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RESUMO 

Esta pesquisa analisa o processo de criação e de transformação tecnológica na forma de 

obtenção da informação na Central Disque-Denúncia do Rio de Janeiro, a partir do trabalho 

de campo realizado sobre as práticas institucionais e as modificações realizadas nos últimos 

anos, com o surgimento de novas tecnologias. O objetivo é compreender como se deu esse 

processo de transformação e como ele influenciou as atividades cotidianas do “DD”, além de 

compreender como a Central Disque-Denúncia se tornou um mecanismo de tecnologia de 

governo, mesmo sendo uma entidade privada. Explicita-se como as práticas rotineiras foram 

se reafirmando e as relações institucionais foram se reformulando ao longo do tempo, fazendo 

com que mudanças técnicas, tecnológicas e relacionais fossem necessárias para dar 

continuidade ao funcionamento da instituição. Como conclusão, a pesquisa demonstra a 

existência de adaptação institucional através de transformações tecnológicas a fim de se 

manter como instrumento de tecnopolíticas de governo do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Palavras-chave: Disque-Denúncia, tecnologia, informação, denúncia, segurança pública. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This research analyzes the process of creation and technological transformation in the form of 

obtaining information in the Central Disque-Denúncia of Rio de Janeiro, based on the field 

work carried out on institutional practices and the changes made in recent years, with the 

emergence of new technologies. The goal is to understand how this transformation process 

took place and how it influenced the daily activities of the “DD”, in addition to understanding 

how the Central Disque-Denúncia became a government technology mechanism, even though 

it is a private entity. It explaine how routine practices were reaffirmed and institutional 

relations were reformulated over time, making technical, technological and relational changes 

necessary to continue the functioning of the institution. As a conclusion, the research 

demonstrates the existence of institutional adaptation through technological transformations 

in order to remain an instrument of technopolitics of government of the State of Rio de 

Janeiro. 

 

Keywords: Disque-Denúncia, technology, information, denunciation, public safety. 

 

  



 

 

LISTA DE SIGLAS 

AISP: Áreas Integradas de Segurança Pública 

ALERJ: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

ALN: Ação Libertadora Nacional 

ARCC: Associação Rio Contra o Crime 

BPM: Batalhão de Polícia Militar 

CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CTB: Código de Trânsito Brasileiro 

CICC: Centro Integrado de Comando e Controle 

CISP: Circunscrições Integradas de Segurança Pública 

CML: Comando Militar do Leste 

CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CONSPERJ: Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 

CP: Código Penal 

CTB: Código de Trânsito Brasileiro 

DAS: Divisão Antissequestro 

DD: Disque-Denúncia 

DISPERJ: Doutrina de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 

DOERJ: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 

DPRJ: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 

DSP: Departamento de Segurança Pública 

IAC: Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos 

INCT/INEAC: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Instituto de Estudos Comparados 

em Administração Institucional de Conflitos  

ISP: Instituto de Segurança Pública 

ITT: Information Technology Transfer 



 

 

LEP: Lei de Execução Penal 

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

MDB: Movimento Democrático Brasileiro 

MP: Ministério Público  

MR-8: Movimento Revolucionário Oito de Outubro 

NECVU: Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana 

NSD: Núcleo de Pesquisa em Sociologia do Direito 

ONG: Organização Não Governamental 

PCB: Partido Comunista Brasileiro 

PCERJ: Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 

PDF: Portable Document Format 

PIBIC: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

PMERJ: Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro  

PPGS: Programa de Pós Graduação em Sociologia 

RISP: Regiões Integradas de Segurança Pública 

SEAP: Secretaria de Administração Penitenciária 

SEPM: Secretaria de Estado de Polícia Militar 

SEPOL: Secretaria de Estado de Polícia Civil 

SESEG: Secretaria de Estado de Segurança 

SESP: Secretaria de Estado de Segurança Pública 

SSINTE: Subsecretaria de Inteligência 

STS: Science and Technology Studies 

TI: Tecnologia da Informação 

UFF: Universidade Federal Fluminense  

UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UPP: Unidade de Polícia Pacificadora 



 

 

VPI: Verificação Preliminar de Informação 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 – Jornal O Globo, 22/11/1994, página 16 .............................................................. 32 

FIGURA 2 – Jornal O Globo, 01/12/1992, página 12 .............................................................. 37 

FIGURA 3 – Jornal O Globo, 04/12/1992, página 9 ................................................................ 41 

FIGURA 4 – Jornal O Globo, 04/12/1992, página 9 ................................................................ 42 

FIGURA 5 – Jornal O Globo, 28/10/1995, página 23 .............................................................. 44 

FIGURA 6 – PRÉDIO DA CENTRAL DO BRASIL - 3º ANDAR ........................................ 50 

FIGURA 7 – PLANTA BASE INTERNA DA CENTRAL DISQUE-DENÚNCIA ............... 55 

FIGURA 8 – DOCUMENTO EM PDF GERADO PELO SISTEMA OPERACIONAL DA 

DIFUSÃO ................................................................................................................................. 57 

FIGURA 9 – LIMITES DAS REGIÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(RISP) ....................................................................................................................................... 61 

FIGURA 10 – LIMITES DAS ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(AISP), FORA DA CAPITAL E NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO .......................... 61 

FIGURA 11 – LIMITES DAS CIRCUNSCRIÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA (CISP), FORA DA CAPITAL E NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ......... 62 

FIGURA 12 – CARTAZ DE DESAPARECIDO, PRODUZIDO PELO “DD” ...................... 69 

FIGURA 13 – CARTAZ DE PRODUCARO, PRODUZIDO PELO “DD” ........................... 71 

FIGURA 14 – CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO .......................................... 81 

FIGURA 15 – SISTEMA DDSYS 3.2 – CADASTRAMENTO DO RELATO ...................... 85 

FIGURA 16 – SISTEMA DDSYS 3.2 – CADASTRAMENTO DO LOCAL DA 

OCORRÊNCIA ........................................................................................................................ 86 

FIGURA 17 – SISTEMA DDSYS 3.2 – CADASTRAMENTO DOS ENVOLVIDOS ......... 87 

FIGURA 18 – APLICATIVO DISQUE-DENÚNCIA PARA CELULAR TELA INICIAL .. 93 

FIGURA 19 – APLICATIVO DISQUE-DENÚNCIA PARA CELULAR: ASSUNTO, 

RELATO E ENVOLVIDOS .................................................................................................... 94 

FIGURA 20 – APLICATIVO DISQUE-DENÚNCIA PARA CELULAR: FOTOS E 

VÍDEOS, FINALIZAR E ENVIAR ......................................................................................... 96 

FIGURA 21 – CAMPANHA PUBLICITÁRIA DO APLICATIVO DISQUE-DENÚNCIA 

2017 ........................................................................................................................................ 108 

 

  



 

 

LISTA DE FLUXOGRAMAS 

FLUXOGRAMA 1 – “NOSSO CIRCO”: PONTOS DE APOIO RECÍPROCOS .................. 47 

FLUXOGRAMA 2 – FLUXO DA INFORMAÇÃO ............................................................... 59 

FLUXOGRAMA 3 – FLUXO DA DENÚNCIA FEITA ATRAVÉS DO APLICATIVO ... 100 

FLUXOGRAMA 4 – FLUXO DA INFORMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS

 ................................................................................................................................................ 103 

 

  



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1 – SEQUESTROS NO BRASIL NA DÉCADA DE 1980 .................................. 35 

GRÁFICO 2 – REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE EXTORSÃO MEDIANTE 

SEQUESTRO NO RIO DE JANEIRO 1990-1995 .................................................................. 40 

 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 – EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÃO E TIPIFICAÇÃO .................................... 89 

 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 21 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: CRISE DA SEGURANÇA PÚBLICA NA 

DÉCADA DE 1990 ........................................................................................................... 27 

1.1. A atuação das Forças Armadas nas políticas públicas de segurança do Rio de Janeiro 

na década de 1990 ............................................................................................................. 28 

1.2. Gratificação pecuniária e letalidade violenta ............................................................. 33 

1.3. Sequestro: a construção de um problema público ..................................................... 36 

2. CRIAÇÃO DA CENTRAL DISQUE-DENÚNCIA ......................................................... 41 

2.1. Organização e Estrutura institucional ........................................................................ 45 

2.2. Funcionamento: composição da estrutura operacional .............................................. 54 

3. A CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO ....................................................... 77 

3.1. Organização e Funcionamento da Central de Atendimento Telefônico .................... 78 

3.2. Recebimento e registro das informações ................................................................... 82 

4. INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA: NOVOS MEIOS DE RECEBIMENTO DE 

DENÚNCIAS .................................................................................................................... 91 

4.1. Registro das denúncias recebidas pelos Aplicativos .............................................. 98 

4.2. O Artesanal e o Tecnológico na concepção do “DD” como um centro de cálculo 101 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 111 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 114 

 

 

 

 



21 

 

INTRODUÇÃO 

A presente dissertação se insere em um conjunto de pesquisas sobre instituições que 

fazem parte do maquinário da segurança pública no Rio de Janeiro. A pesquisa empírica foi 

realizada nas instalações da Central Disque-Denúncia do Rio de Janeiro, instituição 

administrada pela organização não governamental Instituto MOVRIO, que tem como 

atividade principal o recebimento denúncias anônimas e o compartilhamento das mesmas com 

as instituições de segurança pública e de justiça. O objetivo é analisar as transformações 

ocorridas nas formas de obtenção e de gestão das informações, caracterizadas pela utilização 

de outros dispositivos sociotécnicos, e os discursos dos atores do campo quanto a sua 

importância e permanência no rol das instituições atuantes no combate ao crime. 

Para compreender tais transformações, faz-se necessária uma breve descrição da minha 

trajetória acadêmica. Durante a graduação no curso de Bacharelado em Segurança Pública e 

Social da Universidade Federal Fluminense, entre os anos de 2012 e 2016, eu tive a 

oportunidade de submeter um projeto para Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) financiada pelo financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) que tem como propósito fomentar e dar a possibilidade aos 

graduandos de ingressar no campo da pesquisa acadêmica.  

Ao ingressar no que hoje é chamado de Núcleo de Pesquisa em Sociologia do Direito 

(NSD), juntamente com o Professor Pedro Heitor Barros Geraldo, professor adjunto do 

Departamento de Segurança Pública e atual vice-diretor do Instituto de Estudos Comparadas 

em Administração de Conflitos (IAC), foi pensado um projeto de pesquisa que abarcasse a 

temática da segurança pública a partir de uma perspectiva da sociedade. Desta forma, após 

uma visita realizada por professores e alunos do Departamento de Segurança Pública da UFF 

à Central Disque-Denúncia, surgiu a possibilidade de aplicar um projeto com o objetivo de 

compreender o funcionamento de uma instituição de cunho civil tão importante e respeitada 

no âmbito da segurança pública, que em sua maioria é composta por instituições estatais 

militarizadas e de justiça criminal. Naquele momento, me senti contemplada porque dentre os 

inúmeros objetos de pesquisa que eu havia pensado em estudar, a Central Disque-Denúncia 

não estava entre eles, o que determina de fato que “a vida acadêmica, portando, está exposta 

intensamente ao acaso e à sorte” (WEBER, 2015, p. 26). 
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O projeto PIBIC foi aplicado e aprovado no ano de 2014, mesmo ano em que dei inicio 

ao trabalho de campo. A pesquisa empírica foi realizada na Central Disque-Denúncia entre os 

anos de 2014 e 2016 com o objetivo de conhecer e compreender as atividades cotidianas 

desempenhadas pela instituição e as dinâmicas de compartilhamento da informação e relações 

sociais de trocas desenvolvidas através das informações recebidas. O objetivo da pesquisa foi 

alcançado, mas outras questões durante o campo também me chamaram muito a atenção, 

principalmente as formas de construção da verdade produzida pela Central Disque-Denúncia, 

que se apresentou diferente das instituições jurídicas, cartórios (MENDES DE MIRANDA, 

2000) e polícias (KANT DE LIMA, 1995; HOLLOWAY, 1997, MENDES DE MIRANDA et 

al, 2007). 

Para compreender as atividades desenvolvidas pela instituição e as dinâmicas das 

relações sociais e sociotécnicas existentes no seu cotidiano é necessário se fazer presente e 

participar da rotina institucional, influenciando minimamente suas atividades. O trabalho de 

cunho etnográfico é essencial para observar, absorver e entender as peculiaridades que 

envolvem as atividades cotidianas e os diferentes aspectos das relações que são 

constantemente estabelecidas e prolongadas. Nesse sentido meu papel como pesquisadora não 

se limitou apenas ao propósito de “observar”, fazendo também da minha presença no campo 

um propósito de “participação” das atividades cotidianas de funcionamento da instituição. 

Desta forma, a pesquisa se deu a partir da observação participante, de cunho etnográfico, 

das atividades desenvolvidas no “DD”
1
 nos diferentes setores. Inicialmente, a pesquisa estava 

focada nas atividades da Central de Atendimento – “o coração da Central” (PATRÍCIO, 2006) 

–, tendo em vista que ela é a principal peça de uma engrenagem institucional, pois é a partir 

dela que se obtém a matéria bruta: a denúncia. 

Durante o trabalho de campo eu percebi que o “DD” não se limita apenas ao recebimento 

e compartilhamento da informação, operando com diferentes setores internos
2
 que 

operacionalizam diferentes atividades, todas elas vinculadas às denúncias e possuindo sua 

devida importância. Portando, para além da Central de Atendimento, eu optei por acompanhar 

também o trabalho do Setor de Análise, que tem como principal função produzir relatórios de 

análise criminal a partir das denúncias recebidas, produzindo um compilado de informações 

                                                 
1
 Categoria nativa usada pelos funcionários da Central Disque-Denúncia para se referir a mesma. 

2
 Todos eles, e suas respectivas atividades, serão descritos nos capítulos presente nesta dissertação. 
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que serão utilizadas para diferentes finalidades, dependendo da instituição pública ou privada 

que o solicita. 

Para compreender o funcionamento desses setores durante o trabalho de campo, percebi a 

importância de se conquistar “indivíduos-chaves” (FOOTE-WHYTE, 1980, p. 79) para o 

desenvolvimento da pesquisa, se tornando essenciais para a pesquisa naquele momento e, 

possivelmente, no futuro. Portanto, foi extremamente importante e significativa a ajuda do 

gerente do Setor de Análise, que além de liderar sua equipe, tem bastante influencia nas 

atividades realizadas pela Central de Atendimento. As atendentes também fazem parte do rol 

de “indivíduos-chaves” da pesquisa, tendo em vista que é a partir delas que as informações 

são recebidas, registradas, encaminhadas e utilizadas de diferentes maneiras, sendo de forma 

imediata ou futuramente. 

Durante a realização da pesquisa, a bibliografia sobre a Central Disque-Denúncia era 

escassa, principalmente do ponto de vista das ciências sociais, que se concentravam em 

abordar as instituições policiais e de justiça criminal. A pesquisa de iniciação científica foi 

concluída em 2016, tendo como produto principal a defesa do trabalho de conclusão de curso 

no mesmo ano, que gerou artigos científicos que fazem parte de um repertório empírico 

acumulado sobre o tema, acreditando que o mesmo havia se esgotado.  

Quando iniciei o processo de seleção para o Programa de Pós-Graduação em Sociologia 

(PPGS) da UFF, no ano de 2017, eu pensei em diferentes objetos de pesquisas que pudessem 

abarcar todo o conhecimento adquirido durante a graduação em Segurança Pública e objetos 

sociológicos que me pareciam pertinentes, levando o contexto político e social presente 

naquele momento. Racismo, violência doméstica, feminicídio e homofobia, antes de se 

tornarem complexas pautas políticas, se tornaram questões sociais presentes na vida cotidiana 

e objetos sociológicos pertinentes para compreender as dinâmicas das relações sociais em um 

contexto de ascensão do conservadorismo social e político no Brasil.  

Apesar de apresentar interesses sobre tais objetos sociológicos, foi-me indagado a 

possibilidade de dar continuidade ao que eu já havia produzido como bolsista de iniciação 

científica do CNPq na graduação sobre a Central Disque-Denúncia, agora sendo bolsista de 

pós-graduação pela CAPES. Como relatei anteriormente, eu acreditava que meu trabalho já 

havia se esgotado, tendo em vista todo o processo de descrição das principais atividades 

desempenhadas pela instituição. Porém, abordar a Central Disque-Denúncia a partir de outra 
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perspectiva me pareceu bastante interessante, na medida em que não se esgotam as 

possibilidades de compreender diversos aspectos das relações sociais e de poder estabelecidas 

com outras instituições, sejam estas públicas ou privadas. 

Desta forma, entrei em contado com os “indivíduos-chaves” (FOOTE-WHYTE, 1980) 

que conheci durante a pesquisa na graduação para conversar sobre o “DD” e sondar a 

possibilidade de uma reentrada no campo. Para minha surpresa, em uma de nossas primeiras 

conversas, me foi apresentado o projeto de um “Novo DD”, que priorizada o uso da 

tecnologia para as atividades de inteligência, visando prevenir riscos a partir de “um conjunto 

de diagnósticos e projeções no sentido de imaginar cenários de risco e mitigar situações de 

conflitos” (BRITO; MOTTA; BORGES, 2018, p.15). Em outras palavras, o projeto do “Novo 

DD” tem como objetivo articular o ‘feeling humano’ pela ‘exatidão dos softwares’ e da 

utilização de outros dispositivos tecnológicos, como disse um dos membros da instituição. 

Decorrente dessa conversa, juntamente com o conhecimento adquirido em pesquisa realizada 

anteriormente sobre o campo, eu tive um insight (WEBER, 2015) em produzir um trabalho 

falando sobre as transformações ocorridas no período em quem estive fora do campo e como 

essas transformações influenciaram e ainda influenciam o dia-a-dia institucional. 

Para desenvolver esse insight, assim como realizado anteriormente, foi necessária a 

realização da pesquisa através do trabalho de campo. O trabalho empírico e etnográfico, como 

ferramenta de metodologia sociológica, permite o desenvolvimento do conhecimento 

científico através do conhecimento nativo, o que possibilita a construção do conhecimento 

mútuo a partir da intersubjetividade, permitindo ao sociólogo compreender o porquê das ações 

e como essas ações são produzidas e reproduzidas pelas crenças sociais e a desconstrução 

destas crenças pelos atores a partir da assimilação da crítica sociológica (GIDDENS, 2009). 

Desta forma, o alinhamento entre o que foi observado no campo com o acúmulo teórico 

produzido pelas ciências sociais, possibilita a construção de novas interpretações sociológicas 

para práticas sociais que permaneceram as mesmas ou que passaram por transformações ao 

longo do tempo. 

A realização da pesquisa empírica e a análise dos dados etnográficos coletados no campo 

foram primordiais para o desenvolvimento dessa dissertação, principalmente por ser um 

campo, de certo modo, familiar. Retornar a um campo já conhecido e pesquisado, me fez 

passar pelo processo de “tornar familiar aquilo que é estranho e tornar estranho o que é 

familiar” (BEAUD, WEBER, 2014, p. 99), tendo em vista que algumas práticas continuavam 
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as mesmas, mas novas práticas foram inseridas no cotidiano, sendo essas completamente 

estranhas para mim.  

Porém, a observação não foi o único instrumento metodológico utilizado para realizar a 

pesquisa. Além de “perceber, memorizar e anotar” (BEAUD, WEBER, 2014, p. 97), durante a 

realização do campo, eu percebi a importância de realizar uma análise documental, tanto do 

documento gerado pelo sistema no momento da difusão após ser concluído o registro da 

denúncia, quanto dos relatórios de análise criminal produzidos pelo Setor de Análise. Esses 

documentos são agentes importantes no cotidiano da instituição, pois é a partir deles que 

ações são pensadas e operacionalizadas (HULL, 2012). 

A análise documental não se restringiu somente aos documentos produzidos pelo “DD”. 

Para compreender o contexto histórico, social e político da década de 1990 no Rio de Janeiro, 

para além da pesquisa bibliográfica de artigos científicos sobre as temáticas envoltas no tema 

principal dessa pesquisa, foi necessária a realização de uma pesquisa documental das 

reportagens veiculadas pela imprensa da época. A escolha do Jornal O Globo não foi 

aleatória. Apesar de possuir um acervo digital disponível e de fácil acesso para assinantes via 

internet, o jornal é um dos principais veículos de informação do país e possui um viés 

identitário aderido por grupos sociais semelhantes aos grupos que utilizavam deste periódico 

nos anos de 1990 como meio de divulgação de crimes contra os mesmos e de publicização de 

iniciativas privadas que envolviam ações direcionadas à questão da violência urbana. Através 

desta pesquisa documental foram encontradas informações fundamentais para compreender o 

processo de criação e institucionalização da Central Disque-Denúncia do Rio de Janeiro como 

peça importante do maquinário estatal de combate ao crime. 

Este trabalho está dividido em três capítulos, onde eu tenho como principal objetivo 

descrever detalhadamente como as atividades da Central Disque-Denúncia eram realizadas até 

o ano de 2016; descrever as principais mudanças institucionais a partir da incorporação de 

novas formas de obtenção de informação, como aplicativos de celulares, de forma definitiva a 

partir do segundo semestre de 2016; e compreender, através dessas mudanças, o impacto na 

obtenção de informação e na produção de relatórios de análises criminais, e os conflitos 

existentes diretamente relacionados ao processo de uma nova interação entre humanos e não-

humanos (LATOUR, 1998). 
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No primeiro capítulo apresento uma contextualização histórica com um panorama geral 

do problema da segurança pública no Rio de Janeiro na década de 199, identificando e 

demonstrando a participação de efetiva determinados grupos sociais na construção do 

problema público à época, na qual propiciou a idealização da Central Disque-Denúncia. 

