e perigos, situações de riscos, normatizações, hierarquização que

por  vezes  influenciam  no  processo  de  tomada  de  decisão,  ou  seja,  em  seus  atos

discricionários.

É bem verdade, que independente do tipo de policiamento em que o agente desenvolve

nas ruas, especificamente no Rio de Janeiro, todos estão suscetíveis a eventos que possa gerar

algo e não ocorrer de acordo com o que se espera na tentativa de aplicar uma solução. Sendo

assim, permear o trabalho pela dinâmica e pela rotina de alguns policiais que compõem o

serviço  de  radiopatrulha,  me despertou  mais  interesse,  devido  estar  diretamente  ligado  à

requisição via serviço de emergência,  no qual há uma variedade de ocorrências.  Além da

questão, de a guarnição ser composta por somente dois integrantes, potencializando os riscos

quando uma situação exige pronta resposta, ao serem requisitados para constatarem algum

fato, mesmo estando em inferioridade numérica. 
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4. REPRESENTAÇÕES DO RISCO

O risco apresenta inúmeros conceitos e definições, não é possível abordá-lo diante de

um prisma somente. Logo, relaciona-se com a imprevisibilidade da ocorrência de um evento,

que ao acontecer, almeja-se que o mesmo seja mitigado com a solução adequada.

Sob esta ótica, ao nos situarmos pelo âmbito do trabalho prático do policial nas ruas,

este  que  deve  estar  pronto  a  atender  as  solicitações  da  população,  exponencia-se

vulneravelmente às situações de risco,  de perigo que possam a vir a impactar ou não, no

desenvolvimento da atividade fim numa sociedade complexa e plural, como o município de

São Gonçalo. 

Algumas  argumentações  de  autores  como  Adams  (2009)  e  Douglas  e  Wildavsky

(2012)  defendem  que  a  construção  do  risco  se  dá  de  forma  cultural.  Sendo  assim,  em

situações imprevisíveis, incertas, somos guiados pela prática da suposição,  da crença e da

inferência (ADAMS, 2009, p.30). 

Para  Douglas  e  Wildavsky  (2012),  ninguém  pode  está  atento  para  tudo,  logo  é

necessário  estipular  algum  tipo  de  prioridade  entre  os  perigos,  do  contrário,  a  simples

tentativa de classificarem os objetos de riscos, seria o suficiente para nos deixar indefesos. De

acordo com os autores, classificar os riscos com foco em determinar qual deles enfrentar e em

que ordem, exige um acordo prévio quanto aos critérios. Não havendo assim modo mecânico

para tal.  Salientam ainda, que em formas conceituais, os riscos são incontroláveis, não há

como saber se estamos executando o suficiente para evitar que um determinado perigo se

materialize.  Ainda depois  de ocorrer,  paira  ainda a dúvida,  acerca de quanta ação a mais

necessitaria  para  impedi-lo  e  estaria  tal  ação  incluída  nos  limites  do  comportamento

admissível? 

Percebe-se  o  risco  então  como  um  processo  social.  Referir-se  em  relação  da

aceitabilidade dos riscos, desprezando seus aspectos sociais, podemos estar mirando para os

problemas errados. Ademais, o comportamento permeia-se pelos inúmeros processos sociais,

isso influencia a decisão de quais perigos devem ser mais temidos, quais deles valem a pena

de fato e a quem se deve consentir enfrentá-los. (Douglas e Wildavsky 2012).
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A mensuração do risco está abarcada numa gama de fatores e particularidades, porém

de acordo com Areosa (2008, p.1), mesmo com a multiplicidade de conceitos em torno do

risco, um elemento transversal aparenta haver em todas as suas definições, que é a distinção

entre o que é possível de acontecer e o que de fato acontece, caracterizando assim a incerteza

como um dos aspectos do risco.

Cotidianamente,  ao  desenvolver  suas  atividades  ostensivas,  os  policiais  necessitam

focar suas atenções, diante das alterações que decorrem do convívio social, bem como nas

situações de risco potencial, em que de forma legítima e legal, estão autorizados a empregar a

força proporcionalmente, como por exemplo, nos casos em que o risco se concretiza como

nos confrontos em que há resistência armada, no qual a exposição pode levar a letalidade do

agente.  No  caso  da  atividade  policial,  diferentemente  de  outros  fatores  de  risco  que

necessitam de um período extenso sob exposição para que perceba seus efeitos, as condições

de risco apresentam-se de claro entendimento, pois desde cedo, até mesmo antes de ingressar

na instituição, sabe-se que, caso se concretize o resultado é imediato, temos como exemplo, os

casos em que há vitimização por arma de fogo.

Ainda,  segundo  Mynayo  e  Adorno  (2013),  as  opções  dos  policiais  podem  sofrer

limitações ou não, ao desempenharem suas atividades, na medida em que o sentido de risco

inerente à função detém caráter tanto epidemiológico, como sociológico. No qual o primeiro,

direciona-se a prevenção dos eventos negativos, cerceado pelas probabilidades, onde há busca

pela  redução  dos  eventos,  na  tomada de  decisão  do  agente.  No segundo,  quando há  um

direcionamento para o mesmo ponto a partir de suas ações, porém ocorre de maneira objetiva,

evidenciada pelas características de estruturas e funcionamento das agências policiais, no qual

estão  inseridas,  condições  de  trabalho,  regras  de  orientação  da  conduta  profissional  e

definição de metas de ação. A outra denota subjetividade, onde os policiais enxergam o risco,

sob a lógica de ousadia, bravura e escolha individual diante de situações de enfrentamento.

Além dessas observações, outra se faz necessária relacionar neste trabalho, é a adoção do viés

jurídico, normativo, inserido no processo de tomada de decisão dos policiais, pois os mesmos

estão imersos numa organização, além de hierarquizada, também militarizada, sendo assim

submetidos ao Regulamento Penal Militar,  ou seja,  na esfera administrativa,  bem como à

Legislação Penal Comum. 

Aliás,  diante  desse  cenário  institucional,  onde  a  relação  hierárquica  permeia  o

desenvolvimento da atividade fim e até mesmo, busca constantemente influenciar e subsidiar
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o processo decisório do policial de ponta, que está nas ruas relacionando-se com a sociedade,

a partir dos eventos que nela ocorre e expondo-se aos mais variados tipos de riscos, procurarei

explorar pontos de forma flexível, que envolvem algumas peculiaridades na relação entre a

polícia militar e parte da população gonçalense, que por confiarem na instituição e exercerem

sua cidadania, demandam seus anseios ao serviço de emergência, muitas vezes ocorrências de

cunho não criminal, e consequentemente por morarem em territórios denominados “áreas de

risco, áreas conflagradas” podem acabar não sendo correspondidos e não usufruindo dos seus

direitos como cidadãos.

5. O PROCESSO DECISÓRIO À LUZ DA INSTITUIÇÃO – OCORRÊNCIAS EM

ÁREAS DE RISCO OU CONFLAGRADAS

Temos que buscar conhecer os riscos que enfrentamos e estamos expostos, ou seja,

riscos concretos e que tem a iminência de acontecer. Diante disso, expõem-se as questões

quanto  à  aceitação  ou  a  aversão  ao  risco,  e  no  caso  da  policia  militar,  as  alternativas

escolhidas, estão abarcadas em mais de uma questão, como por exemplo, contexto político, no

qual os principais cargos de gestão são escolhidos politicamente e geralmente há alternância,

logo medidas  mal  planejadas,  precipitadas,  inócuas,  podem ocasionar  perda  de  cargos.  E

também, questões quanto preservar a  integridade física dos policiais  e  dos cidadãos (essa

questão  é  questionável)  acabam  sendo  abordadas  nas  regulações  que  orientam  os

procedimentos  a  serem  adotados  em  ocorrências  nessas  áreas,  fatores  estes,  que  são

condicionantes na aplicação seletiva da lei pela policia, a partir da discricionariedade como

práxis da ação policial  de acordo com Muniz (2008),  ao analisar tais questões,  corroboro

ainda, com uma observação da autora, ao enfatizar que decidir neste caso específico, é um

efeito  da união  de determinantes  políticos,  legais,  normativos  e  técnicos  que  informam o

mandato  policial  e  as  exigências  contextuais  e  peculiares  provenientes  de  cada  situação

particular.

Observando os modos em que a instituição lida com a questão da avaliação do risco e

com a tomada de decisões, no que se refere às áreas conflagradas, discorri sob alguns pontos

das  Instruções  Normativas  –  Nº  028/2015  e  Nº  018/2015  (ver  anexo)  que  regulam  os

procedimentos, a serem empregados nas ocorrências nessas áreas.