No segundo capítulo eu apresento o processo de concepção e criação da Central Disque-

Denúncia do Rio de Janeiro, mostrando sua a estrutura, a organização institucional e o 

funcionamento da Central Disque-Denúncia, descrevendo todos os setores e suas respectivas 

funções, atividades, responsabilidades e transições.  

No terceiro capítulo, apresento a Central de Atendimento Telefônico, identificando seu 

protagonismo institucional e seu reconhecimento como o “coração da central” (PATRÍCIO, 

2019). Para isso, descrevo sua estrutura física e as atividades desempenhadas pelas 

atendentes, a fim de mostrar suas práticas cotidianas e as interações estabelecidas entre elas e 

os denunciantes, e também entre elas e os funcionários dos outros setores. 

Finalizando a dissertação, no quarto capítulo, eu apresento as transformações 

institucionais derivadas pelo uso da tecnologia a partir da implantação de novos meios de 

recebimento de informação, como aplicativos para celulares. Portando, neste capítulo 

apresento quais são os dispositivos utilizados, como funcionam e como são realizados os 

registros das informações recebidas através deles Além disso, diante dos novos dispositivos 

sociotécnicos de recebimento de denúncias, analiso os conflitos institucionais que emergiram 

decorrente das novas interações entre humanos e não-humanos (LATOUR, 1998), na medida 

em que o uso desses dispositivos afetam, qualitativamente, as informações recebidas, 

influenciando na tentativa de se estabelecer como um centro de cálculo (LATOUR, 2000) e de 

manter suas redes e seus pontos de apoio recíprocos. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: CRISE DA SEGURANÇA PÚBLICA NA 

DÉCADA DE 1990 

Em 26 de julho de 1990, onze jovens com idade entre 13 e 32 anos foram retirados de 

um sítio localizado no município de Magé (interior do estado do Rio de Janeiro) por um grupo 

de homens identificados como policiais e levados para local desconhecido. O 

desaparecimento forçado dos jovens ficou mundialmente conhecido como a Chacina de Acari, 

nome do bairro da Zona Norte do município do Rio de Janeiro onde residiam os jovens. Foi 

constatada pelo Setor de Inteligência da Polícia Militar a participação de detetives da polícia 

civil e policiais militares, segundo acompanhamento da Anistia Internacional (2015)
3
. Os 

corpos dos jovens nunca foram encontrados e os autores do crime não foram condenados. 

Em 1993 ocorreram mais duas chacinas na cidade do Rio de Janeiro. Em 23 de julho, 

oito jovens moradores de rua, dentre eles seis menores de idade, foram assassinados a tiros na 

escadaria da Igreja da Candelária, no centro da cidade. Conhecida como a Chacina da 

Candelária, também foi executada por policiais, onde apenas três policiais foram condenados 

e outros seis absolvidos
4
. 

 Na madrugada do dia 29 de agosto de 1993, ocorreu a Chacina de Vigário Geral, 

localizada na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Homens encapuzados e fortemente 

armados entraram na favela de Vigário Geral, invadiram casas e assassinaram vinte e uma 

pessoas inocentes. Segundo informações oferecidas pela em reportagem do jornal O Globo 

(2018)
5
, o grupo que cometeu os assassinatos era composto por policiais militares e 

cometeram os assassinatos em retaliação a morte de quatro policiais militares por traficantes 

da região. Dos cinquenta e dois policiais militares que foram denunciados, apenas um policial 

continua preso e se encontra em regime semiaberto desde 2017. 

Além da repercussão massiva das chacinas, os sequestros também ganharam destaques 

nas páginas dos jornais e nos programas televisivos. Sendo alvos preferenciais dos 

                                                 
3
 Ver: “25 anos da chacina de Acari expõe crise aguda do sistema de justiça criminal no Brasil” (Anistia 

Internacional, 24/07/2015). Disponível em: https://anistia.org.br/noticias/25-anos-da-chacina-de-acari-expoe-

crise-aguda-sistema-de-justica-criminal-brasil/. 
4
 Ver: “Nota Pública: 20 anos da chacina da Candelária – Não vamos esquecer!” (Anistia Internacional, 

18/07/2013). Disponível em: https://anistia.org.br/noticias/nota-publica-20-anos-da-chacina-da-candelaria-nao-

vamos-esquecer/. 
5
 Ver: “Fotos mostram crueldade da chacina de Vigário Geral, onde 21 moradores foram mortos por PMs, há 25 

anos” (O Globo, 29/08/2018). Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-acervo/post/vigario-

geral.html. 

https://anistia.org.br/noticias/25-anos-da-chacina-de-acari-expoe-crise-aguda-sistema-de-justica-criminal-brasil/
https://anistia.org.br/noticias/25-anos-da-chacina-de-acari-expoe-crise-aguda-sistema-de-justica-criminal-brasil/
https://anistia.org.br/noticias/nota-publica-20-anos-da-chacina-da-candelaria-nao-vamos-esquecer/
https://anistia.org.br/noticias/nota-publica-20-anos-da-chacina-da-candelaria-nao-vamos-esquecer/
https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-acervo/post/vigario-geral.html
https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-acervo/post/vigario-geral.html
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sequestradores, empresários de classe alta e seus familiares apareciam em manchetes de 

jornais como vítimas de uma onda de sequestros que ocorreram na década de 1990 no Rio de 

Janeiro. A partir do ano de 1990 era cada vez mais comum encontrar notícias sobre casos de 

sequestros estampados nas capas dos principais jornais de grande circulação. Além de 

informações sobre as vítimas, era cada vez mais recorrente nas reportagens o envolvimento de 

agentes e ex-agentes da segurança pública ou das Forças Armadas nos sequestros, gerando 

ainda mais medo e descrédito das instituições policiais, fazendo com que as famílias 

negociassem diretamente com os sequestradores, sem a interferência da polícia. 

 

1.1. A atuação das Forças Armadas nas políticas públicas de segurança do Rio de 

Janeiro na década de 1990 

Na tentativa de promover uma redução dos índices de criminalidade e da sensação de 

insegurança vivenciada pelos cariocas na década de 1990, decorrente de um ”problema 

público coletivo”, as Forças Armadas foram acionadas em diferentes momentos para atuar nas 

ruas da cidade. Porém, a atuação das instituições militares da segurança pública do Rio de 

Janeiro não se limitou aos anos 1990, sendo acionadas em momentos recentes. O grande 

marco do retorno da atuação das Forças Amadas nas políticas públicas de segurança no Rio de 

Janeiro foi em novembro de 2010, com a megaoperação realizada no Complexo do Alemão, 

composta por instituições policiais, Marinha e Exército, com a finalidade de “retomada” de 

um “território” dominado pela facção criminosa Comando Vermelho, que comandava o 

tráfico de drogas no local.  

“Retomada de território”, “ocupação”, “combate ao inimigo” e outras expressões 

utilizadas nos jargões militares retornaram aos discursos de legitimação destas políticas 

públicas, contribuindo com o aumento e disseminação da “militarização ideológica da 

segurança pública” (DA SILVA, 1996). Desde então, a colaboração das Forças Armadas no 

combate a criminalidade urbana vem sendo cada vez mais solicitada, onde a atuação mais 

recente decretada pelo Presidente da República Michel Temer (MDB), foi a Intervenção 
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Federal
6
, iniciada em fevereiro de 2018, sendo difundida pelos jornais de grande circulação e 

os meios de comunicação em massa. 

Devido à crise econômica e política presente no Rio de Janeiro desde 2015, a 

intervenção da União em 2018, através das Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), 

foi empregada no estado com base na Lei Complementar Nº 97/1999 e no Decreto Nº 

3.897/2001, que diz que: 

Art. 3º  Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da 

ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 

do patrimônio, porque esgotados os instrumentos a isso previstos no art. 144 da 

Constituição, lhes incumbirá, sempre que se faça necessário, desenvolver as ações 

de polícia ostensiva, como as demais, de natureza preventiva ou repressiva, que se 

incluem na competência, constitucional e legal, das Polícias Militares, observados os 

termos e limites impostos, a estas últimas, pelo ordenamento jurídico. 

 Parágrafo único. Consideram-se esgotados os meios previstos no art. 144 da 

Constituição, inclusive no que concerne às Polícias Militares, quando, em 

determinado momento, indisponíveis, inexistentes, ou insuficientes ao desempenho 

regular de sua missão constitucional. 

 Art. 4º  Na situação de emprego das Forças Armadas objeto do art. 3
o
, caso estejam 

disponíveis meios, conquanto insuficientes, da respectiva Polícia Militar, esta, com a 

anuência do Governador do Estado, atuará, parcial ou totalmente, sob o controle 

operacional do comando militar responsável pelas operações, sempre que assim o 

exijam, ou recomendem, as situações a serem enfrentadas. 

 

Portanto, desde 1990, as instituições militares são incorporadas em políticas públicas 

de segurança, pois “tem-se considerado natural que as Forças Armadas sejam empregadas em 

atividades de natureza policial, o que é fortemente apoiado por amplos setores da sociedade, 

com realce para a mídia” (DA SILVA, 2014, p.357). A primeira experiência ocorreu antes e 

durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, em junho de 1992, conhecida também como Rio-92 ou ECO-92. A 

Conferência teve como objetivo discutir acordos ambientais que viabilizassem a conciliação 

entre o desenvolvimento socioeconômico e a utilização de recursos da natureza (SENADO, 

2012). Com o intuito de propiciar a segurança dos chefes de Estado e participantes 

                                                 
6
 “Desde o dia 26 de novembro, foram mais de 2.700 homens empregados na operação, sendo 800 da Brigada de 

Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro, 300 Policiais Federais, 150 Policiais do Batalhão de Operações 

Especiais – BOPE, mais de 200 policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais – CORE, além de 03 

helicópteros blindados (01 da FAB, 01 da Polícia Militar e 01 da Polícia Civil), 06 Viaturas Blindadas de 

Transporte de Pessoal – VBTP M113 e 01 Carro sobre Lagarta Anfíbio – CLANF, do Grupamento de Fuzileiros 

Navais, equipamentos de visão noturna da Marinha do Brasil, Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal – 

VBTP URUTU e Viatura Blindada de Combate – VBC CASCAVEL do 15º Regimento de Cavalaria 

Mecanizado do Exército, bem como Viaturas Blindadas do BOPE e da Polícia Civil, conhecidas popularmente 

como “caveirões”.” (DOS ANJOS, 2011, p. 1). 
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estrangeiros na ECO-92, o Comando Militar do Leste estabeleceu a presença de militares 

fortemente armados nas ruas da cidade. Com o fim da ECO-92, as Forças Armadas foram 

retiradas da cidade, onde a segurança pública passou a ser reconduzida pelas instituições 

policiais. 

Dois anos depois, ainda sob forte crise na área da segurança pública, em 31 de outubro 

de 1994, o então governador do estado do Rio de Janeiro, Nilo Batista – em substituição de 

Leonel Brizola, que renunciou ao cargo para concorrer nas eleições à presidência da 

República – assinou um convênio com o presidente Itamar Franco com o propósito de se 

estabelecer uma cooperação entre a União e o Estado, a fim de reverter o quadro da 

criminalidade e da violência que assolava o Rio de Janeiro e previa a intervenção das Forças 

Armadas na segurança pública do estado, através do Comando Militar do Leste (PATRÍCIO, 

2019). Este convênio
7
 foi uma alternativa encontrada pelo ministro da Justiça Alexandre 

Dupeyrat para que não houvesse o decreto de estado de defesa (Art. 136) ou o decreto de 

estado de sítio (Art. 137), presentes da Constituição Federal de 1988, no Rio de Janeiro. Com 

o convênio, não haveria a necessidade de passar por todo trâmite burocrático que a 

Constituição exige, além de permitir ao governador exercer autoridade mediante ao estado, 

funcionando também como estratégica política para as eleições daquele ano. (RESENDE, 

1995). O convênio tinha como data limite 31 de dezembro de 1994, havendo a possibilidade 

de prorrogação por mais um mês. 

A ação derivada deste convênio foi chamada de “Operação Rio” e contava com 

125.850 homens das diversas instituições militares e policiais, como a Polícia Militar, Polícia 

Civil, Polícia Federal, além dos soldados do Exército, Marinha e Aeronáutica, onde “as 

Forças Armadas vieram à tona como que para dar alguma nobreza e dignidade ao combate ao 

crime” (RESENDE, 1995, p. 45). 

A “Operação Rio” foi comandada pelo General Roberto Jugurtha Câmara Senna e pelo 

Comandante Militar do Leste General Edson Alves Mey, tendo as favelas cariocas – 

consideradas áreas perigosas – como as principais áreas de atuação da operação, onde as 

Forças Armadas atuariam junto com policiais civis e policiais militares, “através de um 

‘comando unificado antiviolência’, com a justificativa de acabar com a violência e o 

narcotráfico na cidade” (PATRÍCIO, 2019, p. 31).  

                                                 
7
  Ver “Leia a íntegra do convênio” (Folha de São Paulo, 01/11/1994). Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/11/01/cotidiano/5.html 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/11/01/cotidiano/5.html
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Tudo era de se esperar, uma vez que o Exército ia para as ruas de novo, trinta anos 

após 1964, entrar em confronto direto com uma realidade social amadurecida e 

solidificada em sua complexidade perversa, ao longo desse período. O inimigo 

ultrapassara os limites do crime. Agia como uma forte instituição marginal, à qual a 

sociedade absorvera com repúdio e conivência (RESENDE, 1995, p. 23). 

 

Com a finalidade de promover incursões assertivas nas favelas, em novembro de 1994 

“o Comando Militar do Leste disponibilizou uma linha telefônica, cujo número era 253-1177, 

para recebimento de denúncias que pudessem auxiliar o desempenho dos militares na 

Operação Rio” (CARUSO, 2003, p. 203), principalmente através de informações referentes ao 

crime organizado.   

A estrutura era simples: uma pequena sala onde havia uma mesa com oito linhas 

telefônicas instaladas pela antiga TELERJ e duas cadeiras onde trabalhavam 

diariamente cabos e sargentos do exército, que se revezavam em um plantão de 24 

horas. Durante o dia eram cerca de três militares responsáveis por atender as 

ligações e apenas um à noite. Todas as informações eram registradas em papel, 

depois datilografadas e enviadas ao chefe da seção de inteligência para 

posteriormente serem encaminhadas aos órgãos responsáveis para a realização das 

ações policiais. A média de recebimento era de cerca de 80 ligações por dia. 

(PATRÍCIO, 2019, p. 32). 

 

Ainda segundo Patrício (2019), o setor de inteligência da Operação Rio era composto 

por equipes divididas em diferentes campos temáticos
8
 para onde as informações eram 

encaminhadas, para que estes investigassem e encaminhassem as informações para os órgãos 

responsáveis. As ligações recebidas pelos militares eram gravadas e os números de telefone 

dos denunciantes eram facilmente identificados através de binas. 

Assim, uma vez recebida a denúncia pelo militar, a informação era datilografada e 

passada para o chefe da seção, que lia seu conteúdo e dava a ordem do 

encaminhamento que deveria ser feito, remetendo a informação a uma de suas 

equipes, responsável por investigar o tema em questão (PATRÍCIO, 2019, p. 33). 

 

Antes desta iniciativa, outras formas de recebimento de denúncias foram pensadas por 

parte das instituições militares e de segurança pública do Rio de Janeiro, porém não tiveram 

continuidade, ou nem chegaram a ser criadas. Um exemplo é o programa “Disque PM 

Amigo” (ISRAEL, 1996, apud CARUSO, 2003), pensado pelos oficiais da Polícia Militar, 

                                                 
8
 “01. Drogas; 02. Armas; 03. Crimes contra o patrimônio, roubo e furto; 04. Crimes contra a vida; 05. Crimes 

contra a mulher, idoso, criança, contravenção e pirataria; 06. Tudo o que não foi categorizado nos itens 

anteriores.” (PATRÍCIO, 2019, p.33). 
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que “trazia na sua concepção original a idéia (sic) de disponibilizar dentro das unidades de 

policias militares um serviço telefônico, totalmente operacionalizado por militares para o 

recebimento de denúncias” (CARUSO, 2003, p. 203). Apesar do número de telefone (253-

1177) ter sido amplamente divulgado para a população da cidade pelos jornais televisivos e 

impressos – além de mobilizações realizadas pelos militares dentro das favelas, como 

distribuição de folhetos (BRITTO, 2005) –, as informações pertinentes à operacionalidade do 

disque-denúncia
9
 do CML e os desdobramentos das operações realizadas através das 

informações recebidas não eram divulgados (PATRÍCIO, 2019).  

A criação de um disque-denúncia surge durante a Operação Rio como uma tentativa 

de constituir e estabelecer um serviço de Inteligência no estado para atuar de forma 

consistente no combate ao crime. Mesmo com o fim da primeira fase da intervenção militar 

nas favelas cariocas, o serviço telefônico continuou funcionando, mesmo que de forma 

precária, tendo seu número divulgado pelos jornais, começando a receber denúncias com 

informações sobre sequestros e incorporando o princípio da garantia do anonimato. 

FIGURA 1 – Jornal O Globo, 22/11/1994, página 16 

 

Fonte: Acervo Digital Jornal O Globo, 2020. 

 

 

                                                 
9
 Nome dado ao serviço de atendimento telefônico pelo superior hierárquico do Coronel Romeu Ferreira, chefe 

da inteligência na Operação Rio (PATRÍCIO, 2019). 
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O serviço telefônico junto com o discurso de militarização da segurança pública 

passou a compor a base do discurso político da campanha de Marcello Alencar (PSDB) nas 

eleições para governador do Rio de Janeiro em 1994, na qual foi eleito. Sua plataforma de 

campanha também contava com o discurso que incluía a “reurbanização, a imposição de 

ordem e segurança pública, o embelezamento da cidade como atributos de uma cidade 

moderna e competitiva, adequada para atrair investimentos” (CALDEIRA, 1997, p. 76), 

atraindo empresários e organizações não governamentais, devido a grande onda de sequestros 

que ocorria no Rio de Janeiro, sendo estes as principais vítimas.  

 

1.2.  Gratificação pecuniária e letalidade violenta 

Com sua eleição para governador do Rio de Janeiro, Marcello Alencar constatou a 

necessidade de firmar uma política contrária ao governo anterior (do governador Leonel 

Brizola e Nilo Batista), intensificando o combate ao narcotráfico e promovendo “a reforma 

modernizadora do aparato da segurança pública” (CALDEIRA, 1997, p. 80). Com o término 

do governo do Nilo Batista, a primeira fase da Operação Rio teve fim, onde seria necessária 

uma renovação do convênio pelo novo governador e novo presidente, Fernando Henrique 

Cardoso.  

No dia 3 de janeiro de 1995, Alencar e Cardoso reiteravam o convênio entre estado e 

União – Operação Rio 2 – para o combate ao crime organizado no Rio, com um 

detalhe importante: as Forças Armadas não atuariam diretamente no front. As tropas 

federais ficariam nos quartéis, de prontidão, auxiliando as autoridades locais nos 

aspectos relacionados às atividades de inteligência e planejamento, conforme 

estipulava o novo texto do convênio que vigoraria até o dia 31 de janeiro, podendo 

ser prorrogado por prazo determinado entre as partes. Os militares só voltariam às 

ruas em casos excepcionais e em caráter episódico para cooperar no 

restabelecimento da ordem em áreas restritas (RESENDE, 1995, p.186-187). 

 

A fim de implementar uma política “linha dura” de combate a criminalidade, Marcelo 

Alencar nomeou como secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro o General do 

Exército Nilton Cerqueira, envolvido em assassinatos durante a Ditadura Civil-Militar 

(CANO, 2019). O secretário que tinha como principal argumento o uso da violência no 

combate à violência, instituindo pagamento de gratificações por ato de bravura como uma 

maneira de incentivar e valorizar o trabalho dos policiais combativos (CALDEIRA, 1997). 
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De acordo com a pesquisa realizada por Cano e Fragoso (2000) sobre a atuação da 

Justiça Militar na investigação e julgamento de casos de letalidade da ação policial no Rio de 

Janeiro, as intervenções policiais se tornaram ainda mais violentas após a implementação do 

pagamento dessa gratificação, decretada em 1995. Analisando os inquéritos da Justiça Militar 

e o livro tombo
10

 da Auditoria Militar, os pesquisadores constataram que o número de mortos 

em decorrência da intervenção policial dobrou entre os anos de 1993 e 1996 no município de 

Rio de Janeiro, e nos 301 inquéritos analisados, apenas sei foram oferecidas denúncias e 

nenhum policial foi condenado (CANO, FRAGOSO, 2000, p. 219). 

 Isso mostra que, com o incentivo estatal de promoção e gratificação pecuniária, as 

intervenções policiais ficaram muito mais violentas com o objetivo de matar. Muitas vítimas 

teriam sido executadas sumariamente, principalmente em áreas de favela onde, segundo os 

pesquisadores, muitos casos não geraram processo, sendo o inquérito arquivado por falta de 

provas periciais e/ou testemunhais ou por fragilidade das mesmas, garantindo a impunidade 

dos policiais (CANO, FRAGOSO, 2000). Esses policiais que, por sua vez, eram premiados ou 

promovidos por cometerem essas execuções. 

A premiação significava um incremento salarial de 50 a 150%, e era concedida 

aparentemente aos policiais envolvidos em ocorrências com resultado de morte de 

supostos criminosos. Anos depois, Luiz Eduardo Soares, no seu livro autobiográfico 

“Meu Casaco do General”, relatou que um alto funcionário do governo Allencar 

confidenciou-lhe que, num cenário de alta incidência de corrupção policial em que 

os agentes aceitavam propina do narcotráfico para não combatê-lo, o objetivo da 

medida era justamente oferecer um incentivo que, em tese, os estimularia ao 

combate frontal e os afastaria da corrupção imperante. (CANO, 2019, p. 562). 

 

No início da década de 1990, a principal prioridade da plataforma de governo era o 

combate aos altos índices de sequestros, que muitas vezes eram cometidos por policiais 

envolvidos em esquemas de corrupção. Nas décadas de 1960 e 1970, durante a Ditadura 

Civil-Militar, organizações revolucionárias armadas de esquerda, como o Movimento 

Revolucionário Oito de Outubro (MR-8)
11

 e a Ação Libertadora Nacional (ALN)
12

, 

utilizavam do sequestro de figuras políticas importantes, como o embaixador americano 

                                                 
10

 Ver mais em CANO; FRAGOSO, 2000, p. 211.  
11

 Criada em 1966, o MR-8, também conhecido como Dissidência da Guanabara, foi um grupo revolucionário 

fundado por dissidentes do Partido Comunista Brasileiro (PCB), atuando na guerrilha armada contra a Ditadura 

Militar. Recebeu esse nome em homenagem ao líder guerrilheiro Ernesto “Che” Guevara, assassinado na Bolívia 

em 08 de outubro de 1967. 
12

 Criada em 1968, a ALN foi uma organização revolucionária atuante na guerrilha armada criada também por 

membros dissidentes do PCB: Carlos Marighella, Virgílio Gomes da Silva e Joaquim Câmara Ferreira. 
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Charles Elbrick
13

, como mecanismo de luta contra o regime autoritário. Caracterizados como 

sequestros com fundo ideológico político, tal prática funcionava como uma ferramenta de 

troca dos revolucionários armados, que exigiam a libertação de opositores presos pelos 

militares. Porém, na década de 1980, a prática do sequestro por viés ideológico político por 

guerrilheiros deu lugar a extorsão mediante sequestro, praticados por criminosos comuns, 

onde em 1989 foram registrados 40 casos de sequestro no Brasil, sendo 15 deles ocorridos no 

estado do Rio de Janeiro, surgindo a chamada “indústria dos sequestros” (CALDEIRA, 1997, 

p. 102).  

 

GRÁFICO 1 – SEQUESTROS NO BRASIL NA DÉCADA DE 1980 

 

Fonte: GOMES, 1993 apud CALDEIRA, 1997, p. 102. 

A década de 1990 iniciou com um aumento bastante considerável nos casos de 

extorsão mediante sequestro no estado do Rio de Janeiro, onde em 1991 foram registrados 91 

casos, número quase três vezes maior que o registrado no ano anterior, que totalizou 37 

registros. Desta forma, a divulgação de dados estatísticos evidenciou e transformou os casos 

de sequestros em um “problema público” significativo e constantemente difundido pelos 

jornais de grande circulação, passando a ser incorporado pelas políticas de segurança pública, 

principalmente por afetar uma parcela abastada e influente da população carioca. 

                                                 
13

 Ver “Como grupos armados de oposição à ditadura sequestraram o embaixador americano Charles Elbrick, há 

50 anos”, (O Globo, 04/09/2019). Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-acervo/post/como-

grupos-armados-de-oposicao-ditadura-sequestraram-o-embaixador-americano-charles-elbrick-ha-50-anos.html.  
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https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-acervo/post/como-grupos-armados-de-oposicao-ditadura-sequestraram-o-embaixador-americano-charles-elbrick-ha-50-anos.html
https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-acervo/post/como-grupos-armados-de-oposicao-ditadura-sequestraram-o-embaixador-americano-charles-elbrick-ha-50-anos.html
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Uma vez que jornais de grande circulação publicam regularmente reportagens sobre 

determinadas questões e elas passam a ser tratadas como de interesse público, a 

possibilidade de essas questões receberem atenção das autoridades competentes 

tende a ser muito maior do que aquelas que não conseguem ter o mesmo 

encaminhamento midiático. (SILVA, 2010, p. 141). 

 

1.3.  Sequestro: a construção de um problema público 

Em 06 de junho de 1990, o empresário Roberto Medina foi sequestrado na saída de 

sua agência de publicidade Artplan, na Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo o Jornal 

O Globo
14

, Roberto Medina foi liberado duas semanas após seu sequestro, no dia 21 de junho, 

após o pagamento de US$ 2,5 milhões pelo resgate.  

Cerca de dois anos depois, em 12 de outubro de 1992, o estudante de engenharia de 19 

anos, Marcelo Quintella, foi sequestrado em Paraíba do Sul, município da Serra Fluminense. 

Inicialmente os sequestradores queriam levar seu pai, o empresário Sérgio Quintella, mas 

devido a problemas de saúde do pai, Marcelo se ofereceu para ir em seu lugar
15

. Marcelo foi 

mantido em cativeiro por 49 dias, quando foi libertado no dia 30 de novembro, na Via Dutra, 

na altura do município de Piraí, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal.  

Em entrevista ao Jornal O Globo e publicada na mesma edição, o delegado Hélio 

Vígio afirma sobre o envolvimento de policiais militares no sequestro do Marcelo Quintella, 

que seria os chefes da quadrilha e estariam envolvidos em, pelo menos, quatro sequestros. 

Naquele ano, a Divisão Antissequestro (DAS), disponibilizou dois números de telefone para 

que a população pudesse fazer denúncias, anônimas ou não (253-0262 e 253-0594). Em 

entrevista, o empresário Sérgio Quintella fez um apelo para que a população ajudasse 

fornecendo informações sobre os sequestros para a polícia desta delegacia especializada 

(NASCIMENTO, 2008). 

 

                                                 
14

 Acervo Digital Jornal O Globo. Capa Digitalizada. O GLOBO. ANO LXV – RIO DE JANEIRO, SEXTA-

FEIRA, 22 DE JUNHO DE 1990 – Nº 20.666. Disponível em: https://acervo.oglobo.globo.com/em-

destaque/rotina-de-sequestros-no-rio-marcou-anos-90-mudou-habitos-dos-mais-ricos-22730742. 
15

 Acervo Digital Jornal O Globo. “Sequestradores torturam estudante”, O GLOBO, 01 de dezembro de 1992, 

página 12. Disponível em: https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/rotina-de-sequestros-no-rio-marcou-

anos-90-mudou-habitos-dos-mais-ricos-22730742. 

https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/rotina-de-sequestros-no-rio-marcou-anos-90-mudou-habitos-dos-mais-ricos-22730742
https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/rotina-de-sequestros-no-rio-marcou-anos-90-mudou-habitos-dos-mais-ricos-22730742
https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/rotina-de-sequestros-no-rio-marcou-anos-90-mudou-habitos-dos-mais-ricos-22730742
https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/rotina-de-sequestros-no-rio-marcou-anos-90-mudou-habitos-dos-mais-ricos-22730742
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FIGURA 2 – Jornal O Globo, 01/12/1992, página 12 

 

Fonte: Acervo Digital Jornal O Globo, 2020. 

O envolvimento de policiais civis e militares em crimes de grande repercussão – tanto 

nas chacinas quanto nos sequestros –, a ausência de credibilidade das instituições policiais e o 

aumento do índice de violência e criminalidade, incluindo os crimes de sequestro e a atuação 

violenta do narcotráfico, ativou o discurso de militarização da segurança pública no Rio de 

Janeiro (CERQUEIRA, 1996).  

Após um longo período da Ditadura Civil-Militar no Brasil, iniciou-se o processo de 

redemocratização e com ele a visibilização de alguns dos problemas sociais disseminados por 

todo o país. No Rio de Janeiro, no início da década de 1990, se instaurou a “crise na 

segurança pública” e com ela surgiram inúmeras estratégias para tentar conter a violência que 

afetava a cidade. Os altos índices de sequestros e cárceres privados, de corrupção policial e 

envolvimento de policiais nas chacinas de Acari, Vigário Geral e Candelária, eventos 

violentos vistos como situações de “quebra do cotidiano” (DAS, 1995), fizeram com que o 

Estado “assumisse a responsabilidade” de atuar contra a criminalidade e, nesse contexto, 

promovesse incursões das Forças Armadas nas favelas cariocas como uma estratégia para 

diminuir a violência no estado. 
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Durante essa crise, o discurso de militarização da segurança pública no Rio de Janeiro 

também foi estimulado pelos meios de comunicação, principalmente pelos jornais de grande 

circulação. As estratégias de combate à violência e à criminalidade em contexto urbano foram 

projetadas por diferentes atores sociais, colocando-as em evidência, construindo “problemas 

públicos”. O mesmo se deu com relação aos casos de sequestros. Em ambos os casos, o Jornal 

O GLOBO
16

, para além de um veículo comunicador inserido nos rol dos atores sociais em 

questão, se apresentou e se colocou como um ator político (SILVA, 2010), no que diz respeito 

às reportagens sobre segurança pública, dando ênfase aos casos de sequestros, construindo-os 

como “problemas públicos”, tendo em vista que 

(...) a imprensa, juntamente com outros atores sociais, não só participa da produção e 

reprodução simbólica da ‘violência urbana’, como atua de forma peremptória na sua 

definição enquanto problemática obrigatória, elevando-a, com isso, à condição 

privilegiada de um dos mais destacados ‘problemas públicos’ da atualidade (SILVA, 

2007, p. 4). 

 

A construção do “problema público”, no contexto estudado, possui características 

personalistas e particularizadas, bem peculiares das sociedades hierárquicas e desiguais, como 

a sociedade brasileira, onde sua localização privilegiada na pirâmide social dita o que será 

configurado como “uma causa digna de existir e de ser apoiada” (BOLTANSKI, 1990, p. 26) 

pela imprensa e outros veículos de comunicação, mobilizando “um número importante de 

atores e uma multiplicidade de recursos heterogêneos” (BOLTANSKI, 1990, p. 24). No caso 

dos eventos violentos, o “problema público” – no caso, os sequestros – surge quando a dor e o 

sofrimento de eventos inesperados criam “comunidades morais” no âmbito privado que, ao 

interagirem com o sistema estatal, se transformam em “comunidades políticas”, na medida em 

que promovem transformações na espera pública (DAS, 1995). 

O aumento das taxas de diferentes crimes, como roubos e assaltos, a ascensão do 

trafico de drogas, as ocorrências das chacinas e os casos de sequestros e sua magnitude 

apresentada pelo intermédio da imprensa (BOLTANSKI, 1990), fizeram com que o Estado 

elaborasse e colocasse em ação incursões repressivas às favelas, considerando-as áreas 

perigosas, sendo auxiliadas pelas instituições militares. O “rompimento da ‘normalidade’ das 

rotinas cotidianas” (MACHADO DA SILVA, 2016, p. 191) da classe dominante na pirâmide 

social carioca, protagonizado pela violência urbana, fez com que o “problema público” em 

                                                 
16

 O Jornal O GLOBO foi utilizado como fonte documental para esta dissertação, tendo em vista a possibilidade 

de acesso ao conteúdo da década de 1990, disponível em seu Acervo Digital. 
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questão estivesse relacionado diretamente com as camadas populares e as áreas periféricas do 

Rio de Janeiro, onde a criminalidade deveria ser combatida de forma enérgica e repressiva, 

devendo ser promovidas práticas crescentes e acentuadas de sociabilidade violenta 

(MACHADO DA SILVA, 2016), através do uso da força.  

Por outro lado, o “problema público” experimentado e apresentado por uma classe 

social mais abastada – o sequestro – deveria ser enfrentado pelas instituições policiais de 

forma pontual e apropriada, sobretudo com inteligência, eliminando os riscos às vítimas. A 

construção dos “problemas públicos” e as formas de atuação para possíveis resoluções estão 

inclusas em uma “estrutura da importância” (BERGER; LUCKMANN, 1985), seguramente 

presente na sociedade brasileira piramidal, principalmente na maneira de lidar com as 

questões de ordem social e política, considerando que, quando “certas zonas da realidade são 

iluminadas outras permanecem nas sombras” (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 66). 

Apenas no primeiro semestre de 1994, foram registrados 37 casos de extorsão 

mediante sequestro. Em 1995, o então governador Marcello Alencar se deparou com 61 

registros de casos de extorsão mediante sequestro, somente no primeiro semestre do ano 

(CALDEIRA, 1997, p. 93), sendo 64,9% a mais que o mesmo período do ano anterior. 

 Com isso, o General Cerqueira, secretário da SESP, precisou se esforçar para garantir 

a ordem através da violência e incentivar o trabalho policial com pagamentos extras através 

de mérito especial, além de enfrentar problemas com a Divisão Antissequestro, da polícia 

civil, nomeando o delegado Hélio Luz para diretor da unidade. Com o crescente número dos 

casos de extorsão mediante sequestro, o principal problema da unidade era a corrupção 

policial através do mercado de informações, a partir da figura do X-9, e da oferta de serviços 

pelos policiais às famílias das vítimas de sequestros, além da participação de agentes públicos 

nos sequestros (CALDEIRA, 1997). 

Em 1995, o número de sequestro atingiu a marca de 119 casos, de acordo com os 

dados divulgados pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro na época, o que contribuiu 

para o medo e para aumento da sensação de insegurança no estado, principalmente por parte 

da classe alta, composta por ricos e empresários.  
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GRÁFICO 2 – REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE EXTORSÃO MEDIANTE 

SEQUESTRO NO RIO DE JANEIRO 1990-1995 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, Chefia da Polícia Civil, apud 

CALDEIRA, 1997, p. 103. 

Com esse cenário, os membros das classes econômicas mais altas, principalmente os 

empresários e habitantes dos bairros da Zona Sul do município do Rio de Janeiro, 

introduziram novos hábitos às suas rotinas na tentativa de minimizar a probabilidade de serem 

vítimas de sequestros. Frequentar bares, restaurantes e boates noturnas não estava mais no rol 

de atividades da burguesia local. Além disso, a contratação de seguranças e a utilização de 

carros mais populares
17

 também se tornaram estratégias para tentarem escapar da onda de 

sequestros que ocorria na cidade naquele momento.  

  

                                                 
17

 Acervo Digital Jornal O Globo. “Paranóia (sic) faz ricos se ‘disfarçarem’ de classe média”, O GLOBO, 04 de 

dezembro de 1992, página 9. 
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FIGURA 3 – Jornal O Globo, 04/12/1992, página 9 

 

Fonte: Acervo Digital Jornal O Globo, 2020. 

Em 1995, preocupado com o aumento dos casos de extorsão mediante sequestro
18

, 

presente no Código Penal brasileiro como um crime contra o patrimônio, o governador 

Marcello Alencar se reuniu com juristas a fim de constituir e encaminhar à Presidência da 

República uma proposta de Medida Provisória que consistia no bloqueio de bens dos 

sequestrados e suas famílias, com o objetivo de inviabilizar o pagamento de resgates
19

, e 

proteger o patrimônio das vítimas. 

 

2. CRIAÇÃO DA CENTRAL DISQUE-DENÚNCIA 

Sendo os principais alvos de sequestros, o empresariado carioca se reuniu a fim de 

promover diálogos entre si e posteriormente oferecer ajuda ao governo do Estado do Rio de 

Janeiro no combate ao crime (PATRÍCIO, 2019). Com o propósito de contribuir para a 

promoção de soluções referentes às questões da criminalidade que os atingiam diretamente, 

                                                 
18

 Considerado crime contra o patrimônio, está presente no Art. 159 do Código Penal Brasileiro, com a seguinte 

descrição: “Seqüestrar (sic) pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como 

condição ou preço do resgate”. Decreto de Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940. 
19

 Acervo Digital Jornal O Globo. “Onda de seqüestros faz Marcello propor MP”, O GLOBO, 26 de janeiro de 

1995, página 9.  
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em 1995, durante o governo de Marcello Alencar, os empresários cariocas articularam um 

movimento para desenvolver um projeto que contribuísse com a diminuição das altas taxas de 

extorsão mediante sequestros no Rio de Janeiro. 

FIGURA 4 – Jornal O Globo, 04/12/1992, página 9 

 

 
Fonte: Acervo Digital Jornal O Globo, 2020. 

 

Em reunião inicial, a ideia do grupo de empresários era propor ao governo do estado e 

Secretaria de Segurança a criação de um conselho de segurança pública, na qual tivesse a 

participação da população, isto é, participação de membros das classes sociais composta por 

vítimas e prováveis vítimas de sequestros. Em 09 de outubro de 1995 foi fundada a 

Associação Rio Contra o Crime (ARCC), uma entidade civil com o intuito de reunir outras 

associações, sindicatos e empresários, tendo como objetivo que ajudar o estado no combate à 

criminalidade. A fundação foi presidida pelo advogado Hélio Saboya, conhecido e influente 

no campo da segurança pública, tendo em vista sua atuação na década de 1980 como 

presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ) e como secretário de Estado de 

Polícia Civil durante a gestão do governador Wellington Moreia Franco, entre os anos de 

1987 e 1990, mesma época que atuava como procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro. 

Contando com a participação de entidades como a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 
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(FIRJAN)
20

, a Associação Rio Contra o Crime visava arrecadar verbas para pode desenvolver 

projetos que contribuíssem no combate ao crime, dentre eles, a criação de uma central de 

atendimento telefônico que recebesse informações sobre crimes, principalmente sobre 

sequestros.  

Inspirado nos Crimes Stoppers
21

, dos Estados Unidos, a Associação Rio Contra o 

Crime desenvolveu o projeto de uma central de atendimento telefônico formada por civis, 

cujas principais prerrogativas eram a garantia do anonimato e o pagamento de recompensas 

para aquelas informações que foram imprescindíveis para a resolução de algum crime. Porém, 

diferente das articulações realizadas entre as autoridades policiais locais, mídia e população 

local da cidade de Albuquerque, nos Estados Unidos, se tornando um programa comunitário – 

característico das formas de administração de conflitos dos países de Commom Law (KANT 

DE LIMA, 2010) –, a Central Disque-Denúncia do Rio de Janeiro surgiu a partir do interesse 

de empresários em constituir um mecanismo de recebimento de informações que contribuísse 

com a diminuição da crise da segurança pública. 

O Programa surge no papel catalisador de ações individuais e aglutinador de 

demandas; e seguindo essa perspectiva, como elemento de pressão sobre o Estado 

quando cobra soluções dos eventos denunciados. Foi concebido para o 

aperfeiçoamento das incursões policiais e de forma mais ampla, das políticas de 

segurança; e ao centralizar as denúncias anônimas atua como um elemento 

agregador de demandas da sociedade civil, bem como um instrumento condutor de 

questões da população ao Estado. (RUEDIGER; BRITTO, 2007, p. 228). 

 

O funcionamento da central de atendimento telefônico criado pelo CML não foi 

encerrado completamente após o fim da Operação Rio. As atividades continuaram sendo 

realizadas, apesar da precariedade do serviço fornecido. Vendo neste sistema de recebimento 

de informações um potencial para a realização de um trabalhado desenvolvido pela sociedade 

civil, como nos EUA, a Associação Rio Contra o Crime em uma estrutura operacional já 

existem, modernizando os computadores e sistemas operacionais, além de contratação de 

                                                 
20

 Acervo Digital Jornal O Globo. “Conta receberá doações para ajudar luta contra o crime”, O GLOBO, 10 de 

outubro de 1995, página 16. “Sociedade dá ajuda no combate ao crime”, O GLOBO, 26 de outubro de 1995, 

página 4. 
21

 Os Crimes Stoppers são programas comunitários americanos e canadenses de atendimento telefônico que 

possuem o objetivo de receber informações sobre crimes. O primeiro Crime Stoppers foi criado em 1976 na 

cidade de Albuquerque, nos Estados Unidos, “visando justamente manter um canal aberto de interlocução entre a 

polícia e a população local.” (CARUSO, 2003, p. 204). Após sua criação, outros países do mundo adotaram o 

programa, sendo a Central Disque-Denúncia o primeiro programa do Brasil. 



44 

 

pessoas jovens com formação universitária
22

. Inicialmente, o Disque-Denúncia funcionava na 

em um edifício da Avenida Presidente Vargas, em uma sala reservada da Secretaria de Estado 

de Segurança Pública.  

Com a ampla divulgação do número de telefone disponível pelo CML durante a 

Operação Rio, a Central Disque-Denúncia adotou o mesmo número (253-1177) e 

inicialmente, começou a receber denúncias
23

 referentes a cárcere privado, sequestro, 

homicídio e corrupção policial, sendo seu principal objetivo. Em novembro de 1995, o 

número de ligações contendo informações sobre sequestros dobrou com relação ao mês 

anterior, totalizando o número de 18,4% do total de ligações recebidas pelo “DD”
24

, que teve 

sua inauguração oficial em agosto do mesmo ano. Apesar de o principal objetivo ser a 

obtenção de informações sobre sequestros, o assunto mais denunciado era tráfico de drogas, 

tendo em vista o trabalho de divulgação realizado anteriormente pelo CML.  

FIGURA 5 – Jornal O Globo, 28/10/1995, página 23 

 
Fonte: Acervo Digital Jornal O Globo, 2020. 

  

Com o passar do tempo, os criadores do “DD” perceberam a necessidade de criar em 

seu sistema outras classificações e tipificações que englobasse denúncias sobre diversos tipos 

                                                 
22

 Acervo Digital Jornal O Globo. “Disque-Denúncia é aprovado”, O GLOBO, 28 de outubro de 1995, página 

23. 
23

 Categoria nativa que será usada em itálico ao longo do texto. 
24

 Acervo Digital Jornal O Globo. “Dobram as denúncias de seqüestro (sic)”, O GLOBO, 11 de novembro de 

1995, página 18.  
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de crimes que começaram a ser demandados pela população buscando resoluções. Porém, as 

informações recebidas não se restringem a crimes e ilegalidades. 

Se por um lado o serviço teria sido pensado e formatado com o objetivo de receber 

demandas estritamente criminais, o que se verificou é que uma outra sorte de 

questões chegaram aos terminais telefônicos da Central: desordens, mazelas, 

incivilidades, que, se em princípio não teriam tradutibilidade na lei, evidenciavam 

um sentimento de temor, desproteção (sic) e insegurança presente na população. 