Cabe deixar  claro,  que  não há  objetivo  algum,  em fazer  juízo  de  valor  acerca  do

planejamento  estratégico,  das  normatizações,  bem como das  práticas  adotadas,  tanto  pela

instituição policial, como pelos agentes no cotidiano do policiamento. A questão é trazer os
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fatos para análise, pois as alternativas adotadas acabam por trazer implicações na vida dos

cidadãos gonçalenses, que estejam inseridos nesse cenário, além de influenciar também na

vida de alguns policiais que se expõem as incertezas que essas áreas podem potencializar. 

Assim,  verificando a norma de Nº 028/2015,  há,  portanto,  a  clareza a  respeito  da

implementação dos procedimentos, explicitada em seu Art.2º, que somente serão pertinentes

nos casos em que necessita-se mitigar os riscos. Adiante, em seu próximo artigo, o de número

3  (três),  há  a  definição  de  áreas  (territórios)  conflagradas:  entende-se  por  territórios

conflagrados,  a  delimitação  espacial  de  comunidades  socialmente  vulneráveis,  com baixa

institucionalidade e alto grau de informalidade, em que a instalação oportunista de grupos

criminosos,  armados,  afronta  o  Estado  Democrático  de  Direito,  prejudicando  o

desenvolvimento político, social e econômico de suas comunidades. 

Ainda  no  presente  artigo,  porém no  seu  inciso  primeiro,  consta  que  para  fins  de

avaliação e aplicação da norma, deverá ser realizado um relatório de risco para atendimento

das ocorrências, no qual as áreas deverão ser classificadas sob três denominações: área verde,

onde os níveis de violência, criminalidade e vitimização dos policiais, indicam baixo risco;

área  amarela,  onde  são  os  níveis  de  violência,  criminalidade  e  vitimização  de  policiais,

indicam  médio  risco;  e  área  vermelha,  onde  os  níveis  de  violência,  criminalidade  e

vitimização de policias, indicam alto risco.

Em seu Art. 4º, salienta-se quanto às medidas a serem adotadas, visando reduzir os

riscos. E trazem previsões, quanto o papel do chefe do CECOPOM7 e/ou dos profissionais da

sala de operações dos batalhões, que ao obterem o pedido para constatarem se o endereço

constitui área conflagrada ou não, devendo assim verificar o relatório de risco. Se confirmado

como área vermelha, previamente deve-se contatar supervisão de pequeno ou médio escalão,

para certificação quanto à viabilidade do atendimento e constatando tal situação de alto risco,

o  chefe  do  CECOPOM ou  sala  de  operações,  terá  que  realizar  contato  com o  comando

intermediário ou superior de dia, quando em dias não úteis. Em referência ao relatório de

risco,  cabe  enfatizar  que  sua  aplicabilidade  seria  mais  oportuna,  se  disponibilizado  aos

policiais que compõem o serviço de radiopatrulha e por companhia especifica, porém essa

questão será verificada nas entrevistas junto aos policiais mais adiante nesse trabalho.

Através de outra Instrução Normativa, a de Nº 018/2015, o Estado Maior Geral da

Policia  Militar,  delimita,  bem  como  aprova  as  práticas  operacionais  direcionadas  nos

territórios conflagrados. Evidenciando em seus textos, o foco no planejamento e a redução de
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riscos (embora sinalizado de forma generalizada, risco aqui, tem sentido de ser vitimado, bem

como vitimar). Nessa norma, os fatores que são classificados como de perturbação de ordem

pública, necessitarão de intervenção de uma força, neste caso, um tipo de grupamento, de

pronto  emprego,  treinada,  preparada,  e  composta  por  10  (dez)  policiais,  divididos

hierarquicamente, denominada GAT – Grupamento de Ações Táticas. Poderão fazer uso, de

veículo  blindado,  deverão  dispor  de  armamentos  de  uso  coletivo  e  individual,  além  de

armamentos de lançamento de dardos energizados, coletes balísticos, etc. Essa questão acima

quanto ao  aparato  pode suscitar  indagações,  mas a  cerne  do trabalho não diz  respeito  às

mesmas, mas é fato, que há uma linha tênue entre a norma delimitar e a instituição dispor a

seus policiais, esse aspecto pode ser estendido a outros tipos de policiamento também.

As operações nessa norma são abordadas como planejadas por turno (manhã, tarde e

noite), porém, há ressalvas quanto às condições, objetivos, instruções, legalidade, entre outras.

Há também delimitação, quanto às operações emergenciais dentro desses territórios, sob a

justificativa de restabelecer a “paz social” nessas áreas, atentando as situações de cerco, a fim

de impedir fuga de criminosos e auxiliar em eventos que há vitimização de pessoas, ficando

expressa  também  a  ordem  quanto  à  autorização  superior.  (ver  Instrução  Normativa

PMERJ/EMG – PM3 de Nº 018 de 25 de Fevereiro de 2015).

Neste panorama, convém deixar claro no que tange ao processo de tomada de decisão,

as normas analisadas dão embasamento,  para o exercício da discricionariedade policial  na

ponta da linha, porém parece importante fazermos algumas considerações em torno da face

que as  referidas  normas podem denotar.  Necessita-se explanar,  quanto aos  três  elementos

importantes  na  conceituação  de  Muniz,  apud Kenneth,  1969,  à  medida  que  destaca  que:

"Pode-se dizer  que um policial  ou que a polícia,  usam a discricionariedade sempre que

limites efetivos ao seu poder deixam o policial ou a polícia livre para fazer escolhas entre

possíveis rotas de ação ou inação". (Tradução Livre. Kenneth, Davis Culp apud Klockars,

1985:93).  Assim então,  Muniz  (2008)  aponta  que  o  primeiro,  diz  respeito  ao  sujeito  da

decisão. Logo, exprime capacidade que pode ser exercida tanto por policiais individualmente,

quanto pela  instituição.  Possibilita  entender,  que recorrer à discricionariedade,  não é  ação

única e exclusiva dos policiais que estão desenvolvendo atividade fim nas ruas. Decisões de

cunho  importantes,  também  passam  pelas  agências  policiais,  como  as  que  constam  nas

normas acima, acometendo assim, a rotina e as ações dos policiais nas ruas, como também

interferem diretamente na qualidade de vida dos cidadãos (Muniz 2008).
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O segundo aspecto, se refere à natureza da autonomia decisória que ato discricionário

encerra. Isso quer dizer que o ato é discricionário, quando os policiais ou a instituição têm o

poder de executá-lo. Todavia, isso não significa que a decisão discricionária nesse caso, não

esteja suscetível a ser influenciada por poderes ou força extrínsecos a polícia, que vem de

fora, do exterior.  Hipoteticamente, podemos tomar como exemplo, um caso em se optou em

não adotar uma possível solução policial, numa determinada localidade que esteja recebendo

evento ou ação social onde há densa concentração de pessoas, evitando assim um provável

confronto, pois a continuidade potencializaria a vitimização das pessoas presentes e ao redor.

Isso manifesta, de acordo com Muniz (2008), que diante de todos os parâmetros técnicos,

normativos, políticos, o ato discricionário, se mantém e se afirma mesmo num cenário de

oposição.

Na terceira concepção, o autor expõe duas possíveis vertentes lógicas, o “agir” e o

“não agir”,  ou seja,  adotar a ação ou a inação diante de um evento,  de uma demanda da

sociedade.  Entre  vários  aspectos  importantes  mencionados  por  Muniz  (2008),  um  me

provocou inquietação, o ato de “não agir”, provocar baixa visibilidade. 

Talvez o fato da Polícia Militar ser uma instituição sob constante vigilância quando

atua,  lançada  às  mais  distintas  críticas  dos  segmentos  da  opinião  pública,  a  inação  num

primeiro momento, pode transparecer que está tudo na perfeita normalidade, dependendo da

demanda  a  qual  a  sociedade  aciona  o  serviço.  Principalmente  nas  ocorrências  que  não

contribuem  ou  interferem  nos  indicadores  de  criminalidade,  consecutivamente  no

planejamento, optar pela inação, pode aparentar um bom recurso, ainda mais que em distintos

territórios,  há  possibilidade  de  acentuar  o  risco,  as  incertezas,  as  ameaças  e  o  perigo,

necessitando assim, de um monitoramento realizado com seriedade e comprometimento. 

Contrapondo essa questão do processo decisório está atrelado somente às orientações

normativas  institucionais,  Muniz  e  Proença  Jr  (2014),  revela  que  decidir  qual  solução

empregar,  requer  uma  abordagem  autônoma,  no  qual  pressionada  pelas  circunstâncias  e

exteriorizada às contingências da vida em sociedade, revela uma temporalidade específica,

transversal.  Está  posta  numa  sequência  de  eventos,  conexos  ou  não,  contínuos  ou

descontínuos,  onde engloba-se situações multi-interativas,  onde a intensidade,  densidade e

consequência decretam a tempestividade do agir para o agente policial e a provisoriedade de

suas soluções, mesmo que ele opte por não agir, ou seja, pela inação. Isso demonstra que por

mais que a instituição disponha de diversas Instruções Normativas voltadas para subsidiar ou

direcionar as decisões dos seus agentes, esta capacidade não tem como ficar restrita a um

script pré-definido somente.      
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Fato é que o contexto que abarca essa questão merece uma abordagem em uma de suas

entranhas.  Ao  relacionarmos  a  atuação  policial  com as  atividades  de  combate  ao  crime,

percebe-se uma inclinação em detrimento dos indicadores de criminalidade do ISP, pois é

sabido que o Estado através de seus governos, implementou por inúmeras vezes a política de

metas8, onde premiava os batalhões e delegacias que alcançavam tais metas. Tal fato por si só,

converge  para  uma  gestão  voltada  basicamente  para  o  emprego  repressivo,  denotando

importância somente desse viés do trabalho policial.

 Com a situação de crise no Estado do Rio de Janeiro, ficou comprometido arcar com

o  pagamento  das  premiações  das  metas  para  os  policiais,  porém  coube  aos  gestores,

“estimular a produção” em consonância com os objetivos do governo, já que a não adoção de

tal postura, provavelmente acarretará na interrupção da sua gestão frente a um batalhão. Nesse

sentido, vale salientar uma questão quanto à eficiência das instituições de segurança pública,

ela é mensurada principalmente a partir do quantitativo dos indicadores publicizados do ISP.

A partir  do  momento  que  esse  fator  se  torna  o  principal  parâmetro,  consequentemente

podemos considerar tal situação, como um fator garantidor de uma prática de policiamento

inclinada para os fatores ligados aos casos de crime somente. Nesse ponto me refiro, a prática

como um todo e não especificamente nos casos das RP’s.

Tão logo, diante de uma reflexão, a figura do risco parece não assumir protagonismo

quanto ao processo de tomada de decisão por parte da instituição e sim por quais eventos

torna-se válido empreender recursos.  No que concerne as Radiopatrulhas, as demandas da

sociedade variam bastante, portanto não é possível restringi-las somente a um tipo de prática

de  policiamento,  seria  praticamente  impossível  numa  cidade  com estimativa  de  mais  de

1.000.000 de habitantes e com efetivo defasado, primar única e exclusivamente pela conduta

de combate ao crime. Porém no que tange as áreas conflagradas,  o cenário é presumido,

devido a  algumas características,  logo a possibilidade de uma incerteza,  de um evento se

concretizar, pode contribuir tanto para instituição quanto para os policiais atentarem para as

questões relativas ao risco. 

Dando continuidade, diante do quesito individual, podemos lançar mão do fator erro.

Nos casos das ditas áreas de risco, adotar uma ação policial onde requer a utilização da força e

condutas técnicas e operacionais, vir a desencadear um efeito inesperado, como por exemplo,

a  morte  de  um  cidadão  que  habite  tal  região,  diante  de  tal  panorama,  como  por  vezes

acontece, é sobre o policial que paira toda e qualquer responsabilização. A ele é transferido

toda a pressão, cobrança pelas variadas camadas sociais, inclusive a própria instituição, que é

a  primeira  a  contribuir  para  os  apelos  de  execração  pública.  Neste  momento,  qualquer
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possibilidade de recorrer a protocolos que orientam quanto aos critérios e aos procedimentos

de ação, foge do contexto. Aos gestores de um modo geral, só é permitido vincular-se ao

bônus. E quanto aos executores da atividade fim, como consequência, só resta sujeitar-se aos

regulamentos do campo militar e comum (civil). Podemos ainda nesse contexto, explicitarmos

quanto  à  possiblidade  de  perder  a  vida  em detrimento  da  preservação da ordem pública,

atuando  na  mediação,  na  administração  dos  conflitos  da  sociedade  em  seus  distintos

segmentos,  pois  os  números  no  Rio  de  Janeiro,  especificamente  na  capital  e  região

metropolitana9 são alarmantes, figuram os mais altos do mundo. Nessa perspectiva, surgem

sentimentos  entre  os  agentes,  relativos  à  falta  de  reconhecimento,  de  credibilidade,  de

aceitação frente à opinião pública. Tais percepções podem ser condicionantes no momento em

que se opta pela inação, como também, mera questão de interesse próprio. Talvez caiba a

indagação, se as práticas intramuros não potencializam esses sentimentos?

Uma das coisas, que também acabou me intrigando a respeito, refere-se ao fato de que

se  a  Policia  Militar  classifica  as  áreas  conflagradas  em áreas  verde,  amarela  e  vermelha

devido a sua criticidade e a previsibilidade de um risco se concretizar. Áreas essas, que são

ocupadas  por  criminosos,  onde  há  e  houve  uma  ampliação  da  capacidade  bélica,  se

comparado a outras épocas, dado o Brasil ser também, objeto de abastecimento do comércio

ilegal de armas, logo é fatídico que a violência, a sensação de insegurança, a tirania se tornam

presentes aos moradores desses territórios. É sabido que a presença da polícia nesses lugares é

rechaçada por esses criminosos e que acionar a polícia para administração de determinados

conflitos é passível de sofrer retaliações, às vezes pagando com a vida. O que levaria um

cidadão,  sabendo  desses  dilemas,  acionar  a  polícia  para  interceder  em  seus  conflitos,

corresponder seus anseios? Estariam os cidadãos dessas regiões assumindo e ampliando a

consciência de exercerem os seus direitos? Num Estado Democrático de Direito, estariam os

cidadãos vendo na polícia, uma das poucas possibilidades de mostrar ao Estado o que eles

carecem? De certa forma, sem exageros, ambos têm alguma coisa a demonstrar para outro ou

a partir do outro, diante de suas posturas em relação a cada demanda específica no cotidiano

prático policial.

6. AS ENTREVISTAS COM OPERADORES DAS RADIOPATRULHAS

A questão em si mesmo não é tão simples assim, pois exercer a discricionariedade

numa região onde os fenômenos ligados à violência e a criminalidade são acentuados e, além

disso, ter que se submeter ou confrontar as orientações e normatizações institucionais, além da

opinião pública e os órgãos fiscalizadores, pondo-se suscetível a penalidades e muitas vezes a
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execração nos  meios  de  comunicação,  requer  um comprometimento  e  uma inclinação do

policial militar muito bem definido, quando o mesmo desenvolve a atividade fim. 

Para que possamos nos situar nessa questão referente às incertezas, às representações

do risco, situações de perigo, procuraremos compreender como alguns policiais militares da

Radiopatrulha, definem a partir de suas análises de ponta, tais situações, bem como delimitam

as áreas de risco ou conflagradas. 

De antemão, faço constar que outro fator também serviu de combustível pra realizar o

meu trabalho, foi conhecer o Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologia “Mapa

de Percepção de Riscos” para a análise da variável socioeconômica violência no diagnóstico

de perdas não técnicas10 de energia nos municípios de São Gonçalo e Duque de Caxias (RJ),

realizado  por  pesquisadores  do  Núcleo  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  de  Estudos

Comparados  em Administração  Institucional  de  Conflitos  (NEPEAC),  vinculado  a  Pró  –

Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós  Graduação  e  Inovação  (PROPPi)  da  Universidade  Federal

Fluminense (UFF), fruto da parceria com a ENEL S.A11, no qual tiveram como objetivo o

desenvolvimento de uma metodologia para estudar áreas de risco, bem como a percepção de

risco a partir de relatos de profissionais das ENEL e também de policiais militares de São

Gonçalo e Duque de Caxias. A pesquisa transcorreu, a partir de informações fornecidas pela

empresa, onde requisitava-se um estudo de caso nas localidades tidas como mais vulneráveis,

como por exemplo, Itaúna, Salgueiro, Mutuapira, Fazenda dos Mineiros e Jardim Bom Retiro.

Localidades  estas  que  impactavam  no  desenvolvimento  das  atividades  da  empresa,

principalmente no que competia a medição, o que acarretava para empresa as perdas não

técnicas. Sendo assim, identificar e assimilar as situações de risco ligadas à violência e a

insegurança que contribuem para tal fato.