(PATRÍCIO, 2019, p.18-19) 

 

Inicialmente as informações recebidas eram destinadas a crimes específicos como 

sequestros, cárcere privado e tráfico de drogas, e geograficamente destinadas ao município do 

Rio de Janeiro. Com o passar o tempo, o “DD” se adaptou às demandas da população carioca 

e fluminense, se estendeu a outros municípios e se constituiu como uma “arma do cidadão” 

(PATRÍCIO, 2019), categoria utilizada pelo diretor da Central Disque-Denúncia, Zeca 

Borges, para caracterizar e expressar a utilidade do serviço prestado, fazendo alusão ao caráter 

bélico da segurança pública. 

Porém, teriam que lidar com os constrangimentos que o conceito denúncia transmite 

em decorrência da cultura inquisitorial presente nas instituições brasileiras de justiça criminal 

e segurança pública (EILBAUM; LIMA; PIRES, 2010; KANT DE LIMA, 1995, 1999; 

MENDES DE MIRANDA; BERALDO DE OLIVEIRA; FERREIRA PAES, 2007; MENDES 

DE MIRANDA; REIS MOTA, 2010). A problemática consiste que apesar da semelhança dos 

significados semânticos das palavras denúncia e delação, as mesmas possuem significados 

distintos quando as utilizamos com conceito dentro do campo da segurança pública e da 

justiça criminal, atribuindo à denúncia um sentido negativo, relacionado ao dedurismo, 

herdado da Ditadura Civil-Militar.  Desta forma, se percebeu a necessidade da separação da 

denúncia da delação, visto que “essa disjunção é exemplar também pelo fato de que nem toda 

denuncia é interpretada como delação, e vice-versa” (MISSE, 2008, p. 26).  

2.1. Organização e Estrutura institucional 

A Central Disque-Denúncia é uma instituição civil, coordenada e administrada 

atualmente pela organização não governamental Instituto Movimento Rio de Combate o 

Crime (MOVRIO), que engloba diferentes atividades cotidianas que permitem seu 

desempenho da área da segurança pública e seu reconhecimento como uma das principais 
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fontes de informações sobre práticas criminosas, ilegais e situações de irregularidades do 

Estado do Rio de Janeiro. Desta forma, assim como na elaboração do procedimento de 

formalização dos vendedores informais através do Cadastro Único dos Ambulantes (CUCA) e 

na interação dos procedimentos de comunicação através do Teleatendimento Integrado de 

Demandas Emergenciais (TIDE), o “DD” estabeleceu uma conexão em rede ou uma 

coordenação (CARDOSO; HIRATA, 2017) com o Estado, as polícias, o jornalismo e a 

sociedade – além das instituições que contribuem financeiramente – sem os quais as 

atividades desenvolvidas pelo “DD” não poderiam ser realizadas, tendo em vista que é a 

partir dessas conexões a partir dos pontos de apoio recíprocos e das relações de troca que a 

instituição mantenha seu pleno funcionamento. 

Denominadas de “Nosso Circo” pelo Zeca Borges, essas conexões e relações de 

trocas são estruturadas em três principais pilares: população, polícia e mídia. A relação do 

“DD” com a população se dá a partir da colaboração anônima de informações que 

contribuem com a resolução de crimes, práticas ilegais e situações irregulares, compondo seu 

banco de dados. Em contrapartida, o “DD” garante o anonimato de quem fornece 

informações e oferece o pagamento de recompensas em casos de informações que colaboram 

com resultados positivos para a polícia. As recompensas variam entre R$300,00 a 

R$2.000,00, e são pagas através dos recursos captados pelo Instituto MOVRIO. Em casos 

específicos, como informações sobre localizações de traficantes procurados de alta 

periculosidade, o valor da recompensa pode ser mais alto. 

Atualmente, o “DD” realiza campanhas para pagamentos de recompensas somente 

para localização de criminosos foragidos e para crimes de repercussão não esclarecidos. Para 

solicitar o pagamento da recompensa, o denunciante
25

 precisa ligar para o “DD” munido do 

número de protocolo fornecido pelo atendente no ato do registro da denúncia. Após a 

confirmação das informações presentes na denúncia, o contato com o denunciante passa a ser 

feito pelo gestor do MOVRIO, a fim de realizar o pagamento em espécie e em local público, 

definido e acordado por ambos. 

A relação com a polícia é marcada pelo compartilhamento de informações recebidas 

pela central que contribuem com a realização de apreensões e operações da Polícia Militar, e 

compondo a base de dados do Setor de Inteligência da Polícia Civil, permitindo a realização 

                                                 
25

 Categoria nativa referente àqueles indivíduos que entram em contato com a central de atendimento telefônico 

para oferecer informações. 
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de investigações. Em contrapartida, todas as ações policiais que foram realizadas através 

destas informações, devem ser notificadas ao “DD” como resultado positivo e devem ser 

noticiadas expressando que foram oriundas de informações do “DD”. Além disso, dispõe do 

Prêmio Gol, criado em 1999, destinado à premiação de policiais que utilizaram de suas 

informações para realizar ações com baixa taxa de letalidade e sem violações de direitos, 

havendo “as operações do Disque-Denúncia com a polícia sem precisar usar armas, não 

havendo trocas de tiros”, nas palavras do Zeca Borges, também visando a valorização do 

trabalho policial. 

Com a mídia, a relação do “DD” está baseada na divulgação de resultados positivos 

das ações policiais oriundas das informações fornecidas pela central, “emprestando 

credibilidade ao sistema e motivando a população a continuar utilizando o serviço, gerando 

mais denúncias e alimentando novamente este sistema dinâmico, circular e caracterizado pela 

sua retroalimentação” (PATRÍCIO, 2019, p. 49). Além disso, jornalistas das agências de 

notícias solicitam informações quantitativas do banco de dados do “DD” para a produção de 

notícias que serão vinculadas através de jornais impressos, jornais eletrônicos e telejornais. 

Acreditando na necessidade de desempenhar uma responsabilidade social, o “DD” também 

dispõe do Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo
26

, realizado anualmente, com o 

objetivo de premiar, reconhecer e valorizar o trabalho jornalístico. 

FLUXOGRAMA 1 – “NOSSO CIRCO”: PONTOS DE APOIO RECÍPROCOS 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

                                                 
26

 Este prêmio é dividido em nove categorias: PrêmioTim Lopes Nacional, PrêmioTim Lopes Meio Ambiente, 

PrêmioTim Lopes Direitos Humanos, PrêmioTim Lopes de Reportagem – TV, PrêmioTim Lopes de Reportagem 

– Internet, PrêmioTim Lopes de Reportagem – Jornal, PrêmioTim Lopes de Reportagem – Rádio, PrêmioTim 

Lopes de Reportagem – Fotografia e PrêmioTim Lopes de Reportagem – Repórter cinematográfico.  
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Sua relação com o Estado se dá por meio do uso da estrutura física, das relações 

estabelecidas entre os membros do “DD” e os agentes da segurança pública, e da colaboração 

financeira fornecida até dezembro de 2018 pela extinta SESEG. Em análise inicial realizada 

em 2016, esta ajuda foi vista como uma relação próxima ao sistema de trocas, determinados 

pelas prestações e contraprestações (MAUSS, 2008), onde o Estado fornecia estrutura física e 

parte do orçamento ao Disque-Denúncia em troca de informações (VIANNA, 2016). Segundo 

Marcel Mauss, de acordo com sua observação antropológica das sociedades arcaicas, as 

relações de reciprocidade e os contratos eram firmados entre diferentes clãs e tribos através do 

sistema de trocas, chamado de potlatch, ou “sistema de prestações totais” (MAUSS, 2008, p. 

58). Esse sistema de dádivas era caracterizado pela coletividade, onde as trocas, apesar de 

livres e voluntárias, eram carregadas de interesses e dimensões morais, consistindo nas 

obrigatoriedades de dar, receber e retribuir, com o propósito de instituir novas alianças ou 

consolidar as alianças antigas (MAUSS, 2008). 

Considerando os desdobramentos da pesquisa e uma análise mais aprofundada do 

objeto, é identificado e compreendido que a reciprocidade e a relação estabelecida entre o 

“DD” e o Estado não está fundamentada em um sistema de prestações totais, mas em “pontos 

de apoios recíprocos” (CARDOSO; HIRATA, 2017), tendo em vista as relações entre poder e 

saber produzidas através da obtenção de informações. Além disso, também é identificada uma 

relação de coordenação, sendo constituído como uma tecnologia de governo, ou seja, “como 

conjuntos de atividades práticas, produtos locais de trabalhos coletivos de grupos 

heterogêneos de atores, humanos e não humanos” (FONSECA ET AL, 2016, p. 16-17). Em 

outras palavras, o “DD” e o Estado são atores que compõem uma rede de atores 

heterogêneos, operando sobre as condutas da população no tocante à ordem, à violência e ao 

conflito urbano, através de práticas complexas e instrumentos sociotécnicos (CARDOSO; 

HIRATA, 2016). 

As tecnologias de governo também exigem certa institucionalização social de 

instrumentos (...). Instrumentos, técnicas, ferramentas e saberes são componentes 

desses dispositivos com vocação genérica e portadores de uma concepção concreta 

que buscam regular a relação entre governantes e governados em uma certa direção. 

(CARDOSO; HIRATA, 2016, p.101-102). 

 

Assim como o Centro de Operações do Rio de Janeiro (COR), vinculado à Secretaria 

Especial de Ordem Pública (SEOP) e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC-RJ) 

o “DD” funciona na tentativa de tornar-se um “ponto de passagem obrigatório” (LAW, 
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1998), na medida em que possui a “capacidade de transformar a atuação de diferentes 

instituições, influenciando nos procedimentos, na cadeia de ações e nos resultados finais da 

ação estatal” (CARDOSO; HIRATA, 2016, p.113). Isso significa que, para além de receber e 

compartilhar informações – seja através da difusão de denúncias, ou de relatórios de análises 

–, a Central Disque-Denúncia exerce influencia nas ações do Estado, tanto nas políticas 

públicas, quanto na atividade das instituições policiais.  

Até o ano de 2018, a ajuda financeira destinada à instituição era oriunda do orçamento 

da Secretaria de Estado de Segurança (SESEG). Em 2019, em seu primeiro ano de mandato 

como governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel promoveu mudanças nas 

secretarias estaduais, afetando diretamente a SESEG. Ao assumir o cargo, o governador 

assegurou a extinção da SESEG, a extinção da Corregedoria Geral Unificada, e promoveu a 

criação de duas novas secretarias que passariam a desempenhar suas atividades: Secretaria 

Estadual de Polícia Militar e Secretaria Estadual de Polícia Civil (SEPOL), publicado no 

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) no dia 01 de janeiro de 2019. Na mesma 

publicação do DOERJ, o governador instituiu o Conselho de Segurança Pública do Estado do 

Rio de Janeiro (CONSPERJ), tendo como parte de sua estrutura a Secretaria-Executiva do 

Conselho de Segurança Pública, através do decreto Nº 46.546/2019
27

, com o objetivo de ser 

uma instância propositiva e deliberativa, além de atuar como órgão consultivo, a respeito das 

políticas estaduais de Segurança. 

A intenção era promover uma transição gradativa da SESEG para a SEPM e SEPOL, 

que ocorreria no prazo de seis meses, tendo a Secretaria-Executiva do Conselho de Segurança 

Pública como a principal responsável pelo processo de transição. Porém, no dia 11 de janeiro 

de 2019, o governador Wilson Witzel antecipou a transição da SESEG para a SEPM e 

SEPOL, sendo coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, não 

havendo o envolvimento do CONSPERJ. Desta forma, o Coronel da Polícia Militar Rogério 

Figueiredo de Lacerda, nomeado secretário da SEPM, e o Delegado Marcus Vinicius Braga, 

nomeado secretário da SEPOL, poderiam exercer integralmente suas atividades nas 

respectivas secretarias. 

                                                 
27

 Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) no dia 01 de janeiro de 2019. Disponível em: 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/Decreto46546_CCSJAN2019.pdf.  

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/Decreto46546_CCSJAN2019.pdf
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Decorrente deste, o decreto Nº 46.547/2019 também foi promulgado pelo governador 

Wilson Witzel, transferindo a vinculação e subordinação da Subsecretaria de Inteligência 

(SSINTE) da extinga SESEG para a SEPOL.  

Mesmo com tais mudanças, a Central Disque-Denúncia permaneceu com seu 

funcionamento cotidiano e sua estrutura física não foi afetada, mantendo sua relação com o 

Estado, agora vinculada à Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPOL), funcionando 

igualmente no terceiro andar do Edifício Dom Pedro II – mais conhecido como o prédio da 

Central do Brasil –, mesmo andar da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) e da SEPOL. 

 

FIGURA 6 – PRÉDIO DA CENTRAL DO BRASIL - 3º ANDAR 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Com o fim da SESEG, o governo do estado findou a ajuda financeira fornecida ao 

“DD”, que passou a ser administrado inteiramente pelo Instituto MOVRIO e financiado única 

e exclusivamente por seus “patrocinadores”, parceiros e através de contribuições e 

convênios
28

.  

                                                 
28

 Mais informações disponíveis em: https://disquedenuncia.org.br/o-disque-denuncia/Quem-Somos. 

https://disquedenuncia.org.br/o-disque-denuncia/Quem-Somos
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Os “patrocinadores” são organizações, instituições e empresas privadas que 

contribuem financeiramente em troca de informações, principalmente através de relatórios de 

análise criminal de determinado assunto específico, de acordo com os interesses de cada 

empresa. Seguradoras de veículos e empresas de transporte de cargas são exemplos de 

empresas privadas que “patrocinam” o “DD”, com a finalidade de receber relatórios com 

informações que contribuam com o planejamento e logística de atuação dessas empresas e 

entidades empresariais, como sindicatos e federações. 

As seguradoras de veículos geralmente solicitam informações de localidades 

onde há maior concentração de roubos de veículos. Isso inclui horários, 

bairros, comunidades próximas, facções atuantes nas comunidades, tipo de 

veículo. A gente produz esses relatórios e encaminhamos com o maior 

número de informações que nós temos. Isso contribui para o trabalho dessas 

empresas, colaborando na elaboração de estratégias de atuação na 

prevenção desse crime. 

 

A Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro 

(FETRANSPOR) é uma organização que se encontra no rol de “patrocinadores” do “DD”. 

Ela é uma organização que reúne 20 sindicatos de empresas de ônibus de transporte público 

coletivo e de turismo, somando cerca de 200 empresas de ônibus
29

. 

Sua demanda por informações também tem o propósito de prevenir atividades 

criminosas dentro dos transportes públicos rodoviários, como assaltos e furtos. Porém, 

sabendo que o “DD” recebe informações sobre diferentes práticas, não somente sobre crimes, 

ilegalismos e ilegalidades, os relatórios encaminhados para a FETRANSPOR também contém 

informações sobre as práticas dos rodoviários durante o horário de serviço, como: direção 

perigosa, utilização de aparelhos telefônicos ao volante, excesso de velocidade, acidentes de 

trânsito, dentre outros. 

Muitas pessoas ligam pra cá para denunciar práticas que não são 

necessariamente criminosas, ou que estão presentes no nosso código penal. 

As pessoas ligam muitas vezes para denunciar atitudes que consideram 

perigosas e que colocam outras pessoas em risco. Me lembro que certa vez 

ligaram para denunciar um motorista de ônibus que estava dirigindo em 

alta velocidade. Não podemos negar atendimento a esse denunciante. Nós 

registramos a denúncia e encaminhamos para a FETRANSPOR. E também 

direcionamos que o denunciante entre em contato com a ouvidoria da 

empresa de ônibus para que também possam registrar essa situação lá.  

                                                 
29

 Mais informações disponíveis em: https://www.fetranspor.com.br/. 

https://www.fetranspor.com.br/
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Cabe salientar que nesta fala a expressão “práticas não criminosas”, diz respeito 

àquelas que não estão presentes no Código Penal, mas que podem ser encontradas em outros 

códigos brasileiros e passíveis de penalidades leves, como por exemplo, os artigos presentes 

no Código de Transito Brasileiro (CTB). De acordo com o Art. 2018 do CTB, transitar em 

alta velocidade, além da máxima permitida, configura infração de trânsito com penalidades 

que vão de multa a suspensão do documento de habilitação. 

Durante minha observação no campo, acompanhei algumas solicitações de 

“patrocinadores”, e uma destas solicitações de relatórios foi realizada por uma empresa de 

transporte de cargas. Ao ser perguntado sobre a composição específica desse relatório, um 

funcionário do Setor de Análise respondeu: 

Cada empresa pede relatórios com informações específicas, que tem a ver 

com o ramo que ela atua. Essa empresa, por exemplo, solicita informações 

sobre o bairro onde a empresa é localizada, especificamente, as ruas dos 

arredores e os tipos de crimes ocorridos, principalmente sobre assaltos. 

Cresceu muito o número de roubo de carga. Então as empresas querem 

informações para planejar seu funcionamento: horário de entrada e saída 

de funcionários, horários de entrada e saída de cargas para serem 

entregues. Outra informação importante também para eles são os locais que 

ocorrem os roubos de carga: quais locais, quais são os horários, se é perto 

de alguma comunidade, qual facção atua naquela comunidade e etc. Todas 

essas informações ajudam a empresa a se planejar e traçar rotas mais 

seguras, na tentativa de evitar roubos. 

 

A participação de empresas e entidades empresariais nas atividades da Central Disque-

Denúncia não se resume apenas ao seu contexto de criação. Essa relação vem se mantendo ao 

longo dos anos, atuando como “patrocinadores”, investindo financeiramente, também com o 

propósito de dispor das informações por ela obtidas. Muito mais que isso, essas empresas e 

entidades empresariais possuem influencia direta sobre a construção de “problemas públicos” 

recentes, sendo impulsionados pela mídia, visando à defesa do patrimônio, assim como se deu 

origem à criação do “DD”. Se no início da década de 1990, o principal problema da 

segurança pública do Rio de Janeiro estava relacionado ao aumento dos índices de sequestros, 

atualmente a agenda da segurança pública no Rio de Janeiro vem sendo pautada pelas 

entidades empresariais, pressionando pelo combate ao roubo de carga. 

Desde 2009 a defesa patrimonial possui inscrição oficial e dirige as ações e esforços 

policiais em sua atuação cotidiana. Os indicadores estratégicos de criminalidade no 

Estado do Rio de Janeiro são três: letalidade violenta, roubo de veículos e roubos de 

rua. Note-se que dos três indicadores, dois se referem a crimes contra o patrimônio, 
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sendo que há pressões de entidades patronais para que o roubo de cargas seja 

incluído como quarto indicador (HIRATA e GRILLO, 2019, p.28). 

 

De acordo com os dados do ISP apresentados por Hirata e Grillo (2019), entre os anos 

de 2013 e 2017, houve um aumento no número de crimes contra o patrimônio, onde 199,91% 

correspondem apenas ao aumento do roubo de carga, havendo uma atuação forte de combate 

ao crime, principalmente durante a Intervenção Federal iniciada em 2018, onde “no período 

da intervenção federal na segurança pública fluminense, os crimes contra o patrimônio, 

especialmente os roubos de carga, foram os mais combatidos” (OBSERVATÓRIO DA 

INTERVENÇÃO, 2019, p.12). A participação das entidades empresariais nas discussões 

sobre segurança pública do Rio de Janeiro e na construção de “problemas públicos”, 

recebendo apoio da mídia, principalmente dos jornais cariocas de grande circulação, enfatizou 

a produção de políticas públicas direcionada aos crimes patrimoniais. 

A compreensão desse momento deve passar pela atenção às relações entre os grupos 

políticos que há tempos governam o Estado do Rio de Janeiro e poderosos grupos 

privados, que têm direcionado as políticas de segurança pública cada vez mais à 

defesa patrimonial. Isso não é novidade e há uma longa história que poderia ser 

contada. (HIRATA e GRILLO, 2019, p. 29). 

 

Isso também propiciou o envolvimento e a articulação política desses grupos privados 

com deputados estaduais e vereadores na produção de legislação que permitisse a ampliação 

da divulgação do telefone da Central Disque-Denúncia pela cidade e por todo estado. 

As primeiras leis implementadas que contemplavam o “DD” foram leis municipais, 

redigitas pela Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro em 1996. Considerando a 

relação empresarial com a FETRANSPOR e a FECOMERCIO, as Leis Municipais Nº 2.422 e 

Nº 2.423, de 04 de junho de 1996, foram direcionadas à fixação da escrita “Disque-Denúncia 

253-1177” nos vidros traseiros dos ônibus municipais e nas sacolas de supermercados e outras 

estabelecimentos comerciais do município, respectivamente. Em 03 de setembro do mesmo 

ano, foi promulgada a Lei Municipal Nº 2.471, dispondo da fixação da mesma nas agências 

bancárias e estabelecimentos comerciais. 

Em 1997, foi promulgada a primeira lei relativa ao “DD” discutida a nível estadual 

pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). A Lei Estadual Nº 2.716 

versa sobre a fixação da escrita “Disque-Denúncia 253-1177” em todas as viaturas policiais e 

nos prédios onde atividades possuem relação com a Secretaria de Segurança Pública do 
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Estado do Rio de Janeiro. Dentre as leis promulgadas a nível estadual
30

, está a Lei Nº 6.189, 

de 28 de março de 2012, de autoria do então deputado estadual Wagner Montes (que também 

era apresentador de telejornal vespertino cuja temática era voltada para a criminalidade), que 

obrigava as operadoras de telefonia a omitirem as ligações feitas ao “DD” das contas 

telefônicas. Isso porque as ligações realizadas ao “DD” não são gratuitas, tendo o custo de 

uma ligação local. 

Nem o nome e nem o número do “DD” vão escrito na conta de telefone do 

denunciante. Antigamente ia, mas é perigoso você receber uma conta na sua 

casa e estar escrito que você ligou para o Disque-Denúncia. Vai que alguém 

pega a sua conta, abre e lê isso lá! Agora só aparece o custo da ligação 

mesmo, é mais seguro. 