Devido à particularidade deste trabalho está voltada tanto para o município, quanto aos

policiais  do  batalhão  de  São  Gonçalo,  irei  me  ater  aos  fenômenos  e  as  abordagens  que

competem a cidade gonçalense. O relatório da pesquisa considerou como um dos principais

pontos  relevantes  para  compreender  as  perdas  não  técnicas  nos  municípios  estudados,  a

presença  de  grupos  armados,  porém  levou-se  em  consideração  vulnerabilidade

socioeconômica e violência/criminalidade. Cabe ressaltar, que para a atividade policial, onde

o uso legal da força é respaldado, as situações de risco podem se concretizar independente das

considerações acima.

Levando em consideração que as Instruções Normativas – Nº 028/2011 e Nº 018/2015,



35

respaldam a tomada de decisão do policial de ponta quando diante de uma situação ou um

cenário de risco, no caso dessas normas, como mencionado anteriormente, o aspecto abordado

são  os  territórios  conflagrados  (áreas  de  risco),  demonstro  abaixo  o  quantitativo  de

ocorrências atendidas e não atendidas no município de São Gonçalo, referentes aos meses de

Dezembro de 2016, Janeiro de 2017 e Fevereiro de 2017, para que possam ser avaliadas de

forma correta sem que gerem especulações:

TABELA 2. QUANTITATIVO DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS E NÃO 

ATENDIDAS REFERENTES AO SERVIÇO EMERGENCIAL - 190.

DEMANDAS OCORRÊNCIAS – 7º BPM

ATENDIDAS NÃO

ATENDIDAS

% DE OCORRÊNCIAS

NÃO ATENDIDAS
DEZEMBRO

2016

6392 115
1,79

JANEIRO 

 2017

5518 163
2,95

FEVEREIRO

2017 

5878 258
4,38

FONTE: Pesquisa de campo, 2017.

GRÁFICO 1. QUANTITATIVO DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS E NÃO 

ATENDIDAS REFERENTES AO SERVIÇO EMERGENCIAL - 190.

FONTE: Pesquisa de campo, 2017.
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Neste  quantitativo  acima,  estão  inclusos  os  mais  variados  tipos  de  ocorrências

solicitadas via serviço emergencial (190) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e

correspondem a todos os distritos do município de São Gonçalo, o batalhão da cidade com

efetivo deficitário, ainda assim alcança um panorama satisfatório quando presta-se a atender a

tais demandas, demonstrando dessa forma, dados residuais quando se trata de ocorrências não

atendidas pelos policias das Radiopatrulhas do batalhão. Com tudo isso, de modo a buscar a

soberania do Estado e garantir os direitos dos cidadãos fluminenses, por mais que os números

de ocorrências  finalizadas como áreas de risco nesse comparativo demonstre  inexpressão,

convém aos  gestores  da segurança  pública,  avaliar  suas  políticas  públicas,  primando pela

correção quando necessário e consequentemente pela melhoria. 

Uma boa medida seria o Estado Maior da PMERJ, disponibilizar o relatório de risco

para órgãos competentes da esfera federal, estadual e municipal, bem como disponibilizar no

portal eletrônico do ISP.

Neste caso específico das normas, deve-se também avaliar o impacto do fenômeno,

fazer  uma aferição  contínua  a  cerca  do  índice,  pois  alguns  maus  profissionais  podem se

aproveitar  para  simplesmente  não  atenderem ocorrências,  já  que  estão  respaldados  pelas

Instruções Normativas.

6.1. ENTREVISTAS

A fim de realizar as entrevistas foi elaborado um questionário pré-definido com 11

(onze) questões acerca de pontos já abordados ao longo desse trabalho (anexo III). Embora

com um esforço empregado de maneira prévia para entrevistar os atores, que já apresentava

dificuldades, devido os mesmos trabalharem mediante a escala, bem como terem que abrir

mão de seus compromissos em suas folgas, um fator veio acometer essa fase do trabalho. No

final  do  mês  de  junho  do  presente  ano,  foi  desencadeada  a  Operação  Calabar,  uma

megaoperação que prendeu 96 (noventa e seis) policiais militares do 7º BPM, mediante a

acusação de receberem propina. Este fato gerou em alguns policiais, certa resistência, uma

desconfiança  em  relação  ao  trabalho,  logo  a  consequência  afetou  tanto  em  relação  ao

quantitativo dos entrevistados, como na maneira que a entrevista se dispôs. Ficando assim,

restrita  a  forma  escrita,  além  dos  mesmos  operadores  exigirem  preservação  das  suas

identidades, nesse caso usarei pseudônimos. 

Após muito diálogo com os operadores das Radiopatrulhas,  compostas por praças,

somente consegui 4 (quatro) policiais dispostos a colaborarem com o trabalho, a ênfase se deu

em conseguir pelo menos um de cada Companhia do batalhão e assim foi feito. Ao serem
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questionados  em relação ao tempo que desenvolviam o trabalho policial  nas  RP´s,  todos

mencionaram que estão nesse tipo de serviço há mais de 2 anos. 

VISÕES E PERCEPÇÕES DOS POLICIAIS SOBRE RISCO, ÁREAS DE RISCO E

SUAS PRÁTICAS.

Abaixo dou seguimento no repertório, dos aspectos mais relevantes do questionário,

apontando as questões relativas ao cotidiano desses policiais, que acabam sendo inerentes a

instituição no que tange a segurança pública.

a.  Quanto à classificação das áreas de risco a partir das suas percepções

De  maneira  unânime,  os  policiais  apontaram  para  os  territórios  ocupados  por

traficantes de drogas, além de reconhecerem que esse fator, interfere no desenvolvimento da

atividade para atender os cidadãos que residem nesses locais, potencializando o risco de haver

confrontos e serem alvejados.

“São áreas onde qualquer tipo de viatura da Polícia Militar que passe

próximo,  corra  o  risco  de  ser  alvejada.  E  que  tenha  incidência  de

atuação do tráfico de droga” (Policial Militar, João).

“O entendimento de área de risco para nós policiais está vinculado na

ausência  do  Estado  em  determinados  territórios  conhecidos  como

pontos de vendas de entorpecentes. Os moradores dessas regiões são

manipulados por pessoas, os quais ditam regras a serem cumpridas, e

lá julgam o que é certo ou errado, de acordo com o tribunal do tráfico.

Dessa forma, suas características são:  Extrema carência de políticas

públicas,  violentos  duelos  de  ocupação  entre  facções  rivais  entre

outras” (Policial Militar, Afonso).

“São  áreas  onde  devido  à  ocupação  por  traficantes  de  drogas,  a

presença policial  não é bem-vinda,  onde aumenta-se as  chances  de

enfrentamento,  onde  os  policias  da  RP em inferioridade  numérica,

ficam mais vulneráveis a vitimização” (Policial Militar, Augusto).

“São locais propícios ao mesmo, seja por características demográficas

ou  geográficas.  Essas  áreas  apresentam  um  risco  maior  para  nós

policiais.  Exemplo:  a  maioria  dessas  localidades  há  presença  do
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tráfico  e  consequentemente  prejudica  o  avanço  das  instituições  de

segurança  que  buscam  atender  essas  áreas”  (Policial  Militar,

Vanderlei).

Vale destacar, que um policial observa que essas localidades sofrem com o abandono

do  Estado,  o  que  obviamente  favorece  a  instalação  e  o  domínio  por  parte  dos  grupos

criminosos. 

Ainda nesse universo do risco, os entrevistados demonstraram uma inclinação para o

risco de morte ou de violação da integridade física, mediante a iminência de um confronto

principalmente, quando perguntados como eles avaliam ou percebem o risco. Nesse ponto, um

entrevistado, ainda se atém a questão de ter que trabalhar sob forte pressão emocional e outro

menciona a vitimização de terceiros. 

“De forma muito criteriosa e técnica, passo a passo, para que se possa

propor a ação, pois trabalhar com a possibilidade sermos vitimado e

não  voltarmos  para  o  seio  familiar,  não  é  fácil.  Os  riscos  que

enfrentamos, não são tão simples como de outras funções” (Policial

Militar, Vanderlei).

“A partir dos confrontos de outras guarnições, tanto de Radiopatrulha

como de outro tipo de policiamento nessas regiões consideradas de

risco” (Policial Militar, João).

“A vida é um constante risco, qualquer situação pode se tornar perigo

de morte. A nossa rotina policial, ou seja, policiamento preventivo e

ostensivo nas ruas da cidade é de adrenalina a todo o momento. Nós

estamos expostos a situações de estresse na maior parte do tempo em

que estamos trabalhando. Revidar a uma injusta agressão no estrito

cumprimento  do  dever  legal,  já  é  uma  situação  de  risco,  quando

falamos em disparos de armas de fogo” (Policial Militar, Afonso).