 

É perceptível todo um engajamento institucional na construção de redes que 

funcionam como postos de apoios recíprocos com o seu “circo”, porém fora dele há outras 

redes que se entrelaçam e intensificam seu papel político na construção de “problemas 

públicos” a serem abordados (ou não) pelas políticas públicas de segurança, tendo em vista 

que a violência urbana no Rio de Janeiro se tornou uma “problemática obrigatória” 

(BOURDIEU, 2001). 

 

2.2. Funcionamento: composição da estrutura operacional 

A estrutura física do Instituto MovRio não funciona em conjunto com a estrutura física 

da Central Disque-Denúncia, onde sede administrativa fica localizada em sala comercial no 

centro da cidade do Rio de Janeiro. No prédio da Central do Brasil funciona apenas a 

“estrutura operacional” (CARVALHO, 2019), composta pela Central de Atendimento, Setor 

de Difusão, Resultados (Gerência de Cobranças e Inclusão de Respostas), Tecnologia da 

Informação (T.I.) e pelo que denominei de “Área Integrada”, espaço que contempla os demais 

setores: Análise, Desaparecidos, Procurados, Comunicação, Linha Verde, Núcleo de 

Violência Doméstica, Recursos Humanos (RH) e Coordenação Geral/Operacional. Essa 

estrutura operacional conta com cerca de 50 funcionários civis, ou seja, pessoas da sociedade 

civil, sem vínculos com nenhuma instituição de segurança pública ou das Forças Armadas, e 

                                                 
30

 Lei Nª 3.374/2000 que dispões sobre a consideração da Associação Rio Contra o Crime (ARCC) como 

Utilidade Pública Estadual. Lei Nº 4.358/2004 que dispões sobre divulgação de crimes e das penas 

correspondentes a Prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes, onde as placas devem conter, 

dentre outras informações, o número de telefone da Central Disque-Denúncia. 
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por 07 agentes da segurança pública, majoritariamente policiais militares, vinculados e 

cedidos pela SSINTE/SEPOL (CARVALHO, 2019, p.18). 

A Central Disque-Denúncia possui princípios institucionais que gerem o seu 

funcionamento, sendo a transparência e o compartilhamento da informação os principais. Aos 

denunciantes estabelecem os princípios de garantia do anonimato e o pagamento de 

recompensas para aqueles que as informações contidas na denúncia ajudem na localização de 

algum foragido da Justiça ou a solucionar algum caso que esteja sendo fornecida recompensa.  

Com relação aos policiais, a instituição atua com os princípios da não violência 

policial no combate ao crime; da premiação dos policiais envolvidos na ação; da discrição e 

do anonimato dos policiais que se envolvem na ação.  

FIGURA 7 – PLANTA BASE INTERNA DA CENTRAL DISQUE-DENÚNCIA 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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A estrutura do “DD” conta com uma central de atendimento telefônico onde as 

atendentes – ou operadoras – possuem a responsabilidade de receber as ligações e registrá-las 

no sistema. As ligações que geram denúncias são registradas e sinalizadas ao Setor de Difusão 

para que este encaminhe as denúncias aos órgãos competentes. Considerado o “coração da 

Central” (PATRÍCIO, 2006), dedicarei um capítulo específico para descrever detalhadamente 

as atividades da central de atendimento telefônico. 

O setor de Difusão é composto por 07 agentes da segurança pública, como policiais 

militares, policiais civis, bombeiros militares, todos do Estado do Rio de Janeiro e 03 

funcionários contratados pelo Instituto MovRio, divididos em três turnos: manhã, tarde e 

noite. Eles possuem acesso ao sistema, sendo-lhes oferecido um login e uma senha. Porém, o 

acesso há aba de difusão é realizado através de um ícone diferente presente na página inicial 

do sistema. Aos agentes e funcionários que trabalham no setor de Difusão é destinada a 

atividade de ler as denúncias, identificar se a difusão é interna (encaminhada somente à 

SSINTE) ou externa (encaminhadas para os órgãos competentes).  

A difusão de uma denúncia é realizada para mais de 01 órgão/instituição, sendo enviada 

obrigatoriamente a 01 (ou mais) órgão operacional – identificado como aquele vai ao local do 

fato denunciado – e a 01 (ou mais) órgão informativo – identificado como aquele que recebe a 

informação sobre a existência da denúncia. Mas na prática, os agentes e os funcionários da 

difusão encaminham para todos os órgãos/instituições que podem tomar quaisquer tipos de 

iniciativas e providências mediante ao fato relatado. Desta forma, considerando a coleta 

indiferenciada de informações, ou seja, a coleta de todas as informações, sem distinção, 

considerando que “tudo é importante” (VIANNA, 2016), é realizada uma difusão plural e 

diversificada, onde “o encaminhamento das denúncias é feito para a maior quantidade de 

órgãos e instituições possíveis” (VIANNA, 2016, p. 46).  

Após a identificação do fato relatado, eles tomam a decisão para onde as denúncias 

serão encaminhadas. Por meio do sistema operacional interno, cada denúncia é gerada em 

formato de documento PDF, onde contém todas as informações cadastradas pelas atendentes 

(chamados pelos agentes de operadoras). Este documento é anexado e encaminhado para os 

e-mails dos destinatários. Os e-mails são encaminhados pelo próprio sistema operacional do 

“DD”, que mantém salvos todos os e-mails dos órgãos competentes (MP, BPMs, delegacias, 

conselhos municipais, dentre outros).  
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FIGURA 8 – DOCUMENTO EM PDF GERADO PELO SISTEMA OPERACIONAL 

DA DIFUSÃO 

 

Fonte: Central Disque-Denúncia, 2019. 
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Algumas denúncias não possuem caráter criminal, desta forma os agentes e os 

funcionários da Difusão precisam tomar decisões sobre para onde elas serão encaminhadas. 

Como por exemplo, durante o campo presenciei uma denúncia que relatava sobre um hospital 

em atividade sem funcionários para atender os pacientes. Este não é um relato habitual para os 

agentes da segurança pública, considerando o histórico de trabalho desempenhado por eles 

que suas atividades “na rua” (SILVA, 2011). Portando, eles precisam decidir para onde essa 

denúncia será encaminhada e se será encaminha para a polícia ou não. Essa tomada de 

decisão é um aspecto importante do trabalho nesse setor, pois é a partir da sua subjetividade, 

construída a partir das atividades “da rua”, somada às atividades rotineiras desempenhadas 

dentro do DD, que é decidido com quem essas informações serão ou não compartilhadas. 

A expressão tomada de decisão é constantemente relacionada ao procedimento realizado 

pelos juízes onde “devem proceder para obter decisões justas” (GERALDO; ALMEIDA, 

2017, p. 25), na medida em que se “preocupam em justificar suas interpretações sobre o 

direito a partir destas diferentes concepções sobre o que deve ser a justiça” (GERALDO; 

ALMEIDA, 2017, p. 25) ou de como se deve “fazer justiça” (PENHA, 2017). No âmbito do 

sistema de justiça brasileiro, a tomada de decisão é atribuída ao que deve ser feito, 

considerando as práticas rotineiras dos “tomadores de decisões profissionais” (GERALDO; 

ALMEIDA, 2017, p. 26).  

Desta forma, analisando os dois campos de pesquisa e levando em conta suas diferenças 

praxeológicas, a tomada de decisão em ambos os casos está relacionada à contextualização 

das atividades práticas cotidianas desempenhadas pelas diferentes profissões, caracterizadas 

por Garfinkel (1967) como “raciocínio sociológico prático”. Ou seja, ao longo do tempo, por 

não possuir especificações rígidas para onde determinadas denúncias devem ser 

encaminhadas, a rotina do trabalho faz com que as atividades sejam contextualizadas de 

acordo com o que diz o relato e encaminhadas de acordo com a subjetividade produzida pelo 

cotidiano. 
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FLUXOGRAMA 2 – FLUXO DA INFORMAÇÃO 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

As denúncias imediatas
31

 são prioridades no rol das difusões, tendo em vista que 

“denúncias imediatas não podem perder o princípio da oportunidade”, como disse um 

agente que trabalha no setor. E ele completa que “o carro forte do ‘DD’ é a operação
32

 

acompanhada da difusão”. As denúncias sempre são encaminhadas para mais de uma 

instituição para que tenham mais possibilidades de respostas e fica registrado no sistema para 

onde cada denúncia foi encaminhada. Este é o principal meio de compartilhamento da 

informação. Como diz o agente: “a gente manda para a Civil e para a PM. Se um não for, o 

outro vai e a gente não fica sem resposta”.  

O “princípio da oportunidade” está diretamente relacionado ao procedimento e ao 

princípio institucional de compartilhamento da informação. Além disso, esse princípio 

também contribui efetivamente para os Resultados Positivos, que impactam na relevância e na 

visibilidade institucional diante das instituições de segurança pública e da mídia. 

                                                 
31

 Classificação da denúncia que será explicada no próximo capítulo. 

32
 Categoria nativa. Como os agentes do Setor de Difusão chamam as atividades desenvolvidas pela central de 

atendimento. 
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O não enquadramento do “DD” no rol das instituições de segurança pública e justiça 

criminal, onde o acesso à informação significa a distribuição e a manutenção do poder 

(LIMA, 2004; MENDES DE MIRANDA, 2004), faz com que a instituição resista às 

constantes cobranças pela particularização da informação. Essa busca pela particularização da 

informação por parte das autoridades policiais se desdobra através de uma forma de 

organização e controle da informação, fazendo parte da cultura policial tradicional brasileira, 

tanto na forma de produção quanto na falta de produção de informação, como ocorre nas 

delegacias de polícia civil com relação aos registros de ocorrência (PAES, 2010; MENDES 

DE MIRANDA, 2004, 2007; SILVA, 2017), onde a “transparência surge como elemento 

quase que antagônico ao segredo, a publicização parece se contrapor à particularização da 

informação” (SILVA, 2017, p.98). 

A sala do Setor de Difusão fica localizada a frente da sala da central de atendimento, 

havendo assim a facilidade dos setores se comunicarem em casos de necessidade de mudança 

na classificação e/ou tipificação das denúncias, de sinalizar verbalmente sobre uma denúncia 

imediata e importante
33

, dentre outras interações. 

Nas paredes da sala do Setor de Difusão, próximos aos computadores utilizados para a 

difusão das denúncias, estão fixadas as listas referentes às delegacias da PCERJ, que se 

encontram fora da Cidade da Polícia (CIDPOL)
34

, e suas localizações, aos Batalhões da 

PMERJ e suas áreas de atuação. Além destes, também estão fixadas nas paredes dos mapas de 

distribuição de atuação das polícias no Estado do Rio de Janeiro: RISP, AISP e CISP. 

As Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP) são atualmente divididas em sete 

regiões, que 

 (...) objetivam a articulação territorial regional, no nível tático, da PCERJ com a 

PMERJ. A adequação geográfica entre as circunscrições territoriais de atuação das 

Polícias, no contexto das RISP, se consolida em termos práticos ao nível dos 

Departamentos de Polícia de Área - DPA da PCERJ e dos Comandos de 

Policiamento de Área – CPA da PMERJ
35

.  

 

 

 

                                                 
33

 Outra classificação de denúncias que será explicada no próximo capítulo. 
34

 Complexo formado por 14 delegacias especializadas de Polícia Civil, localizado no bairro do Jacaré, na Zona 

Norte da cidade do Rio de Janeiro. 
35

 Mais informações em: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=38>. 

http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=38
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FIGURA 9 – LIMITES DAS REGIÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(RISP) 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública, 2019. 

 

As Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP) foram estruturadas “com base nas 

áreas geográficas de atuação das Polícias Civil e Militar”
36

. O Estado do Rio de Janeiro está 

dividido territorialmente em 41 AISP, dentro e fora da capital. 

 

FIGURA 10 – LIMITES DAS ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(AISP), FORA DA CAPITAL E NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública, 2019. 

 

As Circunscrições Integradas de Segurança Pública (CISP), segundo o ISP, “têm como 

princípio básico o conceito de que a responsabilidade pelo policiamento de uma subárea da 

                                                 
36

 Mais informações em: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=38>. 

http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=38
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Companhia de Polícia Militar Integrada deverá, sempre que possível, coincidir com a 

circunscrição de uma Delegacia de Polícia”
37

. 

FIGURA 11 – LIMITES DAS CIRCUNSCRIÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA (CISP), FORA DA CAPITAL E NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública, 2019. 

 

Para um policial que trabalha no Setor de Difusão a presença de agentes das instituições 

de segurança pública neste setor é importante, pois eles possuem a experiência da prática 

policial. Portanto, eles acreditam que, através do “saber prático” (GERALDO, 2015) 

decorrente da atividade policial, eles conseguem identificar com maior facilidade para onde a 

denúncia deve ser encaminhada, “sem perder tempo”.  

É necessária nossa presença aqui (na Difusão) porque a gente sabe onde 

estão localizados os batalhões e as delegacias. Isso agiliza o trabalho da 

Difusão, porque se fosse “alguém comum”, perderia mais tempo porque 

teria que procurar. (Policial Civil) 

 

De acordo com Geraldo (2015) em sua pesquisa empírica sobre o julgar na França, o 

“saber prático” é caracterizado pelo desenvolvimento de habilidades e práticas de trabalho no 

decorrer das atividades cotidianas. Para os policiais já passaram pela experiência da rua 

(SILVA, 2011) ou de trabalho desempenhado em outros serviços das instituições policiais e 

que atualmente estão lotados no “DD”, o saber prático da profissão policial é fundamental 

para o trabalho realizado no Setor de Difusão. Além disso, os agentes da Difusão também 

                                                 
37

 Mais informações em: <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=38>. 

http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=38
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auxiliam na sinalização de alguma classificação ou tipificação que esteja equivocada e 

necessita de correção: 

Às vezes, quando a classificação ou a tipificação da denúncia está errada, a 

gente pede para alterarem. Como somos policiais, nós sabemos melhor no 

que o relato se enquadra e sinalizamos ao operador. (Policial Civil) 

 

Porém, há um dissenso sobre essa questão junto a outros funcionários, pois acreditam 

que o trabalho realizado no Setor de Difusão pode ser realizado por funcionários comuns, o 

que vem acontecendo desde o início de 2019 com a contratação de funcionários que não são 

policiais. Por outro lado, compreendem que a permanência dos agentes neste setor viabiliza a 

parceria entre o “DD” e o Estado, na medida em que é através dos agentes das instituições de 

segurança pública que o Estado se faz presente dentro o “DD”, configurando os pontos de 

apoio recíprocos. 

O trabalho que eles fazem é muito simples: é ler o relato da denúncia e o 

local e encaminhar para as instituições e órgãos competentes. Esse trabalho 

qualquer pessoa poderia fazer. Não precisa ser policial ou bombeiro para 

fazer esse isso. Mas, a gente entende que eles são a presença do Estado aqui 

dentro. (Atendente 4) 

 

A instituição conta ainda na sua estrutura operacional uma Gerência de Cobrança que 

tem como função cobrar as repostas das denúncias imediatas que foram difundidas às 

instituições responsáveis. Na realidade, esse setor seria responsável pela cobrança de 

respostas de todas as denúncias. Porém, como o fluxo de denúncia é alto e o setor dispõe de 

apenas dois funcionários (um funcionário da sociedade civil e um agente da segurança 

pública), a cobrança por respostas foi restringida às denúncias imediatas, onde as denúncias 

que possuem conteúdo investigativo não são trabalhadas. Também cabe ao setor controle do 

Prêmio Gol, através do monitoramento das respostas positivas do trabalho policial. 

Nosso trabalho aqui também é fazer o diagnóstico do atendimento e da 

difusão. Ou seja, a gente verifica se as denúncias estão bem escritas e 

corretamente classificadas e difundidas. Porque às vezes encontramos 

problemas com a classificação da denúncia quanto a sua imediaticidade. 

Muitas denúncias que são sinalizadas como imediatas já aconteceram. 

Então, elas não precisavam ser sinalizadas como imediatas, apenas como 

importantes. Por exemplo: uma atendente classificou uma denúncia de 

homicídio como importante e imediata, mas eu não considero porque o 

homicídio já ocorreu.  
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O Setor de Inclusão, que também responde a Gerência de Cobranças, tem como 

atividade incluir no sistema as respostas das denúncias que foram difundidas. Apenas as 

denúncias encaminhadas para outras instituições a partir das difusões externas que possuem 

cobrança e inclusão de respostas. A difusão interna é apenas informativa, ou seja, é 

encaminhada apenas para compor o banco de dados da SSINTE. 

As denúncias são respondidas a partir do e-mail que é encaminhado pelo sistema no 

momento da difusão e registradas no sistema por um policial responsável por essa atividade. 

As respostas também podem ser encaminhadas pelo Whatsapp pessoal da Gerência de 

Cobranças e sinalizadas ao policial para que o mesmo faça o registro. As respostas possuem 

diferentes classificações
38

, onde as principais são Procedente com Resultado, Improcedente 

com Resultado e Resultado Parcial, que são as mais interessantes e pertinentes ao trabalho 

cotidiano, pois contribuem para o resultado positivo
39

 a ser apresentado pela instituição.  

O Procedente com Resultado é utilizado quando os policiais que receberam a 

informação constatam o fato denunciado. Exemplo: o denunciante fornece a informação de 

que em certo local há uma criança mantida em cárcere privado e que sofre maus-tratos. Além 

de a denúncia ser difundida para o Conselho Tutelar do município em questão, ela é 

encaminhada para o Batalhão de Polícia Militar e para a delegacia de Polícia Civil mais 

próxima do local. Chegando ao local, verificando que há uma vítima que se encontra em 

condições semelhantes às que foram denunciadas, constata-se a procedência positiva da 

denúncia. 

Quando se chega ao local onde uma situação foi denunciada e é constatado que não há 

neste local a prática das atividades denunciada, mas foram presenciadas no local outras 

práticas consideradas criminosas e/ou ilegais, a resposta é classificada como Improcedente 

com Resultado. Exemplo: informação sobre prática de jogo do bicho em determinado local, 

onde não é constatada tal contravenção, mas foi identificada a venda de bebidas falsificadas. 

A informação passada foi improcedente, mas através da incursão policial ao local a partir 

dessa informação se conseguiu chegar à outra prática criminosa e/ou ilegal. 

                                                 
38

 As respostas também podem ser classificadas como: Nada Constatado, Em Andamento, Procedente sem 

Resultado, dentre outras. 

39
 Categoria nativa. 
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O Resultado Parcial é dedicado àquelas denúncias que possuem informações sobre 

diversos crimes e recebem mais de uma classificação e tipificação. Exemplo: acontece quando 

em uma denúncia há informações sobre tráfico de drogas, carro roubado e foragido da justiça. 

A polícia conseguiu apreender as drogas e recuperar o carro roubado, mas não conseguiu 

capturar e/ou prender o foragido da justiça. 

A inclusão das respostas no sistema é uma ferramenta fundamental de retorno do que 

está sendo realizado com as informações que estão sendo compartilhadas pelo “DD”. Através 

dos retornos das instituições que averiguam as informações, o setor de Cobranças produz um 

quantificativo que permite verificar a quantidade de resultados positivos, possibilitando a 

produção de estatísticas capazes de mostrar o índice de sucesso do compartilhamento das 

informações.  

Esse procedimento se constitui como um processo de autoavaliação institucional, onde 

as respostas possuem uma centralidade e constituem a essência das relações estabelecidas 

entre o “DD”, as outras instituições e a mídia. Ou seja, as relações de trocas não são 

qualificadas somente em trocas de bens materiais – produção de relatórios – e monetários – de 

cunho financeiro com parceiros e “patrocinadores”. Essas relações de trocas são 

identificadas como um sistema de coordenação (CARDOSO, HIRATA, 2016; CARDOSO, 

2019), onde as trocas de informações entre o “DD” e as instituições são realizadas, com a 

finalidade de constituir e manter relações em rede, onde a informação é primordial, tanto em 

forma de denúncia – informação que estimula uma ação – quanto em forma de resposta – 

informação que indica a eficiência (denúncias imediatas) e eficácia da ação – a fim de 

demonstrar, através de dados quantitativos, a efetividade do serviço prestado e este ser 

publicizado por meio da contínua atividade relacional de marketing e propaganda com a 

imprensa (CARVALHO, 2019).   

A medição da eficiência da prestação de serviço no âmbito da segurança pública e sua 

publicização vêm se tornando recorrente nos últimos anos, principalmente no Rio de Janeiro, 

como uma formar de demonstrar a competência, a produtividade e a utilidade do serviço 

prestado. A adoção do Sistema Integrado de Metas (SIM) criado em 2009 pela extinta 

SESEG/RJ e implementado em 2010, como mecanismo de monitoramento e avaliação das 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), atuando também como “possibilidade de controle da 

ação policial” (MISSE, 2013b, p. 3), é um exemplo. O SIM foi criado com o objetivo de 

produzir uma análise quantitativa, através dos dados coletados pelo ISP, e instituir metas para 
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a redução do número de incidências dos Indicadores Estratégicos de Criminalidade
40

, 

principalmente os índices de Letalidade Violenta. O cumprimento das metas e a publicização 

dos resultados de diminuição dos números quantitativos e estatísticos proporcionavam 

premiações aos batalhões e delegacias, de acordo com a abrangência das RISPs, AISPs e 

CISPs
41

. 

Outro exemplo importante de atuação por meio de metas e quantificações é o Centro 

Integrado de Comando e Controle (CICC), criado em 2013 visando os megaeventos que 

ocorreriam no Rio de Janeiro nos anos posteriores. O CICC foi constituído a partir de um 

modelo gerencial-militar (CARDOSO, 2019), onde as ações são estruturadas e baseadas em 

uma lógica empresarial alicerçado em marcadores quantitativos que interferem e influenciam 

nas ações das instituições militares e de segurança pública. Tal modelo, consolidado com a 

Intervenção Federal em 2018 – que teve o CICC como base operacional –, não interfere 

somente nas práticas rotineiras (internas) e nas ações cotidianas (externas), mas também na 

formação acadêmica e nas concepções de seus comandos, que é deslocada das ciências 

sociais, ciências sociais aplicadas e direitos humanos, para gestão empresarial.  

Outros coronéis da PM que trabalhavam no CICC, como soube em conversas 

posteriores, também haviam realizado pós-graduações na Ebape da Fundação 

Getúlio Vargas, o que foi possibilitado por um acordo de concessão de bolsas de 

estudo entre a universidade e a PMERJ. No final de 2014, ainda no decorrer da 

pesquisa, o nomeado comandante-geral da Polícia Militar era, ele próprio, ex-aluno 

de mestrado executivo em Gestão Empresarial na mesma escola da FGV, tendo sido 

também comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), força 

especial da Polícia Militar. Também essa trajetória e a combinação FGV-Bobe é um 

exemplo bastante significativo do que chamo de lógica gerencial-militarizada, que 

passou a ser dominante no discurso e nas práticas da segurança pública no Rio de 

Janeiro. (CARDOSO, 2019, p. 64) 

 

Em ambas as políticas públicas de segurança do Rio de Janeiro, a instituição de metas e 

as quantificações de dados fazem parte de uma estratégia de governamentalidade 

(FOUCALT, 1979; 2008), na medida em que fornecem informações (saberes) que são 

utilizados para a produção de instrumentos de controle, tanto da população, quanto da ação 

policial (MISSE, 2013).  

                                                 
40

 Os Indicadores Estratégicos de Criminalidade do Estado do Rio de Janeiro correspondem à: 1) Letalidade 

Violenta (homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio e homicídio decorrente de oposição à 

intervenção policial); 2) Roubo de Veículo; 3) Roubo de Rua (roubo a transeuntes, roubo em coletivo e roubo de 

celular). 
41

 Mais informações em: http://www.sistemademetas.seguranca.rj.gov.br/metas.php. 

http://www.sistemademetas.seguranca.rj.gov.br/metas.php
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As quantificações ou benchmarking
42

 é um termo que surgiu nos anos de 1980 utilizado 

pela empresa norte-americana Xerox para definir um método de gerenciamento por avaliação 

competitiva, visando números e altos desempenhos, e servindo como instrumento de novas 

relações de dominação (BRUNO e DIDIER, 2013). Este modelo de gestão empresarial foi 

adotada pelas gestões públicas de diferentes países como uma forma de submeter as 

instituições públicas à regimes de avaliações quantitativas, a fim de atestar sua eficácia e 

eficiência, como por exemplo a polícia francesa que utiliza do benchmarking para dar 

publicidade e provar o valor dos serviços prestado (BRUNO e DIDIER, 2013). No Brasil, 

mais precisamente no âmbito da segurança pública do Rio de Janeiro, o benchmarking pode 

ser observado nas recentes políticas públicas, como também em organizações privadas que 

prestam serviços ao público, como no Central Disque-Denúncia, sendo conduzido pela 

Gerência de Cobranças. 

Outro aspecto importante da Gerência de Cobranças – que também se estende para 

outros setores que serão apresentados posteriormente – é a constituição de relações pessoais a 

partir das interações com os agentes públicos. Neste setor, essa interação acontece na medida 

em que as dinâmicas de cobrança de respostas também se dão a partir do viés interpessoal via 

Whatsapp, apesar de haver um procedimento institucional formal para essa atividade.  

Aqui a gente trabalha também como uma espécie de Marketing de 

Relacionamento. O que seria isso? A gente se relaciona da melhor forma 

possível com os comandantes dos batalhões e com os delegados. Assim, a 

gente consegue cobrar as respostas sem ter problemas. 

 

Em seu trabalho sobre a Central Disque-Denúncia, Carvalho (2019) apresenta dados 

quantitativos a respeito dos “resultados positivos” para demonstrar como o conceito de 

“sociedade relacional” de DaMatta (1997) está presente na instituição, onde as dinâmicas 

práticas de trabalho estabelecem uma “institucionalização da informalidade” (CARVALHO, 

2019).  

A nível de ilustração, no ano de 2018, foram cadastradas 114.707 denúncias. Dessas 

informações, 17.259 receberam respostas por parte dos órgãos responsáveis por 

investigá-las. Deste total de denúncias respondidas, 2.518 receberam respostas 

classificadas como “procedente com resultado”. Apesar de parecer um número 

                                                 
42

 “De modo resumido, o benchmarking pode ser descrito como um método de gerenciamento pela comparação 

avaliativa e ocorre em quatro etapas: 1) a definição dos indicadores; 2) a fixação de objetivos a atingir para esses 

indicadores; 3) a definição de um período de referência ao fim do qual os objetivos devem ser alcançados; 4) a 

organização de encontros nos quais atores se reúnem, se comparam e estabelecem novos objetivos (BRUNO e 

DIDIER, 2013).”  (CARDOSO, 2019, p.69). 
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expressivo quando analisado individualmente, essas 2.518 denúncias que receberam 

“resultados positivos” representam somente 2,19% de todas as denúncias 

cadastradas no ano em questão. Com base nisso, é possível compreender o motivo 

de os funcionários do DD buscarem alternativas para ampliar o número de 

resultados recebidos para as denúncias encaminhadas aos órgãos externos. 

(CARVALHO, 2019, p. 36) 

 

 Apesar de toda estrutura institucional e organizacional possuírem modos de trabalho 

que dispõem de certa padronização, a busca pelo resultado e pela publicização dos mesmos 

como mecanismo de apresentar sua eficiência fazem com que se estabeleçam novos arranjos, 

sejam formais e/ou informais (em sua maioria). Desta forma, o que se observa nas relações 

interpessoais cotidianas do “DD” são meios distintos de obtenção dos resultados positivos, 

pois “o modelo formal de burocracia concentra-se na estrutura e nos procedimentos e espera 

que os resultados surjam. As formas mais novas enfocam a obtenção de resultados como o 

objetivo principal, com a forma organizacional de importância secundária.” (HUGHES, 1998, 

p. 46, tradução livre)
43

. 

O “DD” dispõe do setor de Desaparecidos, que funciona em parceria com o Ministério 

Público, o que permite ao funcionário responsável pelo setor ter acesso ao banco de dados 

sobre desaparecidos do MP, que centraliza todas as informações de desaparecidos no 

Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID). Esta parceria também 

funciona com o Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ) que também 

realiza o registro de desaparecimento de pessoas. Estas parcerias tiveram inicio em maio de 

2011, trabalhando no registro de informações apenas de pessoas desaparecidas cujos 

familiares realizaram o registro de ocorrência. As informações sobre as pessoas desaparecidas 

são disponibilizadas no site <https://www.desaparecidosdd.org.br/>, juntamente com sua foto. 

Quando os familiares autorizam, após a localização das pessoas, as fotos permanecem no site 

com a descrição “LOCALIZADO (A)” ou “ENCONTRADO (A)”. O Setor de Desaparecidos 

também utilizam de outras redes sociais para a divulgação de cartazes de pessoas 

desaparecidas, como o Twitter, Facebook e Instagram. 

 

 

                                                 
43

 Citação original: “the formal model of bureaucracy focuses on structure and procedures and hopes results will 

follow. Newer forms focus on achievement of results as the prime goal with organizational (sic) form of 

secondary importance.” (HUGHES, 1998, p. 46). 

https://www.desaparecidosdd.org.br/


69 

 

FIGURA 12 – CARTAZ DE DESAPARECIDO, PRODUZIDO PELO “DD” 

 

Fonte: Central Disque-Denúncia, 2019. 

 

 A instituição também dispõe de um Núcleo de Violência Doméstica, também chamado 

de Direitos Humanos, que como principal atribuição acompanhar as denúncias de violência 

contra crianças, idosos, mulheres e pessoas com deficiência, e promover ações sociais 

externas que promova as denúncias referentes a esses crimes, além de participações em 

reuniões de conselhos e comitês que atuam sobre esses casos. Este núcleo também recebe 

denúncias sobre crianças e adolescentes encaminhadas pelo Disque 100
44

 e denúncias 

relativas à violência contra a mulher, encaminhadas pelo Ligue 180
45

, todas por e-mail. Essas 

denúncias são impressas diariamente e entregues às atendentes para que elas registrem no 

sistema do “DD” para que também façam parte do banco de dados, além de serem difundidas 

como qualquer outra denúncia. 

Há também o setor Linha Verde, que é responsável pelas denúncias de crimes 

ambientais e pela produção de campanhas que incentivem as denúncias sobre esses crimes, 

                                                 
44

 Número de telefone disponibilizado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para 

receber denúncias de violações e direitos humanos. O atendimento funciona 24 horas por dia, 07 dias por semana 

e a ligação é gratuita. 
45

 Número de telefone disponibilizado MMFDH, para receber denúncias de violência contra a mulher, 

funcionando também da mesma forma que o Disque 100. 
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tornando público o pagamento de recompensas em determinados casos, que pode variar de 

R$300 à R$2.000,00. O projeto foi criado em Março de 2013, mas começou a ser mais 

divulgado e ganhou um peso importante para o “DD” a partir de Junho de 2014. No caso de 

crimes ambientais, especificamente ocorridos na Região dos Lagos e no interior do estado do 

Rio de Janeiro, as denúncias devem ser feitas através do número 0300 253 1177, que também 

serão recebidas pela Central de Atendimento. 

O “DD” também conta com o setor de Procurados que é responsável pela confecção de 

cartazes de foragidos da justiça, sendo oferecidas recompensas para as informações que ajude 

na prisão e/ou captura de criminosos. Os indivíduos procurados são aqueles que estão 

envolvidos com facções criminosas, homicídios, roubos e evasão do sistema prisional e que 

possuem mandado de prisão expedido pela Justiça.  

O setor de Procurados disponibiliza no site https://www.procurados.org.br/ algumas 

informações sobre os procurados, como nome completo, facção criminosa a qual pertence, 

qual a função na ação criminosa, área de atuação, data de nascimento, número do Registro 

Geral (RG), cidade onde nasceu e as tipificações penais as quais se encontram nos mandados. 

Além disso, disponibilizam um histórico de informações sobre os procurados recebidas e 

registradas pelo “DD”. O valor da recompensa varia de acordo com o grau de “importância” 

que o foragido apresenta para as instituições policiais e para o sistema de justiça criminal, 

podendo variar entre R$1.000,00 e R$30.000,00. Os recursos para os pagamentos das 

recompensas ficam a cargo do Instituto MOVRIO, junto a seus “patrocinadores”. 

As recompensas são pagas aos denunciantes que fornecem informações pertinentes que 

ajudem na captura de um foragido da justiça ou que contribuem para a resolução de crimes de 

repercussão, ou seja, aqueles que estejam em evidência. As recompensas aos denunciantes são 

pagas pessoalmente e em espécie, para que não haja nenhum tipo de registro que possa 

identificar quem forneceu a informação. 

 

 

 

 

 

https://www.procurados.org.br/
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FIGURA 13 – CARTAZ DE PRODUCARO, PRODUZIDO PELO “DD” 

 
Fonte: Central Disque-Denúncia, 2019. 

 

Além dos pagamentos de recompensas destinadas aos denunciantes, o “DD” dispõe de 

uma campanha institucional chamada Prêmio Gol, uma premiação criada em 1999, destinada 

ao pagamento de recompensas a policiais envolvidos em operações e incursões planejadas a 

partir das informações recebidas e fornecidas pela Central Disque-Denúncia e que não houve 

disparos com armas de fogo, desempenhando uma contribuição prática para o trabalho 

policial e uma responsabilidade social.  

Porém, em dia 28 de março de 2019, o então governador do Estado do Rio de Janeiro, 

Wilson Witzel, sancionou a Lei Nº 8.320, que dispõe sobre o pagamento de recompensas pelo 

Disque-Denúncia aos policiais civis e militares que efetuarem a prisão e/ou captura de 

foragidos da justiça, sem a utilização de informações recebidas e compartilhadas pela Central 

Disque-Denúncia. 

LEI Nº 8.320, DE 28 DE MARÇO DE 2019, DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO DE JANEIRO RESOLVE: 

Art. 1º Fica garantido, na forma desta Lei, a Policiais Militares e a Policiais Civis, 

o direito ao recebimento da recompensa estipulada pelo Disque-Denúncia, na 

hipótese destes efetuarem a prisão e/ou captura de procurados pela justiça com 

recompensa estipulada.  

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/221681014/art-1-da-lei-8320-19-rio-de-janeiro
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Parágrafo único. A recompensa somente será devida na hipótese da prisão e/ou 

captura for realizada exclusivamente por meios próprios e inerentes à atividade 

policial, não se aplicando esta Lei nas hipóteses em que a prisão e/ou captura 

houver sido realizada com fulcro em informação feita por terceiros através do 

Disque-Denúncia. 

Art. 2º Na hipótese desta prisão e/ou captura for realizada por 2 ou mais Policiais 

Militares ou Policiais Civis a recompensa será dividida entre os mesmos em partes 

iguais.  (RIO DE JANEIRO, 2019, on-line). 

 

 

O sancionamento desta lei é contraditório com a prerrogativa de trabalho da Central 

Disque-Denúncia, tendo em vista que suas atividades são condicionadas à importância do 

compartilhamento da informação. Na lógica de funcionamento do “DD”, a prisão e/ou 

captura de um foragido da justiça sem o compartilhamento da informação pelo “DD”, não 

configura resultado positivo, e consequentemente, não possibilita os pagamentos das 

recompensas. Em outras palavras, para que uma ação seja considerada Resultado Positivo e, 

consequentemente, seja validada pelo “DD” como ação que faz jus ao pagamento do Prêmio 

Gol, a mesma precisa ter sido efetuada a partir das informações recebidas pela instituição 

através dos seus diferentes canais de recebimento de denúncia e compartilhadas com as 

instituições policiais. Além disso, a captura deve ser efetuada de forma assertiva, sem 

emprego de violência e disparo de armas de fogo. 

O pagamento de recompensas por foragidos da justiça é destinado apenas ao 

denunciante que fornecer informações precisas sobre os paradeiros dos criminosos ao “DD”. 

Além de ser um instrumento de construção e manutenção da relação de reciprocidade entre a 

instituição e população, é a partir do recebimento de informações que a instituição funciona, e 

é construído e composto o seu banco de dados, permitindo a realização de registros contínuos 

que podem ser acessados a qualquer tempo (GARFINKEL, 2014). Porém, como é possível 

observar acima, a ambiguidade presente no texto da lei permite inúmeras interpretações, 

sendo a principal delas, que a efetuação do pagamento de recompensas a policiais que 

capturaram foragidos da justiça deve ser realizada pela Central Disque-Denúncia, mesmo que 

a ação não tenha sido derivada de uma informação compartilhada pela instituição, o que não é 

compatível com os princípios e pressupostos institucionais. A lei também permite interpretar 

que, a partir de sua aplicação, ocorre a desvinculação da atividade policial como ferramenta 

de importante para o funcionamento do “DD”, que o Zeca Borges chamou de “Nosso Circo”, 

tendo em vista que o trabalho policial é uma espécie de conclusão do fluxo de passagem da 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/221681011/art-1-1-da-lei-8320-19-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/221681009/art-2-da-lei-8320-19-rio-de-janeiro
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denúncia. Ou seja, é através do trabalho policial que é possível efetuar uma diligência em 

busca do que foi denunciado, trabalhando com inteligência e baixa taxa de letalidade. 

Outra interpretação possível de ser realizada à lei de 2019 é que ela permite o 

pagamento de recompensas aos policiais, funcionando como incentivo remunerado ao 

trabalho policial, tendo em vista a precarização do trabalho policial no Estado do Rio de 

Janeiro. Essa interpretação se assemelha à Gratificação Faroeste, política implementada em 

meados dos anos de 1990 pelo governador Marcello Alencar, que estimulava financeiramente 

as polícias para que as mesmas cumprissem suas funções.   

O Decreto de Nº 21.753, de 08 de novembro de 1995, sancionado pelo então governador 

do Estado do Rio de Janeiro Marcello Alencar (1995-1998), criou a Premiação em Pecúnia 

por Mérito Especial, mais conhecida como Gratificação Faroeste. Este decreto visava 

premiar os policiais envolvidos em ações por bom desempenho no combate ao crime. 

Redigido em cinco artigos, este decreto garantia aos policiais militares e civis, aos bombeiros 

militares e, posteriormente, aos agentes penitenciários uma “GRATIFICAÇÃO DE 

ENCARGOS ESPECIAIS, em percentual mínimo de 50% e máximo de 150% dos 

vencimentos do servidor premiado” (RIO DE JANEIRO, 1995), de caráter individual e 

acumulativo, que poderia ser cancelado em casos de ações caracterizadas como “condutas 

inadequadas”. Essas ações e condutas consideradas inadequadas não estão prescritas na lei, 

não indicando aos agentes da segurança pública qual era o comportamento desejado, 

estimulando a letalidade policial em operações. 

Em 19 de janeiro de 1998, o governador Marcello Alencar assinou e adicionou o 

decreto complementar de Nº 24.008, da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do 

Rio de Janeiro, ao Decreto Nº 21.753/1995, onde estabelecia o pagamento da Gratificação 

Faroeste aos servidores da segurança pública “por terem participado de ocorrências policiais, 

demonstrando alto preparo profissional ao agirem com destemida coragem para alcançar o 

sucesso das missões” (RIO DE JANEIRO, 1998). Na tentativa de tornar claro o 

comportamento desejado nas operações policiais, o decreto de 1998 não alcançou seu 

objetivo, deixando novamente a decisão sobre quais comportamentos seriam aceitáveis a 

cargo da subjetividade dos superiores hierárquicos das corporações.  

Mesmo não tendo ficado claras quais eram as “regras do jogo” – já que o Decreto 

não especificava formalmente os critérios para a concessão de “Mérito Especial” – 

durante os quatro anos de concessão de gratificações, essa política beneficiou 

milhares de policiais/bombeiros e agentes penitenciários, que procuraram direcionar 
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suas atividades de modo a realizar as ações que pudessem ser vistas como 

merecedoras de premiação. (SILVA, 2017, p. 124-125). 

 

Por outro, a forma ambígua como a lei foi redigida também pode provoca interpretações 

que compreendam que a mesma possa estimular o surgimento legitimado de novos atores 

atuando na área da segurança pública dentro das próprias instituições policiais: os caçadores 

de recompensas.  

Nos Estados Unidos, a atuação dos caçadores de recompensas, chamados de bounty 

hunters, é comum e regulamentada por lei na maioria dos estados, exceto nos estado de 

Kentucky, Winsconsin, Oregon e Illinois
46

. Os bounty hunters são civis que capturam 

criminosos que estão foragidos da justiça norte-americana com o objetivo de receber 

recompensas em dinheiro. As recompensas são pagas pelos chamados bondsmans
47

, que são 

pessoas, corporações ou agências que oferecem quantias em dinheiro para que se garanta a 

presença do réu no tribunal. Geralmente os bounty hunters não possuem licença para porte de 

armas e não precisam de mandados para invadirem casas atrás dos fugitivos, agindo diferente 

da atuação da polícia. Considerada uma prática comum, alguns estados criaram legislações 

que regulamentam e criam restrições para as atividades dos bounty hunters, que varia desde a 

proibição do porte de armas ao treinamento de duas semanas antes de começarem a atuar 

armados. 

Considerando o contexto histórico brasileiro de colonização e o contexto histórico de 

criação das instituições policiais (HOLLOWAY, 1997; KANT DE LIMA, 1995), a lei Nº 

8.320/2019 não certifica aos policiais uma atuação como os bounty hunters, tendo em vista as 

características presentes na atividade norte-americana. Esta lei coloca os agentes da segurança 

pública do Estado do Rio de Janeiro mais próximos à Gratificação Faroeste devido o 

aumento da brutalidade policial no desempenho de suas atividades. O uso da força e da 

violência pelas polícias civis e militares brasileiras, principalmente as polícias do Rio de 

Janeiro, é temática recorrente dos estudos sociológicos e antropológicos, onde é percebida 

uma constante vinculação das atividades policiais atuais com políticas públicas de segurança 

da década 1990, onde “(...) o surgimento da Gratificação Faroeste atuou como elemento de 

reafirmação da utilização da força como prática a ser adotada nas instituições policiais, uma 

vez que o benefício era concedido, sobretudo, aos policiais que a utilizavam em suas 

                                                 
46

 Informações disponíveis em <https://www.bountyhunteredu.org/>. 
47

 Fiadores (tradução livre). 

https://www.bountyhunteredu.org/
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atividades” (SILVA, 2017, p. 126). Em 16 de abril de 2001 foi decretada a 

inconstitucionalidade do decreto da Gratificação Faroeste, fazendo com que o mesmo fosse 

retirado da legislação estadual. 

Durante as eleições estaduais realizadas em 2018, uma das diretrizes políticas para a 

segurança pública apresentadas por Wilson Witzel, candidato à época, era a valorização da 

carreira policial. Com a frase “A questão da segurança pública precisa voltar a ser “caso de 

polícia”, e não mais caso de política, como tem sido nos últimos anos” (RIO DE JANEIRO, 

2018), o tópico apresentado que aborda a questão da segurança pública estadual do Plano de 

Governo de Wilson Witzel não explicita quais seriam as propostas para a valorização do 

trabalho policial e de outros agentes da segurança pública. Porém, em seus discursos de 

campanha, a questão salarial era sempre abordada, colocando a valorização monetária no 

centro da questão.  