“Através  de fatos  do  cotidiano policial,  que  podem potencializar  a

violação  da  integridade  física  dos  policiais  ou  terceiros”  (Policial

Militar, Augusto).
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b. Quanto à orientação institucional a partir das Instruções Normativas e 

Disponibilidade do Relatório de Risco

Nesse campo, debrucei-me nas questões relativas à tomada de decisão em relação à

classificação  das  áreas  conflagradas  (áreas  de  risco),  além  dos  procedimentos  a  serem

tomados  para  confecção  do  relatório  de  risco  conforme  preconiza  a  Norma  028/2015.

Importei-me em saber se os mesmos conheciam as 028/2015 e 018/2015, além disso, saber se

o relatório está acessível na unidade ou se é disponibilizado para as Radiopatrulhas. Deles,

somente um disse conhecer sobre o relatório de risco e salientou ainda que seu comandante de

Companhia, utiliza inclusive a ferramenta WhatsApp, para enfatizar quanto as áreas de risco.

Quanto  às  normas  que fundamentam o encerramento  da ocorrência  como “área  de  risco,

conflagrada ou vermelhos”, todos alegaram desconhece-las.

“O relatório de riscos é acessível para quem quiser, e com isso facilita

o trabalho policial  nas ruas.  Esse relatório é  executado pela  P3 do

batalhão, e eu o chamo de matriz.  A planilha serve para avaliar os

riscos  envolvidos  na  rotina  dos  agentes  públicos,  e  na  ameaça

iminente  aos  cidadãos).  Inclusive  meu  comandante  de  Cia,  sempre

enfatiza  pelo  WhatsApp,  para  atentarmos  em  relação  as  áreas  de

riscos. Para chegar nesse resultado, é importante entender um pouco

mais  sobre  o  gerenciamento  de  riscos  em  si”  (Policial  Militar,

Afonso).

“Disponível pra Radiopatrulha somente Ordem de Policiamento e os

bairros que contemplam o setor. Se formos pego sem isso por uma

supervisão  do  C.P.A (Comando  de  Policiamento  de  Área),  vamos

responder D.R.D (Documento de Razão de Defesa) e provavelmente

ser  punidos.  Desconheço  essas  normas  e  esse  relatório” (Policial

Militar, Vanderlei).

“Pra quem trabalha nas ruas fica muito difícil lembrar de todas NI’s.

Sinceramente não me recordo o que informam tais NI's. Quanto ao

relatório, não tenho acesso a isso” (Policial Militar, João).

“Não... Não” (Policial Militar, Augusto).

O fato dos policiais entrevistados, não terem o devido conhecimento, pode ter uma
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explicação plausível  que passa pela  orientação da  própria  norma,  bem como a partir  dos

relatos dos mesmos, em que disseram que toda vez que se deparam com áreas de risco, o

procedimento  é  fazer  contato  com  o  CECOPOM  informado  tal  situação,  no  qual  fica

incumbido para supervisão auxiliar e verificar o fato, feito isso a supervisão decide de acordo

com o tipo de ocorrência, se vai adentrar ou não em tal localidade. Se a decisão for favorável,

requisita-se apoio, caso contrário, encerra como área de risco ou conflagrada. Nota-se que há

uma hierarquização na tomada de decisão nesses casos e essa dinâmica foi constatada por

mim na maioria dos casos, quando verifiquei as informações inseridas nos dados relativos à

quantidade de ocorrências encerradas como áreas de risco. 

As  referidas  normas  subsidiam o  encerramento  da  ocorrência,  após  avaliação  dos

supervisores que concluem e informam ao CECOPOM que trata-se de área conflagrada, no

qual requer operação planejada previamente pelos setores competentes do batalhão, observa-

se então que diante do cenário de volatilidade em que se encontra a segurança pública no Rio

de Janeiro, a Policia Militar que é a que mais expõe seus agentes ao perigo, destina ao quadro

de supervisores a competência de decidir pelos seus subordinados que estão na atividade fim,

embora com um modelo centralizado de gestão, acaba sendo uma maneira de evitar certos

efeitos colaterais, como policiais e cidadãos vitimados.

c. Localidades consideradas impossíveis de atender somente com RP’s

Nesse trecho, pedi para que os entrevistados priorizassem a área de sua companhia e

discorrer sobre o risco.

“Num trabalho de Radiopatrulha, o acesso fica impossibilitado, eles

quando avistam um Voyage eles querem alvejar logo. E a maioria das

comunidades  do  Jardim  Catarina  nós  não  conseguimos  atender

ocorrência sem apoio”(Policial Militar, João).

“Todos os locais são possíveis de atender ocorrência desde que haja

planejamento  da  p3(setor  operacional  dos  batalhões)  nos  terrenos

conhecidos  como áreas  conflagradas.  É bem verdade,  que a  Rádio

patrulha não deve atender ocorrências em áreas vermelhas, pois a vida

do agente é posta em risco. Diante de uma ocorrência desse tipo, é

feito  contato  com  a  supervisão  de  oficial,  o  qual  determinará  o

desfecho  de  tal  situação.  Porém,  comunidades  do  complexo  do
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Salgueiro,  Mutuapira,  Querosene,  Menino  de  Deus,  Chumbada,  as

comunidades  do  Boaçu  e  Portão  do  Rosa,  demandam  apoio  para

atender as ocorrências” (Policial Militar, Afonso).

“Martins,  Rua  da  Feira,  Morro  do  Castro,  Feijão,  Complexo  da

Coruja, tendo em vista que a RP, é composta por dois componentes

somente de pistola, para atender essas áreas com grande concentração

de traficantes fortemente armados” (Policial Militar, Vanderlei).

“Na  atualidade  de  um  modo  geral,  as  radiopatrulhas  não  devem

adentrar  em comunidade consideradas  áreas  vermelhas.  Nesse  caso

deve-se fazer contato com a supervisão para que a mesma oriente qual

atitude empregar. Na minha Cia, as facções estão em confronto em

alguns bairros, ficando inviável atender a população das comunidades

com o  serviço  de  RP.  As  comunidades  mais  complicadas  em meu

ponto  de  vista  são:  Anaia,  Vila  Candoza,  Alma,  590,  Dita,  Linha,

Arrastão, Tronco, Bairro Almerinda, Miriambi, Parada São Jorge. Do

outro lado da Cia, ainda tem outras comunidades, Risca Faca, Campo

Novo e Palha Seca, mas é de outra radiopatrulha” (Policial Militar,

Augusto).

Interessante  notar,  que  as  Radiopatrulhas  representam  um  dos  serviços  mais

importantes  para  a  população  gonçalense,  porém  devido  algumas  limitações  como

inferioridade  numérica,  armamentos,  tem sua  capacidade  reduzida  quando  trata-se  desses

territórios  tidos  como  conflagrados,  ainda  sim,  sofrem  consequências  de  represálias,

emboscadas, por vezes, em virtude da ação de outros tipos de policiamento que compõem o

batalhão, mais especificamente os que trabalham voltado para o serviço de repressão. Isso

mostra como o mandato policial, fica comprometido, pois resulta na não garantia de prestação

dos serviços públicos por parte do Estado, a uma parcela dos cidadãos do município.

Num contexto onde emergem conflitos distintos, houve uma acentuação na questão da

violência e da criminalidade, perguntei aos operadores quanto ao posicionamento deles, em

relação ao programa de pacificação altamente difundido na cidade do Rio de Janeiro. Se de

alguma forma, isso acarretou num processo migratório de criminosos para o munícipio, bem

como, se potencializou as situações de risco e se novos territórios foram ocupados. Somente
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um  deles  discordou  do  efeito  colateral  que  o  advento  das  UPP’s  provocou  na  região

metropolitana  como  um  todo.  Para  este  policial,  o  fato  de  muitas  comunidades  serem

dominadas  pelo  tráfico,  está  relacionado  à  dualidade  entre  demanda  e  oferta,  para  ele

aumentou o número de usuários, consecutivamente terão mais “bocas de fumo”.

“Sinceramente  não acredito  muito  nisso,  até  porque a  área  de  São

Gonçalo é  um pouco distante  das  UPP's.  E uma coisa que aprendi

quando trabalhei  no Alemão,  é  que não precisa haver  migração de

outras comunidades para as de São Gonçalo.  Cada favela de nosso

município consegue produzir seus próprios soldados, isso explica um

pouco o porquê de  tantas  prisões  de  menores  no  tráfico,  pois  eles

preferem dar uma "moral" para quem é cria do que um de fora. Não

acredito que tenha aumentado à situação de riscos, o que aumenta é o

número de viciados a procura de drogas, devido a isso o crescimento

das bocas de fumo” (Policial Militar, João). 