Tal frase também demonstra a ideia de enfrentamento ao crime com ações destinadas ao 

enfrentamento direto e não a promoção de políticas públicas que combatam a criminalidade 

sem o uso da força e da violência, sendo a política das UPPs, implementada em 2008 durante 

o governo de Sérgio Cabral (2007-2014), alvo de duras críticas, acreditando na necessidade 

do uso da força e da violência do combate ao crime organizado. 

A implementação da lei nº 8.320/2019 funciona como ferramenta para incentivar 

monetariamente o trabalho policial, interferindo diretamente no funcionamento de uma 

instituição administrada por uma organização não governamental, que possui uma “parceria” 

com o governo estadual. Em conversa com o gerente do Setor de Análise, o mesmo se 

mostrou surpreso e preocupado com a questão, dizendo “Eu não sabia que essa lei estava 

sendo tramitada na ALERJ. Acredito que o Zeca também não saiba porque isso não foi 

conversado aqui. É preocupante! Vai contra o nosso trabalho e os nossos princípios.”. A 

surpresa se dá ao passo que requer articulação conjunta entre o Governo do Estado e a 

coordenação da instituição, na medida em que a mesma possui princípios e diretrizes 

institucionais que orientam o seu trabalho, que não estão sendo levados em consideração no 

texto da lei. O princípio institucional de não violência e da não realização de disparos de 

armas de fogo, não está explícito na lei, configurando uma interpretação contrária para ação, 

na medida em que as instituições policiais tem como ação prática o uso excessivo da força e 

da violência. Ou seja, a lei decretada permite que policiais envolvidos em capturas de 

foragidos que utilizaram da violência possam receber premiações, o que é contrário ao 
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princípio institucional do “DD”, se assemelhando a Gratificação Faroeste, onde as 

finalidades são capturar foragidos e recompensar monetariamente os policiais envolvidos, não 

interferindo de forma direta na ação violenta, deixando a cargo das subjetividades. 

O “DD” também é composto pelo Setor de Análise, responsável pela produção de 

análises criminais a partir das denúncias recebidas, que são transformadas em relatórios e 

encaminhadas internamente, para os diferentes setores da instituição, e externamente para as 

polícias, seus “parceiros” e seus “patrocinadores”. Este setor também é responsável por 

realizar pesquisas quantitativas e qualitativas no sistema quando solicitadas, tendo suas 

atividades descritas detalhadamente mais adiante. 

Toda estrutura, organização e funcionamento da Central Disque-Denúncia é coordenada 

pelo Zeca Borges (fundador do “DD”) e pela Adriana Nunes (coordenadora geral). Criada em 

1995, a instituição é reconhecida pelos seus coordenadores como uma das principais 

instituições brasileiras originárias da sociedade civil que conseguiu atingir um grau alto de 

credibilidade, o que permitiu manter sua continuidade ao longo de seus 25 anos. Com 

decorrer dos anos e com o trabalho conjunto com o Estado e com as instituições policiais, o 

“DD” se transformou, segundo Zeca Borges, na “arma do cidadão” e na “bala perdida dos 

criminosos”, integrando as atividades da inteligência da polícia civil durante sete mandatos de 

governadores, doze secretários estaduais de Segurança Pública, um secretário de Polícia Civil 

e um secretário de Polícia Militar. 

A gente fala que é “bala perdida dos criminosos” porque muitos são 

capturados e presos através de um esquema de inteligência através de 

informações que nós recebemos. Ou seja, eles são pegos e nem sabem como. 

São pegos desprevenidos. 

 

Desta forma, se inicialmente a instituição precisava se esforçar para estabelecer uma 

relação primária com os delegados e policiais para que suas informações fossem investigadas, 

atualmente o contrário também pode ser percebido, na medida em que as instituições policiais 

e seus agentes procuram o “DD” para obter informações pertinentes que contribuam com 

suas atividades cotidianas, além de seus parceiros e “patrocinadores”. 
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3. A CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO 

O “DD” tem como principais atividades o recebimento de denúncias através da central 

de atendimento telefônico e o compartilhamento das denúncias com os órgãos competentes. 

No ano de 2014, quando iniciei o trabalho de campo, a central de atendimento era composta 

por cerca de 40 atendentes, também chamados de operadoras
48

, divididas entre os turnos da 

manhã, da tarde, da noite e da madrugada, possibilitando o funcionamento de 24 horas por 

dia, todos os dias da semana. No turno da madrugada, poderiam trabalhar até 02 atendentes 

com carga horária de 8h e com folga a cada dois dias. 

 A partir do ano de 2016, devido à crise econômica que afetou o Estado do Rio de 

Janeiro, principalmente com relação à falta de orçamento, o “DD” reduziu o quadro de 

funcionários, contando com cerca de 70 funcionários atuando nos setores “operacionais” 

(CARVALHO, 2019), sendo a central de atendimento o setor mais afetando, pois com a 

redução do número de atendentes, passou a funcionar de segunda a sábado, das 07h às 23:30h. 

Em 2019, com a extinção da SESEG, gerando o encerramento do auxílio financeiro oriundo 

do governo do estado do Rio de Janeiro, o quadro de funcionários dos setores “operacionais” 

foi reduzido ainda mais, contando com cerca de 60 funcionários. A central de atendimento 

telefônico foi o mais afetado considerando as mudanças ocorridas nos últimos 06 anos, tendo 

uma redução de 60% de funcionários, onde em 2019 contavam com 24 atendentes e 01 

Gerente de Atendimento.  

A central de atendimento telefônico é o principal meio de obtenção de informação pela 

Central Disque-Denúncia. A central de atendimento é formada por “pessoas comuns”, ou seja, 

membros da sociedade civil que não possuem nenhum vínculo com instituições policiais e 

militares. Essas pessoas são recrutadas através de indicações dos funcionários mais antigos ou 

pelos agentes da segurança pública que trabalham internamente no “DD”. Ao receberem os 

currículos é realizada uma pesquisa nos bancos de dados das instituições de justiça e 

segurança pública para verificar se a pessoa indicada possui antecedentes criminais. Em caso 

positivo, essa pessoa é descartada. Em caso negativo, é realizada uma pesquisa social a fim de 

tomar ciência do contexto social e familiar, a fim de certificarem de sua conduta.  

Após o processo de investigação social, os candidatos são convocados para uma 

entrevista com a supervisão do Atendimento, quando também é solicitada a escrita de uma 
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 Categoria Nativa. Geralmente são chamados assim pelos agentes do Setor de Difusão ou pelos analistas. 
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redação. Ao serem contratadas, essas atendentes passam por um treinamento interno 

juntamente com a PCERJ, para que sejam passados os procedimentos padrões e para que 

conheçam a Doutrina de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 

(DISPERJ). O “DD” não executa integralmente a DISPERJ, mas utilizam de alguns padrões 

como meio norteador do trabalho rotineiro, como será apresentado posteriormente. 

 

3.1.Organização e Funcionamento da Central de Atendimento Telefônico 

A escala de trabalho é divida por turnos de 05h30minh, com uma pausa de 20 minutos 

para alimentação. Segundo a supervisão do Atendimento, a maioria das atendentes é do 

gênero feminino, jovens e seus perfis variam de acordo com os turnos. Acompanhei os turnos 

da manhã e da tarde, onde constatei a presença apenas de quatro homens como operadores, 

dois em cada turno. 

Eu acho que por sermos mulheres, somos mais atenciosas e 

cuidadosas, aí as pessoas sentem mais confiança na gente. E dia-a-

dia do trabalho, o fato de ser mulher também ajuda porque estamos 

mais atentas nos detalhes. (Atendente 2). 

 

Atenção e cuidado são características atribuídas às mulheres a partir da crença do 

determinismo biológico, onde arquétipos relacionados ao sexo são determinados por 

componentes fisiológicos (LEWONTIN, 2000). A crença determinista estruturou e 

possibilitou o processo de estabelecimento do patriarcado (LERNER, 2019) e, 

consequentemente, a divisão sexual do trabalho (SAFFIOTI, 1976), direcionando as mulheres 

ao trabalho doméstico de cuidado aos filhos e a família, fortalecendo uma construção social 

sobre o masculino e o feminino e seus respectivos papéis sociais (SAFFIOTI, 2004). 

Isto posto, o cuidado e o comportamento altruísta associados a um “princípio feminino” 

presente nas sociedades modernas patriarcais (BACHOFEN, 1861) direcionam as mulheres a 

determinadas atividades laborais, principalmente relacionadas ao trabalho e às profissões, 

onde podem desempenhar tais características conferidas ao seu papel social (SAFFIOTI, 

2004), a exemplo do trabalho realizado pelo Serviço Social (PASSOS, 2017), por exemplo. 
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No âmbito da sociologia das profissões (FREIDSON, 1998), as pesquisadoras das 

profissões jurídicas Bonelli (2013; 2019) e Sciammarella (2019) apresentam análises sobre o 

processo de profissionalização do gênero feminino, principalmente na advocacia e na 

magistratura, mostrando a dimensão das dificuldades das mulheres em se estabelecerem em 

carreiras que não são atribuídas às perspectivas de cuidado, mesmo que sejam conduzidas a 

desempenhar esse papel em algum momento de sua carreira profissional. Leite (2020), a partir 

de sua pesquisa empírica realizada na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, apresenta uma 

análise do script sexuado nas profissões jurídicas, na qual demonstra que, dentro da DPRJ, há 

uma organização informal de trabalho, em que “as mulheres tendem a ficar com as atividades 

mais voltadas para o cuidado dos jurisdicionados ou mesmo em relação às questões de ordem 

da própria classe” (LEITE, 2020, p. 171).  

Assim como Leite (2020), eu observei que as estruturas de trabalho dos setores 

“operacionais” são diferentes, concentrando na central de atendimento telefônico o maior 

número de mulheres, tendo em vista sua relação direta com os denunciantes, que “precisam” 

de atenção e cuidado, havendo “a monopolização de um sexo para as funções ligadas à 

emoção” (LEITE, 2020, p.167), mesmo essa organização do trabalho tenha sido estabelecida 

informalmente.  

O turno da manhã é composto por estudantes universitárias e pessoas que possuem outros 

empregos no horário da tarde. O turno da tarde é composto por estudantes universitárias que, 

geralmente, estudam em horários matutinos ou noturnos. E no turno da noite estão pessoas 

que possuem outros empregos durante o dia. Devido à carga horária de trabalho inferior a 8 

horas diárias, a atividade desenvolvida no “DD” funciona como um trabalho complementar.  

Apesar de serem chamados de operadoras, fazendo referência à atividade realizada no 

telemarketing, as atendentes se veem em posição diferenciada a estes devido ao trabalho 

desempenhado no “DD”. 

Não somos operadoras comuns pelo fato da gente possuir uma carga de 

conhecimento maior e porque estamos sempre lidando com questões mais 

pesadas que os operadores de telemarketing comum. (Atendente 1) 

 

As atendentes são cadastradas no sistema com outros nomes, para manter o sigilo em 

forma de proteção. Isso ocorre porque temem por algum tipo de represália por trabalharem 

com informações perigosas e também por morarem em locais consideradas “áreas de risco”. 
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Todos os funcionários que passaram pela central de atendimento telefônico e possuem acesso 

ao sistema do “DD” dispõem login e senha com codinomes, que são escolhidos pelos 

próprios, funcionando como uma ferramenta de identificação interna, onde eles sabem quem 

são entre si, garantindo a proteção de seus nomes reais. 

Nosso trabalho é sigiloso e pode comprometer nossa integridade física. Nós 

não falamos que trabalhamos aqui. Quando perguntam, falamos que 

trabalhamos em uma empresa de telemarketing, ou algo do tipo. Nós só 

falamos para nossos pais e companheiros. Muitos aqui moram em bairros 

que possuem favelas. É muito perigoso outras pessoas ficarem sabendo. 

(Atendente 1) 

 

Do ponto de vista sociológico e antropológico, não há um consenso geral sobre a 

definição do risco como uma categoria analítica, porém “ela é uma categoria definida social-

mente, e que considera o ambiente social, os atores envolvidos e os princípios sociais de 

seleção e avaliação de riscos (...)” (PLATERO & RIBEIRO, 2017, p.15). O uso da categoria 

“área de risco” vem sendo muito utilizada nos últimos anos no campo da segurança pública 

para definir localizações geográficas que possuem certo grau de periculosidade, referindo-se a 

incidência de criminalidade violenta, domínio armado e reputação do lugar
49

 (MENDES DE 

MIRANDA; MUNIZ; CORRÊA, 2019, p. 116). Geograficamente, essas “áreas de risco” 

estão concentradas em regiões periféricas, que passaram pelo processo de “criminalização da 

marginalidade” (COELHO, 1978), devido a uma percepção de risco que é construída e ditada 

coletivamente por “instituições sociais favorecidas” (DOUGLAS & WILDAVSKY, 2012, p. 

178). 

A Central de Atendimento possui 14 terminais de atendimento, compostos por 

computadores que ficam conectados a headsets
50

 e um dispositivo de receptação de ligações. 

Estes terminais são divididos em três fileiras: uma fileira central com quatro terminais e duas 

fileiras laterais, cada uma com cinco terminais. A fileira central fica virada de frente para a 

porta de entrada da sala, fixada em uma parede que, da metade para baixo, é de pvc e que da 

metade pra cima é de vidro, possibilitando a visualização de dentro da sala por qualquer 

pessoa que passe pelo corredor principal. 

                                                 
49

 Estas três dimensões foram utilizadas em pesquisa realizada pelas autoras sobre a percepção de risco de 

trabalhadores da ENEL (concessionária que faz a distribuição de energia elétrica para municípios da região 

metropolitana do Rio de Janeiro) e que é percebida de forma verossímil pelos funcionários do “DD”. 

50
 Fones de ouvido com microfones muito utilizados por operadores de telemarketing. 
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Ao entrar na sala, nas laterais se encontram os armários onde as atendentes guardam seus 

pertencem pessoas durante o horário de trabalho. Passando pelos armários do lado esquerdo, 

há uma televisão presa a um suporte no teto, que fica sintonizada dos telejornais vespertinos, 

com o objetivo de acompanhar as notícias sobre os crimes que estão em evidência e para 

atentar se em alguma reportagem ocorre a divulgação do telefone do “DD” ou se os 

resultados das operações realizadas com as informações recebidas pelo “DD” são 

devidamente creditados. 

No fundo da sala está localizada a mesa da supervisão do Atendimento. Além de cuidar 

da escala das atendentes e das questões relacionadas à produtividade, a supervisão possui a 

função de padronizar os textos em caso de crimes de repercussão, para facilitar a localização 

das denúncias no sistema, em caso de realização de pesquisas e produção de relatórios de 

análise. Essa padronização consiste, principalmente, na escrita correta dos nomes dos 

envolvidos e de seus apelidos, e o nome correto das vítimas. À supervisão também é 

destinada a elaboração de um “clipe” diário que consiste comprar todos os jornais do dia, com 

a finalidade atentar para os assuntos e notícias que estão em destaque no dia e de verificar se 

houve a menção do Disque-Denúncia em alguma reportagem. As reportagens são recortadas 

dos jornais, colocadas em uma espécie de pasta-catálogo e circuladas não só na central de 

atendimento, como também nos outros setores. 

FIGURA 14 – CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO  

 

Fonte: Elaboração própria, 2020, 
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3.2. Recebimento e registro das informações 

As atendentes possuem a tarefa de atender as ligações, registrar no sistema as 

informações recebidas no ato do atendimento telefônico, e classificar a ligação como 

atendimento ou denúncia. 

 O registro como atendimento acontece quando quem liga não oferece informações que 

sejam pertinentes para a composição da base de dados. São registradas como atendimento as 

ligações contendo pedidos de informação, elogios, desabafos, trotes ou pedidos de 

providências. Ligações com pedidos de providência são comuns, tendo em vista que quem 

denuncia espera uma atuação imediata da polícia, o que muitas vezes não acontece, como por 

exemplo, nos casos de denúncias sobre tráfico de drogas. Trotes também são comuns e apesar 

de ocuparem a linha com algo que não gerará denúncia, e consequentemente não obterá 

informações, impedindo que outras ligações sejam recebidas e informações obtidas, as 

atendentes dizem que gostam: “Por ser um trabalho estressante, são essas ligações que nos 

distraem e nos divertem pelo menos por alguns minutos, diante de um dia de trabalho com 

informações tão pesadas”. Porém “estas situações de trote são classificadas também como 

negativas por alguns (sic) atendentes, quando as ligações se estendem demasiadamente des-

viando de sua finalidade institucional.” (VIANNA & GERALDO, 2017). 

Receber trotes é comum. Existem alguns que já são conhecidos, são os 

clientes vips. Eles ligam todos os dias para conversar. E como a gente não 

pode desligar, a gente conversa também, até que desliguem. Hoje mesmo 

ligou um que sempre procura um tal de Fabinho. Ele ligou procurando o 

Fabinho para pegar uma chave. Não tem muito o que fazer, é conversar e 

esperar desligar mesmo. (Atendente 4) 

 

Diferente das práticas cotidianas da polícia civil (KANT DE LIMA, 1995; SOUZA, 

2008), onde se rotula determinados conflitos sociais como feijoadas e os bicam para serem 

administrados em outros lugares (SOUZA, 2008), o “DD” recebe todas as ligações, 

independente da sua classificação como atendimento ou denúncia. Em diferentes trabalhos 

decorrentes de pesquisas empíricas realizadas em delegacias de polícia civil é notória a 

presença de relatos de pessoas que têm suas demandas negadas pelos agentes da segurança 

pública, com a justificativa de que a delegacia não é lugar para resolver tais problemas. 

Durante muitos anos, os casos de violência contra a mulher foram negligenciados pelas 

instituições policiais com a justificativa de que conflitos conjugas precisam ser resolvidos 
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entre os cônjuges em suas casas (SAFFIOTI, 1999). Evidentemente que casos como esses 

ainda são tratados com indiferença por parte das instituições policiais, porém com a Lei Maria 

da Penha, de 2006, se apresenta como instrumento de legitimidade dos casos que são levados 

às delegacias (NOBRE & BARREIRA, 2008). 

A invisibilização dos conflitos religiosos (MENDES DE MIRANDA, 2015) e o 

desinteresse da polícia nas investigações de casos de violência à LGBTs  (MARTINS EL AL, 

2010) também são conflitos sociais que são tratados com indiferença e displicência pelas 

instituições policiais, na medida em reproduzem preconceitos e intolerância diante esses 

casos, classificando-os como práticas de menor importância (feijoada), encaminhando-as para 

serem resolvidas em outros lugares (bicadas), não sendo efetuado o Registro de Ocorrência 

(SOUZA, 2008). 

Desta forma, diferente do que acontece nas delegacias de polícia civil (DIRK, 2007; 

SOUZA, 2008; PEIXOTO, 2008; PAES, 2010), o “DD” recebe todas as ligações, sendo 

classificadas como atendimento ou denúncia. Quando a ligação é identificada como 

atendimento, ela também é registrada, podendo ser classificada em um dos assuntos indicados 

no formulário do sistema, como “desabafo”; “elogios”; “reclamação”; “solicitações”; 

“pedido de providência” ou para prestar informações e gera um número de registro. 

Uma ligação é classificada como denúncia quando quem liga possui informações sobre 

atividades consideradas por eles criminosas ou ilegais e informações que possuam utilidade, 

sendo de forma imediata ou futura, tendo em visa que os relatos podem revelar muitas vezes 

"um mundo social feito de um especial embaralhamento entre o formal e o informal, o legal e 

ilegal, e o lícito" (TELLES; HIRATA, 2007, p. 179). Uma denúncia “pode relatar um evento, 

identificar um local, contar um pedaço de uma história, ou mesmo trazer em seu conteúdo o 

mesmo fato anteriormente denunciado, de outra forma” (PATRÍCIO, 2006, p. 40). 

Quando uma ligação é classificada como denúncia, ela é registrada no sistema pela 

atendente, gerando um número de protocolo que é passado para o denunciante. Este número 

de protocolo possibilita ao denunciante o acompanhamento da denúncia, como também 

permite que o mesmo possa acrescentar e/ou corrigir as informações que foram fornecidas, se 

tornando um sistema de registro contínuo, que pode ser acessado a qualquer momento pelo 

denunciante e por qualquer atendente, não sendo um registro particularizado. Este número de 
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protocolo também é utilizado para o pagamento de recompensas, tendo em vista que é o único 

registro que o “DD” possui. 

Ao identificar que a ligação se trata de uma denúncia, se inicia a construção do relato. O 

relato é um campo de preenchimento livre, onde as atendentes escrevem o que está sendo 

informado pelos denunciantes. É importante que nenhuma informação pertinente seja 

esquecida, para isso os atendentes desenvolveram ao longo do tempo técnicas que facilitam a 

construção do relato. O uso de palavras-chave é frequente, facilitando a construção de um 

contexto, tendo em vista que “tudo é importante” (VIANNA, 2016), e otimizando a duração 

da ligação. Esse procedimento também possibilita transformar um diálogo informal e 

informações transmitidas em linguagem popular em um relato com escrita formal e 

impessoal, de forma clara e objetiva, tendo em vista que ele será encaminhado para 

instituições policiais e de justiça, se assemelhando ao procedimento utilizado nas delegacias 

de polícia civil, ao realizar o Registro de Ocorrência. 

O registro dos fatos nos contextos analisados supõe o uso de uma técnica que 

transforma a história contada pelas vítimas ou os supostos delinqüentes (sic) em um 

relato impessoal utilizando-se de procedimentos burocráticos e jurídicos. Também é 

sabido que essa forma de narração difere-se da linguagem científica, que se 

caracteriza por estabelecer uma relação entre a “realidade” e sua representação na 

busca de algo universal, em especial, a identificação de padrões. (MIRANDA & 

PITA, 2011, p. 62-63). 

 

A construção do relato é muito importante, pois é através dele que as dinâmicas do 

crime são compreendidas, antes mesmo da polícia chegar ao local da ocorrência, 

principalmente nos casos onde a denúncia é classificada como imediata, como vou explicar 

mais adiante. 