Na  visão  dos  outros  entrevistados,  o  programa  de  pacificação  acarretou

prejudicialmente o município: 

“O  programa  de  pacificação  alterou  ou  acentuou  com  certeza  a

maneira como o crime se apresentava em São Gonçalo, acredito que

em  outras  cidades  da  região  metropolitana  também.  Antigamente

somente  algumas  comunidades  eram  “salgadas”  pra  entrar,  como

Salgueiro, Coruja, Martins, Mutuapira, Chumbada, Menino de Deus,

as mais tradicionais, hoje praticamente todos os lados do munícipio

tem uma boca de fumo com fuzis. Qualquer cantinho que você vai

atender ocorrência tem um “radinho” te monitorando e se você entrar

vai trocar tiro. Eles estão muito abusados. Estão desfilando de fuzil

nas ruas principais” (Policial Militar, Augusto).

“Sim.  Pois  essa  situação  se  acentuou  muito,  pois  teve  território

ocupado como nunca havia ocorrido há tempo atrás.  Hoje sobram

marginais  desfilando  livremente  de  fuzis,  anteriormente  às  UPP’s

isso  era  muito  reduzido.  Além  disso,  outros  tipos  de  crime  se

acentuaram, como por exemplo, o roubo de cargas. Só pra você ter



43

noção, Santa Luzia era tido como roça, um bairro pacato, as ruas lá

estão  tomadas  de  barricadas,  nunca  tinha  visto  isso  antes  da

pacificação.  A migração  afetou  e  muito  a  região  metropolitana,  a

população sentiu e sente até hoje esse erro grotesco no planejamento

da segurança pública do Rio de Janeiro” (Policial Militar, Vanderlei).

“Uma das grandes preocupações dos moradores de São Gonçalo e

adjacências  é  a  migração  dos  bandidos  que  faziam  parte  das

comunidades,  as  quais  foram  pacificadas.  Com  o  avanço  das

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) no Rio de Janeiro, muitos

traficantes  estão  sendo obrigados a  deixar  a  cidade  e  migrar  para

outras áreas, onde possam continuar com as atividades criminosas.

Dessa forma, os crimes aumentaram na região metropolitana, devido

essa mudança de territórios dos larápios” (Policial Militar, Afonso).

Seguindo ainda na esfera da solução policial voltada para o cidadão dessas localidades,

foi interpelado aos policiais quanto ao seu poder de decisão, sua discricionariedade, como

menciona Muniz e Proença (2014), como sendo a práxis policial, primando uma abordagem

autônoma.  Parti  de  uma hipótese  onde  os  mesmos  optam adentrar  em tais  localidades  e

consequentemente após confronto, uma pessoa da localidade acaba sendo vitimada. Dado o

contexto,  independente da comprovação da autoria do fato,  porém pela inciativa de atuar,

quais  eram  as  expectativas  deles,  diante  do  que  poderia  ocorrer  nesse  caso.  Torna-se

perceptível nas respostas, que há uma sensação de que se está mediante a avaliação constante,

aguardando somente o erro,  além da cultura hierárquica,  cria-se assim um mecanismo de

autoproteção inevitavelmente. Porém, a solução policial permeada pela ação ou pela inação,

de um jeito ou de outro, está sujeita a apreciação cotidiana dos atores sociais, que além de

legitimar ou não, tais soluções, chancelam da mesma forma, credibilidade ou não (MUNIZ E

PROENÇA, 2014). Resta saber se os cidadãos dessas localidades que acreditam na polícia,

cotidianamente interagem nessa dinâmica. Se como clientes, seus anseios e suas demandas

(correspondidas ou não), chegam aos gestores de fato.

“Essa situação é complicada. O policial sabe que todo mundo é contra ele, os

próprios superiores já vem com ar de desconfiança presumindo que

nós  que  originamos  o  confronto.  E  se  você  der  o  azar  de  acertar

alguém que não seja  bandido  e  ficar  provado,  vai  responder  e  ser
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penalizado e consecutivamente pode ser excluído. Isso não tá valendo

a pena, a opinião pública nos massacra, o erro policial promove muita

gente,  vende  muito  jornal,  dá  muita  audiência”  (Policial  Militar,

Augusto).

“O policial que adentrar num local conhecido como área de risco, está

desobedecendo  a  todo  um  processo  de  comunicação  e

responsabilidade. Sendo assim, congruentemente, se este souber o que

está fazendo. Outrossim, há policiais que não conhecem determinado

território,  e  acontecem  confrontos  que  por  conseguinte,  haverá

inquéritos  administrativos  para  averiguar  tal  fato”  (Policial  Militar,

Afonso).

“Primeiro de tudo, só podemos entrar em área de atuação do tráfico,

bem armado, com a autorização de um superior. Podemos ser punidos

administrativamente, além da área penal” (Policial Militar, João).

“O principal é que a culpa sempre é do policial, nunca da polícia. A

própria corporação reflete isso, esse pensamento, não se sabe se é pra

não desagradar à imprensa e seus seguidores politicamente corretos.

Nunca vi ninguém ir pra jornal e falar que o disparo partiu da arma de

um bandido. Quanto à consequência, vai se instaurar um inquérito e

investigar de onde partiu o tiro e o policial militar, até sair a conclusão

do  mesmo,  já  sofreu  sanções  em  várias  esferas  perante  a  opinião

pública, inclusive com a divulgação dos seus dados, em qual batalhão

trabalha, etc. A própria corporação permite isso. Se morar em área de

comunidade e trabalhar mantendo o sigilo quanto a profissão, já era,

saiu na mídia e vai perder a moradia provavelmente” (Policial Militar,

Vanderlei).

Numa sociedade onde deve-se primar pela garantia dos direitos dos cidadãos, é obvio

que é necessário se pensar em alternativas em que permitam que as instituições de segurança

pública,  contemplem os  moradores  dessas  localidades  denominadas  áreas  de  risco.  Nesse

aspecto ainda, a solução policial deve primar em estar em consonância com os anseios dos

seus requisitantes,  de modo a buscar  credibilidade perante aos segmentos  sociais  ou cada
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cidadão.   Logo,  os  agentes  policiais  posicionaram-se  também em relação a  essa questão,

imprimindo suas percepções.

“É  almejado,  que  o  relacionamento  interpessoal  entre  policial  e

cidadão  se  dará  em um clima  de  receptividade,  boa  vontade,  sem

tensões e conflitos. Para o bom desenrolar da ocorrência é necessário

que  o  comunicante  (morador  simpático  à  política  de  segurança

pública) se desloque até a viatura policial, em local adequado para que

este  não receba  retaliação dos  meliantes  e  não coloque a  vida dos

agentes públicos em risco” (Policial Militar, Afonso).

“Desse jeito que tá aí, vai ser muito difícil alguma coisa mudar, querendo ou

não, mal ou bem, mesmo que não seja a RP, a polícia entra nesses

territórios. O problema é que ninguém faz a sua parte, quando faz é

teatro, tudo que deu errado cai na mão e na conta da polícia” (Policial

Militar, Augusto).

“Como nós  sabemos,  área  onde  o  tráfico  atua,  dificilmente  somos

chamados para ocorrências, a não ser para montarem emboscadas na

covardia. Mas o que devemos fazer é o conscientizar a população, de

que nós vivermos num cenário de guerra em nosso Estado, há mais de

duas  décadas,  eles  usam  armas  de  guerra  e  táticas  de  guerra.

Deveríamos combater de igual para igual, que não é nossa realidade.

Sendo  assim,  não  podemos  atender  estas  pessoas  de  bem,

infelizmente” (Policial Militar, João).

“Temos  que procurar  dar  sempre  a  melhor  resposta  possível,  para  que  os

mesmos  continuem acreditando  em nosso  trabalho.  Mas,  o  Estado

deve fazer  o  seu  dever  de  casa,  pois  policia  não  constrói  creches,

escolas, não faz obras de saneamento básico, iluminação, entre outras

estruturas que o povo precisa pra viver com o mínimo de dignidade,

de  maneira  a  garantir  o  estado  democrático  de  direito”  (Policial

Militar, Vanderlei).
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d. Quanto ao mandato policial

Ao Estado,  compete  no campo da  segurança  pública  a  responsabilidade  da  ordem

pública e é através das instituições de segurança que se busca alcançar tal objetivo. A polícia

militar,  assim  estando  autorizada  a  empregar  a  força  quando  necessária  em  seus

procedimentos  operacionais  apresenta-se  como  o  principal  meio  de  atuação  em  prol  do

resultado que se espera. No Rio de Janeiro, porém, o mandato policial parece está focado

institucionalmente  nas  atuações  repressivas,  pelo  menos,  são  essas  ações  que  são

propagandeadas rotineiramente, ledo engano, isso só reduz a percepção acerca do mandato.

Com isso, veremos a análise de cada entrevistado diante de uma possível inclinação aos casos

de crimes e repressão ao tráfico de drogas.  

“Na verdade, parece que a PM trabalha somente assim, mas isso é o

que dá visibilidade. Muita gente se dá bem propagando essas ações.

Se  você  tiver  como  acompanhar  um serviço  de  RP,  vai  notar  que

atendemos rixa, som alto, acidente de trânsito, além de contribuirmos

nos casos de crimes violentos, até mesmo ligado ao tráfico” (Policial

Militar, Augusto).

“O  atendimento  da  PMERJ  não  deve  ser  voltado  única  e

exclusivamente para o atendimento de crimes de tráfico de drogas.

Neste contexto, a Polícia Militar tem papel de relevância, uma vez que

se destaca, também, como força pública estadual, primando pelo zelo,

honestidade e correção de propósitos com a finalidade de proteger o

cidadão, sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos

penais  e  as  infrações  administrativas.  Nos  dias  atuais,  a  Polícia

Militar, além de suas atribuições constitucionais, desempenha várias

outras  atribuições  que,  direta  ou  indiretamente  influenciam  no

cotidiano  das  pessoas,  seja  atuando,  orientando,  colaborando  com

todos os segmentos da comunidade, diminuindo conflitos e gerando a

sensação de  segurança  que  a  comunidade anseia”  (Policial  Militar,

Afonso).

“Não, a PMERJ não está preparada para tal  combate,  até porque a

causa disso não é de nossa responsabilidade. Acho que o trabalho da
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Polícia militar  não deve ser direcionado para atuação somente para

uma especialidade, mas, contudo isso, ainda acredito que a polícia tem

que atuar aonde ela for solicitada” (Policial Militar, João).

“Não. Até porque é muito difícil falar do trabalho da PM em si. Numa

determinada localidade, atuamos em várias frentes, o exemplo disso é

a RP, que considero o “pulmão” do batalhão. Mesmo assim, concordo

que  a  PM  deve  atuar  mais  na  prevenção,  assim  diminuiriam  os

confrontos,  que  vitimam  policiais  e  terceiros”  (Policial  Militar

Vanderlei). 

e. Administração dos conflitos primando política de metas

Como mencionei ao longo do trabalho, a efetividade de dada política de segurança

pública  é  mensurada  também  ou  até  principalmente  pelos  dados  quantitativos  de  casos

solucionados (registros confeccionados em delegacias) e que viram estatística referente a cada

indicador de criminalidade trabalhado pelo ISP. Estes indicadores, podemos considerar como

os  principais  elementos,  para  se  avaliar  dada  política  de  segurança  e  no  Rio  de  Janeiro,

implantou-se uma política de metas. Nesse cenário, a proposta era premiar financeiramente os

policiais (civis e militares) das AISP’s que alcançavam a meta. Como a área de segurança

pública lida com constante vigilância, principalmente a partir da mídia, nada mais astuto que

tentar gerenciar ou promover uma boa imagem sob os holofotes, publicizando tais números.

Entender o que os mesmos pensam a respeito, se faz necessário, pois o fenômeno depende

única e exclusivamente dos policiais que atuam na ponta.

“Não.  Tendo  em  vista  as  péssimas  condições  que  se  encontra  a

PMERJ, hoje isso se torna um barril de pólvora, pois a instituição é

coordenada por chefes em sua grande maioria e não por líderes, logo,

o chefe ele pouco se importa com o bem-estar de sua equipe, ele só se

importa com os números. E numa instituição aonde você vai pra rua

com  viaturas  em  péssimas  condições,  armamento  precário  e  com

munições  contadas,  fica  clara  a  desvantagem  com  o  crime.  Os

profissionais já saem de casa, sem a mínima certeza que chegarão ao

batalhão  e  vice-versa,  então  colocar  esse  profissional  pressionado,

fadigado nesse nível de exigência, é colocar mais um fardo em suas

costas, é pedir e esperar o erro acontecer e infelizmente nesse cenário
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em que vivemos, o único que não pode e não deve errar é o PM”

(Policial Militar, Vanderlei).

“Quem não gosta de ser premiado? Sinceramente preferiria que esse

dinheiro fizesse parte do meu pagamento fixo. Hoje com Estado nessa

crise, cadê as premiações? Isso é bom para os oficiais, para o coronel.

Incentivando  essa  maneira  de  trabalho,  tá  mostrando  para  os  seus

superiores que sabe comandar de acordo com os propósitos políticos

deles” (Policial Militar, Augusto).

“Acredito que sim, pois este processo monitora os resultados de um

sistema  baseado  em  indicadores  estratégicos  de  criminalidade  que

permite a criação de metas previamente estabelecidas, de acordo com

delitos  escolhidos.  Com  isso,  os  resultados  são  satisfatórios

diminuindo  crimes  em  determinadas  regiões  O  combate  aos

homicídios  dolosos,  feminicídios  e  à  violência  contra  a  mulher,

segundo o plano, valoriza a prevenção por meio da capacitação dos

agentes  envolvidos,  da  aproximação  da  polícia”  (Policial  Militar,

Afonso).

“Acredito que para tudo na vida devemos colocar metas, pois temos
que  saber,  aonde  queremos  chegar,  como  vamos  chegar  e  quando
iremos chegar” (Policial Militar, João).

f. Distanciamento entre polícia e sociedade, sociedade e polícia

Num cotidiano onde a sensação de insegurança e a violência assumem um patamar

considerável na vida dos cidadãos, onde planejar estrategicamente, acerca das políticas de

segurança não é tarefa simples, improvisação e centralização geralmente custa muito caro à

sociedade e aos policiais que atuam nas ruas, pagando muitas das vezes com a vida. Isto,

porém, não requer afirmar que na segurança pública as formas de lidar com os conflitos, com

os fenômenos da criminalidade e da violência, devem ser estáticas. Os fenômenos se alteram,

se transformam, logo a gestão da segurança pública deve ao menos reconhecer a realidade e

tentar  adequar  suas  propostas.  Nessa  linha,  foi  perguntado  sobre  a  existência  de  um

distanciamento entre a polícia e a sociedade e se na visão deles, propor uma interação pode

contribuir para a melhoria no planejamento voltado para segurança pública, bem como no
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processo de tomada de decisão.

“Existe sim. Devido a grande exposição midiática, principalmente dos

erros policiais,  essa distância  acaba aumentando. Temos que passar

credibilidade  para  o  cidadão  pra  que  ele  possa  confiar  em  nós  e

colaborar  no  desenvolvimento  de  nossas  tarefas”  (Policial  Militar,

Augusto).

“Sim. Não só um distanciamento, porém um abismo gigantesco, que

geralmente  nos  deixa  com uma  dúvida,  será  que  a  polícia  quer  o

mesmo que a população? Será que falamos linguagem distinta? Essa

interação,  em  minha  opinião  é  de  suma  importância,  servirá  pra

mitigar esses fatores, essas situações de risco, e a tomada de decisão

seria  feita  com a população a  favor,  pois os cidadãos seriam parte

disso” (Policial Vanderlei).

“Não acredito nisso. A polícia foi criada para reprimir aqueles que não

se enquadram no convívio social.  E desde a época da ditadura essa

imagem de  quem reprime,  não  é  bem vista.  Acho  que  temos  que

entender o nosso trabalho e procurar sempre atuar dentro da lei, sem

abuso  e  sem deslize,  para  que  não  sejamos  expostos  ou  cobrados

depois” (Policial Militar, João).

“Existe  um  distanciamento  entre  a  polícia  e  a  sociedade,  mas

atualmente essa distância vem diminuindo concomitantemente, visto

que  a  própria  sociedade  está  entendendo  o  propósito  do  trabalho

policial.  Na  sociedade  atual,  os  problemas  e  desafios  a  serem

enfrentados  no  campo  da  segurança  pública  são  cada  vez  mais

complexos.  As diversas formas de violência presentes na sociedade

contemporânea exigem uma maior  capacitação dos profissionais de

segurança pública, de modo a permitir um olhar mais crítico sobre os

conflitos sociais e sobre o papel da instituição policial  no contexto

sócio/político e cultural” (Policial Militar, Afonso).

Encerrado o questionário, podemos verificar que mesmo com um número reduzido de
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entrevistados,  as respostas,  ora convergem a um ponto comum, ora denotam discrepância

entre  si.  Isso reflete  a  imagem da pluralidade,  mesmo todos sendo pertencentes à mesma

instituição. De maneira semelhante acontece na sociedade, embora indivíduos possam fazer

parte do mesmo grupo e partilharem de alguns denominadores, em alguns momentos eclodem

percepções e posicionamentos distintos diante de algumas questões. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tentar  compreender  os  fenômenos  do  campo  da  segurança  pública  a  partir  das

contribuições de alguns pesquisadores especialistas na temática, bem como a cooperação dos

operadores, torna-se preponderante para se buscar uma análise permeada pela imparcialidade

nas questões referentes a este estudo.

Em  relação  aos  aspectos  do  risco,  não  pretendo  aqui,  adotar  uma  postura  pró-

justificativa, porém, num universo idealizado, as mais diversas áreas de atuação, primam pela

avaliação em relação à quais perigos ou ameaças tornam-se viáveis (custo e benefício) se

expor, enfrentá-los, logo no campo da segurança pública não seria diferente.  

Quanto ao modelo de atuação inclinado ao combate ao crime, ele está também atrelado

à ação na consequência, e da promoção e da espetacularização da violência, da insegurança

por  parte  do  segmento  que  alcança  abundantemente  as  massas,  que  são  os  meios  de

comunicação e na contemporaneidade, esse fenômeno se intensificou com a internet. Mas é

fato,  que  o  Estado,  historicamente  e  ainda  assim  na  atualidade,  detém  o  monopólio  da

violência  física  legítima,  a  partir  do  uso  legal  da  força,  fazendo  jus  aos  mecanismos  de

controle,  isso  aliado  à  lógica  militarista  do  combate,  o  viés  repressivo  reducionista  do

mandato policial, configura uma das mais importantes práticas (se não a mais) nas instituições

de  segurança  pública.  Sendo assim,  complementar  formas  de  policiamento  distintas,  bem

como buscar  a  interação constante  com outras  esferas  do  poder  público  para  subsidiar  o

planejamento acerca das medidas a serem adotadas na segurança pública se faz necessário. Se

não ficaremos refém de soluções paliativas reativas.

Os números das tabelas do ISP, bem como das demandas de ocorrências geradas pelo

serviço 190, demonstram que mesmo o Estado não se fazendo soberano no segundo maior

munícipio do Estado do Rio de Janeiro, ficando atrás somente da capital, o 7° BPM, com

efetivo deficitário, ainda consegue atender uma demanda alta dos gonçalenses, via serviço

emergencial. 
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Ainda sim, é necessário que a polícia, reconheça os caminhos a percorrer, de maneira a

buscar mais e mais por legitimação, aproximando-se da sociedade e vice-versa, primando pela

garantia dos direitos individuais dos cidadãos, de modo a fazer valer o Estado Democrático de

Direito. Por outro lado, a sociedade deve admitir que os operadores da segurança pública,

também precisam de respaldo e devem ser reconhecidos  como profissionais de direito.  A

gestão  da  segurança  pública,  não  deve  temer  a  participação  social  nos  assuntos  que

concernem o processo decisório das instituições, isso pode ser preponderante para atingir um

bom patamar perante a sociedade como um todo, principalmente nos estratos sociais onde as

ações da polícia direcionam-se corriqueiramente. 

Outro ponto, é que se faz necessário, enfatizar que a polícia constitui um meio, porém

não é o único capaz de solucionar  o quadro de violência,  de crime,  e  insegurança.  Num

cenário onde a demanda inclina-se para mais policiamento somente,  a fim de resolver  as

situações de crime, é bem provável que as políticas públicas de distintos segmentos não estão

sendo efetivas, algum gestor não está comprometido em garantir a cidadania, o mais próximo

possível de sua plenitude. Muitos até corroboram com esses discursos, de maneira que possam

esconder sua face leniente. Sendo assim, “esse carvão em brasa, não pode ficar nas mãos da

polícia somente”.

Entretanto,  ao reconhecermos as nossas responsabilidades e abordamos as políticas

públicas como de Estado e não como programas de cunho eleitoreiro, pode ser que podemos

iniciar  uma  longa  caminhada  em  direção  ao  nível  que  tanto  se  almeja  numa  sociedade

moderna e democrática.
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NOTAS:

1 APTO A: conceito denominado como: manifestação técnica que define a plena aptidão do policial para exercer

todos os serviços de natureza policial militar, logo, atividade meio e fim.

2  Secretaria de Estado de Segurança.

3  Canal de participação social no processo de tomada de decisão governamental, com a policia civil e militar,

atuam voluntariamente,  não são  remunerados,  devendo estar  compromissado com a  redução dos índices  de

criminalidade, violência, objetivando a paz social. 

4  Ver: Policial Civil é preso acusado de fraudar ocorrências em São Gonçalo. Jornal o Fluminense, de 26 de Abril

de 2017. Disponível em: http://www.ofluminense.com.br/pt-br/policia/policial-civil-é-preso-acusado-de-fraudar-

ocorrências-em-sg. Acesso em 27 de Abril de 2017.

5  Ver: Princípios Constitucionais no âmbito Administrativo em Constituição Federal de 1988. Artigo 37 – da

Publicidade.

6  Lei 443 de 1º de Julho de 1981 que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro.

Art.  16 – A precedência entre as  praças  especiais  e as  demais  praças  é  assim regulada:  Círculo de Praças:

Círculos de Subtenentes e Sargentos – Graduações: Subtenente PM; Primeiro-Sargento PM; Segundo-Sargento

PM e Terceiro-Sargento PM. Círculos de Cabos e Soldados: Cabo PM; Soldado PM de 1ª Classe e Soldado PM

de 2ª Classe. Art. 36 – Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, quer no

adestramento  e  no  emprego  dos  meios,  quer  na  instrução  e  na  administração;  deverão  ser  empregados  na

execução de atividades de policiamento ostensivo peculiares à Polícia Militar e Art. 37 – Os cabos e soldados

são, essencialmente, os elementos de execução.

7  Centro de Controle Operacional da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

8  Sistemas de metas e acompanhamento de resultados, como foco no desempenho. Tem como principal objetivo

desencadear ações integradas de prevenção e controle qualificado do crime e estabelecer as metas para a redução

da incidência dos Indicadores Estratégicos de Criminalidade.

9  Região composta pela cidade do Rio de Janeiro e 20 municípios vizinhos. É a segunda região metropolitana

mais populosa do Brasil, ficando atrás somente da Região Metropolitana de São Paulo. Ela foi instituída pela Lei

Complementar número 20 de 01 de julho de 1974.

10 Agência Nacional de Energia Elétrica define como perdas não técnicas aquelas derivadas do consumo irregular

de energia elétrica. As principais perdas não técnicas são as fraudes no medidor de energia e os furtos.

 11 Grupo Empresarial Multinacional de energia. 
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APÊNDICE:

Universidade Federal Fluminense

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia – ICHF

Curso de Especialização em Políticas Públicas em Justiça Criminal e Segurança Pública

Mês/Ano de Referência: Julho de 2017

Questionário com policiais da Radiopatrulha – 7º BPM / PMERJ

CIA:

1. O que você considera (características) como área de risco? 
2. Como você avalia a situação de risco?
3. Você tem conhecimento do relatório de riscos? 
4. Você tem conhecimento das NI’s: 028/2015 e 018/2015?
5. Quais localidades da sua Cia, você considera impossível de atender ocorrência?
6. Em sua visão, o programa de pacificação, protagonizado pelas Unidades de Polícia

Pacificadoras – UPP’s, amplamente difundido na cidade do Rio de Janeiro, acarretou

numa migração  de  criminosos  para  o  município  que  você  trabalha?  Isso  pode  ter

acentuado as situações de risco nesses territórios, além disso, novos territórios podem

ter sido ocupados? Justifique.
7. Caso você decidir  adentrar pra atender  uma ocorrência  num determinado território

considerado de risco, e gerar um confronto e alguém vir a ser baleado, mesmo não

sabendo de onde partiu o tiro, mas pela atuação, o que é provável de acontecer?
8. Pra você, o que deve ser feito pra atender aos cidadãos que acreditam na polícia e

vivem nessas localidades tidas como de risco?
9. Pra você,  o  atendimento da  PMERJ,  deve  ser  voltado única e  exclusivamente  pra

situações de crime, repressão ao tráfico de drogas? Justifique.
10. Você acredita que trabalhar com políticas de meta é melhor? Justifique.
11. Existe  um  distanciamento  entre  a  Polícia  e  a  Sociedade,  no  seu  ponto  de  vista,

proporcionar uma interação entre os órgãos da segurança pública e sociedade, pode

melhorar o planejamento e auxiliar no processo de tomada de decisão?

ANEXOS
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ANEXO A: INSTRUÇÃO NORMATIVA 028/2015 - PMERJ
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ANEXO B: INSTRUÇÃO NORMATIVA 018/2015 - PMERJ
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