Uma vez recebi uma ligação denunciando um homicídio em um motel. 

O cara tinha sido espancado e tinham enfiado um cabo de vasoura no 

ânus dele. O denunciante estava muito nervoso e quanto mais ele 

contava os detalhes do crime, eu também ia ficando mais nervosa. 

Não consegui escrever de outra forma que não fosse como o cara 

contou. Eu sei que até o governador foi lá (no Disque-Denúncia) 

saber quem tinha escrito aquele relato daquele jeito. Aquilo lá é muito 

pesado. Não dá pra mim. (Ex-atendente). 
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FIGURA 15 – SISTEMA DDSYS 3.2 – CADASTRAMENTO DO RELATO 

 

Fonte: Central Disque-Denúncia, 2015. 

 

Abordando a concepção sociológica de “interação entre humanos e não-humanos” 

(LATOUR, 1998), a primeira parte dessa interação surge no instante em que o denunciante 

utiliza o telefone como instrumento de transmissão de informação sobre crimes, ilegalidades, 

ilegalismos e ilicitudes, sem a necessidade de se deslocar até as delegacias e sem precisar se 

identificar, funcionando como um mecanismo de controle a longa distância (LAW, 1986). No 

tocante às atividades da central de atendimento, essa interação entre humanos e não-humanos 

se dá a partir da interação entre as atendentes e os hardwares e os softwares, ou seja os 

computadores e os sistemas operacionais utilizados pelo “DD”, na medida em que se 

integram para que uma atividade seja desenvolvida. 

As perguntas substanciais como “Por quê? Como? Já aconteceu ou está acontecendo? 

Com que frequência acontece?” dependem da “curiosidade” das atendentes em saber mais 

sobre o que está sendo denunciado, prezando pela qualidade do relato para a caracterização de 

uma boa denúncia (VIANNA & GERALDO, 2017). Porém, perguntas como “Onde? Quem?” 

dependem de uma “curiosidade” objetiva, determinada pelo sistema, a partir da existência 

dos campos de preenchimento obrigatórios como endereço completo e envolvidos. Desta 

forma, observa-se a agência do sistema atuando sobre a atendente, tendo em vista que é 
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possível perceber que, apesar do campo do relato ser um espaço livre para que qualquer relato 

seja escrito mediante a quaisquer informações qualificadas, outros campos de preenchimento 

do sistema do “DD” direcionam a atendente sobre o que é necessário saber. Ou seja, o 

sistema age na atendente para que o mesmo colha informações que são necessárias para a 

composição do banco de dados, principalmente no que diz respeito ao local da ocorrência. 

Além disso, a informação da localização também é importante para a difusão da 

denúncia. É a partir da localização que se identifica pra qual batalhão, companhia e delegacia 

a denúncia precisa ser encaminhada e, posteriormente, cobrada uma resposta. 

 

FIGURA 16 – SISTEMA DDSYS 3.2 – CADASTRAMENTO DO LOCAL DA 

OCORRÊNCIA 

 

Fonte: Central Disque-Denúncia, 2015. 
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FIGURA 17 – SISTEMA DDSYS 3.2 – CADASTRAMENTO DOS ENVOLVIDOS 

 
Fonte: Central Disque-Denúncia, 2015. 

 

Após a identificação da ligação como denúncia e da construção do relato, a mesma 

recebe a classificação de normal ou importante, de acordo com o seu conteúdo, podendo ser 

imediata ou não. Uma denúncia é normal quando o que está sendo denunciado já aconteceu, 

acontece com frequência e/ou que precisa de um tempo para ser investigada. Um exemplo de 

denúncia normal é aquela na qual relata sobre tráfico de drogas. Denúncias sobre atuação de 

flanelinhas e referentes à festas e barulhos também são consideradas normais, tendo em vista 

também a naturalização das atendentes sobre esses tipos de crimes/ilegalidades. 

Nós recebemos denúncias de flanelinhas. Na verdade, nem vejo isso como 

um crime de fato. É mais um caso de pessoas que ficam perturbando os 

outros mesmo. (Atendente 4) 

Às vezes pessoas ligam para denunciar um vizinho que tá com som alto. Isso 

é uma denúncia normal porque não tem muita informação que possa ser de 

fato aproveitada. A não ser que seja sobre bailes funks organizados pelo 

tráfico, mas só é importante quando a denúncia fala sobre localização de 

algum traficante que está sendo muito procurado. (Atendente 3) 

 

Uma denúncia também classificada como normal quando ela não se enquadra no rol de 

crimes violentos, muito menos em qualquer classificação/tipificação de crimes. Eu tive a 
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possibilidade de acompanhar alguns atendimentos e escutei relatos bastante peculiares, onde 

dois casos me chamaram bastante atenção. O primeiro foi um relato indignado de um 

denunciante que ligou para informar que um homem, que havia conseguido o direito a 

liberdade condicional com tornozeleira eletrônica, havia retirado a mesma, colocado no 

pescoço de uma galinha, trancado o animal dentro de casa e saído para praticar crimes. Apesar 

de não estar na lista de classificação/tipificações do “DD”, a violação da condicional está 

presente na LEP. Então a denúncia foi registrada e encaminhada para os órgãos competentes. 

O segundo relato bastante peculiar foi um denunciante informando que o motorista do 

ônibus que ele embarcou estava passando a marcha da hora errada. Para o denunciante, aquilo 

caracterizada direção perigosa, presente no CBT, e precisava ser denunciado. Mesmo que a 

infração de trânsito não se encontre no Código Penal, esse tipo de denúncia é importante para 

os registros do “DD”, pois se enquadra nas informações pertinentes a serem encaminhadas 

para Fetranspor, um de seus patrocinadores. 

Uma denúncia é classificada como importante quando contêm informações sobre crimes 

de repercussão, foragidos em evidência na mídia e/ou crimes contra vulneráveis (crianças, 

adolescentes, idosos e pessoas com deficiência). Ambas as denúncias podem ser classificadas 

como imediatas quando o fato denunciado está acontecendo ou vai acontecer em um 

determinado espaço de tempo e/ou quando a vítima está ferida ou em situação de risco 

extremo, como cárcere privado, agressões e ameaças. Uma denúncia também pode ser 

imediata quando está relacionada a crimes de repercussão midiática. Não existe uma 

padronização quando se trata da classificação das denúncias, sendo ela dependente da 

subjetividade das atendentes.  

Um dos membros do “DD” explicou que as atendentes são orientados a comunicar as 

denúncias internamente para cada setor responsável em caso de ameaça contra policiais, 

crianças, adolescentes, mulheres e idosos. No caso desses últimos, as denúncias são 

encaminhadas ao Conselho Tutelar do município em questão, à Delegacia de Atendimento à 

Mulher ou a delegacia mais próxima do local onde se encontra a vítima, em casos que 

envolvem idosos. Além da difusão para esses lugares, o Núcleo de Violência Doméstica do 

DD também sinalizado, para que a pessoa responsável pelo setor entre em contato de forma 

personalizada com cada instituição para que os casos sejam averiguados com rapidez. 
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Em caso de relato contendo informações sobre ameaças contra policiais, a denúncia é 

registrada e encaminhada única e exclusivamente para a Corregedoria da instituição ao qual o 

policial pertence e sinalizada ao gerente do Setor de Análise para que ele entre em contato 

direto com os comandos responsáveis. Caso o gerente de Análise conheça o policial 

ameaçado e tenha seu contato particular, o mesmo é comunicado diretamente.  

Denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes onde 

relatam ferimentos e maus-tratos, é classificada como imediata. Sobre 

ameaças também, ainda mais que se for ameaça contra policiais. A 

gente já sinaliza e entra em contato com o batalhão que o policial é 

lotado para que ele seja logo informado. Quando a vida de alguém 

está em risco, a denúncia é imediata. (Gerente de Análise) 

 

O relato é o campo de preenchimento mais importante do sistema da Central Disque-

Denúncia, tendo em vista que é a partir dele que todas as classificações são preenchidas. A 

classificação da denúncia como normal, importante, e/ou imediata é definida pela atendente 

de acordo com o que é relatado. As classificações e as tipificações dos tipos de crimes 

presentes na denúncia são derivadas do Código Penal e dos Estatutos. No sistema do Disque-

Denúncia existem 19 tipos de classificações e 162 tipos de tipificações.  

 

TABELA 1 – EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÃO E TIPIFICAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO TIPIFICAÇÃO 

Crime contra a pessoa. 

Homicídio Consumado; Tentativa de 

Homicídio; Cemitério Clandestino; Grupos 

de Extermínio; Aborto; Lesão Corporal; 

Violência contra a mulher; Violência contra 

idoso; Sequestro simples e Cárcere privado; 

Ameaça; Pessoas Desaparecidas, Encontro 

de Cadáver; Suspeita de Cativeiro, Omissão 

de Socorro; Violência contra deficientes. 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 
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No inicio de suas atividades o “DD” adotava como principal meio de obtenção de 

denúncias as ligações recebidas pelo telefone. O projeto do “Novo DD”, pensado para o ano 

de 2019, tem como prioridade o uso de tecnologia para obtenção de informações e atividades 

de inteligência, que visa a integração com o ISP, o Ministério Público (MP) e a SSINTE. Por 

um lado, o objetivo deste projeto é compor um novo sistema que permita a elaboração de 

análise da base de dados, fazendo com que o sistema operacional evolua e se enquadre de 

acordo com a evolução tecnológica. Por outro lado, o uso da tecnologia se tornou uma 

alternativa para o problema da falta de funcionários. 
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4. INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA: NOVOS MEIOS DE RECEBIMENTO DE 

DENÚNCIAS 

Com a redução do quadro de funcionários e, consequentemente, a redução do horário de 

funcionamento da central de atendimento, o coordenador geral Zeca Borges junto com sua 

equipe de funcionários buscaram alternativas para manter o alto fluxo de ligações e 

recebimento de informações que compõem sua base de dados.  

Se inicialmente as denúncias eram realizadas pelo telefone e registradas em tempo real 

pelas atendentes no sistema, a partir de 2016 o “DD” começou a utilizar outros instrumentos 

tecnológicos que permitem o recebimento de denúncias nos horários de não funcionamento da 

central de atendimento, possibilitando o registro a posteriori, que são o aplicativo WhatsApp e 

o aplicativo próprio da Central Disque-Denúncia. É através da interação entre os denunciantes 

e as atendentes que se detêm informações sobre “a realidade da vida cotidiana” (BERGUER; 

LUCKMANN, 1985), tendo em vista que “o mundo consiste em múltiplas realidades” (1985, 

p.37). 

O uso do Whatsapp como ferramenta de denúncia foi introduzido no “DD” aos poucos, 

iniciando com o setor de Desaparecidos em 2014. Inicialmente, o celular com o aplicativo do 

WhatsApp instalado era manejado por uma atendente específica que tinha a incumbência de 

registrar todas denúncias encaminhadas por lá, além de continuar realizando o atendimento 

telefônico. Vislumbrando a possibilidade de receber mais informações sobre outros assuntos e 

classificações, o atendimento pelo Whatsapp
51

 se estendeu para outros programas, sendo 

atualmente mais utilizado pelo setor de Procurados.  

Uma atendente foi direcionada para somente realizar a função de interagir com os 

denunciantes por meio do Whatsapp e posteriormente fazer o registro das denúncias no 

sistema, onde tais informações também irão compor o banco de dados. Mesmo fora do 

período de trabalho na central de atendimento, a atendente pode responder as mensagens 

recebidas, fazendo com que o recebimento de denúncias funcione 24 horas. Isso possibilita 

uma interação contínua, na medida em quem informações podem ser oferecidas e colhidas ao 

longo do dia, sem que o denunciante precise ligar várias vezes para incluir informações em 

uma denúncia que já havia sido registrada.  

                                                 
51

 Whatsapp: 21 98849-6099. 
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Se pelo telefone existia uma preocupação com o tempo da ligação, na qual uma ligação 

demorada prejudicava o fluxo de ligações recebidas pela central de atendimento, pelo 

Whatsapp o tempo de atendimento não é delimitado, na medida em que a atendente pode 

interagir com vários denunciantes ao mesmo tempo e a conversa pode se estender ao longo do 

dia, ou até da semana, dependendo do caso denunciado e da quantidade de detalhes. A 

atendente responsável pode levar o celular para casa para que possa dar continuidade ao 

atendimento fora das instalações do “DD” e do horário de trabalho. Com o Whatsapp 

também há a possibilidade de sincronização, na medida em que o denunciante pode realizar a 

denúncia e fornecer informações sobre fato que está ocorrendo em tempo real.  

Pelo Whatsapp a gente espera o denunciante falar tudo o que ele sabe pra 

gente poder fazer o registro da denúncia. Existe essa facilidade porque não 

tem tempo para encerrar a conversa. Diferente das denúncias feitas lá pelo 

Atendimento, que a gente precisa saber tudo no momento da ligação e 

depois “esperar” que o denunciante ligue novamente pra complementar o 

que já foi denunciado antes com alguma informação nova. 

 

As mesmas questões feitas pela atendente aos denunciantes na central de atendimento 

telefônico são realizadas no atendimento pelo Whatsapp, tendo em vista que as informações 

oferecidas por esse mecanismo de denúncia são utilizadas para preencher os campos do 

sistema operacional que foi apresentado anteriormente. Para isso, a atendente que possui essa 

responsabilidade precisa possuir um conhecimento apurado dos campos do sistema para que 

nenhuma informação seja esquecida e deixada de fora, tendo em vista que “tudo é importante” 

(VIANNA, 2016). Por mais que a atendente não esteja, naquele momento, não esteja 

conectado realizando o registro das informações em tempo real, ela continua sendo 

condicionado pelo sistema operacional, sendo direcionado ao que é necessário saber para se 

registrar uma “boa denúncia” (VIANNA & GERALDO, 2017). 

Por aqui (Whatsapp) é assim: a pessoa vem querendo denunciar alguma 

coisa. As vezes ela não tem informações suficientes, os detalhes, sabe? Aí eu 

peço pra ela procurar saber mais detalhes e encaminhar pra cá. Exemplo: 

cor de roupa, placa de carro, horários, apelidos, se tem alguma rotina 

diárias, essas coisas. Porque não adianta muito oferecer informação sem 

detalhe. Não dá pra fazer muita coisa assim, ainda mais quando se trata de 

alguém que tá sendo procurado. Para ter uma operação e uma prisão, a 

polícia precisa de detalhe e é isso que a gente pede.  
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Outro meio de recebimento de informação que foi adotado pelo “DD” foi a criação de 

um aplicativo próprio da Central Disque-Denúncia. O aplicativo também funciona 24 horas, 

porém de forma diferente. Através do aplicativo, as denúncias podem ser enviadas a qualquer 

momento pelo denunciante, onde ele mesmo preenche os campos específicos, sem a interação 

e a orientação das atendentes.  

As denúncias encaminhadas pelo aplicativo são registradas durante o período de 

expediente. Ao abrirem o sistema de registro das denúncias em seus terminais de atendimento, 

as atendentes recebem notificações de denúncias encaminhadas pelo aplicativo em ordem 

cronológica. Inicialmente, todas as atendentes recebiam as notificações das denúncias pelo 

aplicativo e era de responsabilidade de todos registrá-las no sistema para a composição do 

banco de dados. Porém, desde Janeiro de 2019, os registros das denúncias recebidas pelo 

aplicativo passaram a ser efetuados por atendentes específicos que trabalham na sede do 

Instituto MOV RIO no centro da cidade, sendo retirado da central de atendimento no prédio 

principal. 

 

FIGURA 18 – APLICATIVO DISQUE-DENÚNCIA PARA CELULAR 

TELA INICIAL 

 

Fonte: Central Disque-Denúncia, 2019. 
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FIGURA 19 – APLICATIVO DISQUE-DENÚNCIA PARA CELULAR: ASSUNTO, 

RELATO E ENVOLVIDOS 

 

 

 

Fonte: Central Disque-Denúncia, 2019. 

 

O “DD” estima que cerca de 30% das denúncias recebidas são encaminhadas pelos 

denunciantes através do aplicativo próprio da instituição, onde desde sua implementação em 



95 

 

agosto de 2016, foram registradas 91.581 denúncias até setembro de 2020
52

, em um 

acumulado de 2.658.653 denúncias registradas desde 1995. 

O uso de telefones e aplicativos de celulares para se comunicar é oriundo das mudanças 

decorrentes da modernidade. Desde a criação do primeiro telefone em 1876 por Alexander 

Granham Bell até os dias atuais, os aparelhos telefônicos passaram por constantes processos 

de transformação, até chegar ao modelo de celular smartphone, passando a ter outras funções, 

abrindo um campo de novas e diversas possibilidades. Através do celular é possível utilizar 

diversas formas de comunicação, permitindo que haja diálogo, interlocução e transmissão de 

informação, principalmente à distância, seja por ligação ou por meio de uso de aplicativos. 

No caso do “DD”, o uso dos aplicativos pelo celular permite ao cidadão transmitir 

informações, denunciando algo que está acontecendo ou aconteceu, tendo em vista que “as 

organizações modernas são capazes de conectar o local e o global de forma que seriam 

impensáveis em sociedades mais tradicionais, e, assim fazendo, afetam rotineiramente a vida 

de milhões de pessoas” (GIDDENS, 1991, p.24). 

Mesmo com a utilização de aplicativos que possibilitam a identificação dos denunciantes, 

a garantia do anonimato continua assegurada por ser uma das principais políticas 

institucionais. Apesar de utilizar de dispositivos tecnológicos que possibilitam a identificação 

de quem denuncia, a instituição desenvolveu mecanismos para que isso não aconteça. O 

aplicativo próprio da Central Disque-Denúncia, por exemplo, não absorve o número de 

telefone, os dados do aparelho através de permissões e nem a localização do denunciante.  

Por meio deste aplicativo é possível anexar e enviar vídeos, imagens e áudios, mas estes 

não são inseridos no sistema, pois não existe a possibilidade de anexar os arquivos nos bancos 

de dados. Os arquivos anexados nos aplicativos são descritos de forma detalhada no campo do 

relato para que o registro dos acontecimentos seja detalhado e que seja possível ser acessado 

em tempo futuro, sem a necessidade de uma nova interação.  

Para finalizar a denúncia, é necessário que o denunciante declare que a denúncia 

realizada pelo aplicativo não é imediata, tendo em vista que a denúncia realizada pelo 

aplicativo será registrada no sistema do “DD” posteriormente, durante o horário de 

funcionamento da Central de Atendimento. 

                                                 
52

 Mais informações em: https://www.disquedenuncia.org.br/programas/N%C3%BAmeros . 

https://www.disquedenuncia.org.br/programas/N%C3%BAmeros
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Pra você vê como nosso sistema é falho. Foi criada a possibilidade de 

utilizar aplicativos para receber denúncias com fotos, vídeos e áudios, mas a 

gente não tem como anexá-los no sistema do “DD” e ficar registrado no 

banco de dados. O que fica lá são as descrições desses materiais. Seria 

muito melhor se a gente pudesse guardar isso também no sistema e puder 

usar isso posteriormente. 

 

FIGURA 20 – APLICATIVO DISQUE-DENÚNCIA PARA CELULAR: FOTOS E 

VÍDEOS, FINALIZAR E ENVIAR 

 

Fonte: Central Disque-Denúncia, 2019. 

 

As interações estabelecidas entre os denunciantes e as atendentes se desenvolvem em 

uma relação de confiança mútua, na qual as atendentes confiam que o que está sendo 

denunciado é verdadeiro, não suspeitando do denunciante, devido ao risco que o mesmo corre 

ao realizar a ligação. E os denunciantes confiam nas atendentes, pois as mesmas garantem o 

anonimato. Desta forma, “risco e confiança se entrelaçam, a confiança normalmente servindo 

para reduzir ou minimizar os perigos aos quais estão sujeitos tipos específicos de atividade.” 

(GIDDENS, 1991, p.36).  

A atividade de denunciar algo impõe riscos àquele que denuncia, sendo necessário o 

estabelecimento de relações de confiança para que os perigos referentes ao risco não os 

atinjam. Observei que a percepção sobre o risco de denunciar e o medo de ser identificado não 
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interferem nos diferentes meios de realização da denúncia, tendo em vista que, de acordo com 

meus interlocutores, há uma relação de confiança que foi sendo construída ao longo do tempo 

entre o “DD” e os denunciantes, na medida em que “ toda sociedade depende de combinações 

de confiança e medo” (DOUGLAS & WILDAVSKY, 2012, p. 6). Além disso, se inicialmente 

as relações de confiança eram estabelecidas entre o denunciante e a atendente no momento da 

interação pelo telefone, atualmente a confiabilidade se desloca das relações pessoais para uma 

confiança institucional, na medida em que o denunciante não necessita da interação com outro 

humano, interagindo com um não-humano, representante institucional, no caso do aplicativo. 

Outra questão referente ao aplicativo é a qualidade das informações presentes na 

denúncia, o que é visto de forma negativa por muitos. Através do aplicativo de celular não há 

uma interação entre a atendente e o denunciante, como ocorre através da ligação telefônica e 

do Whatsapp, pois os mesmo não se encontram em contato direto. O aplicativo se tornou um 

mecanismo de uso frequente pelos denunciantes, na medida em que possibilita realizar uma 

denúncia de forma mais discreta. Porém, a interação dá lugar à interpretação da atendente do 

que foi escrito no campo do relato pelo denunciante. 

Como não há interação entre a atendente e o denunciante, não tem 

como a atendente perguntar mais sobre o que está sendo denunciado 

com o intuito de saber mais. Isso acaba gerando um fluxo muito alto 

de denúncias genéricas e repetitivas e acaba prejudicando a 

composição do nosso banco de dados. 

 

Muitas vezes os fatos denunciados são escritos no campo do relato no aplicativo de forma 

coloquial, com gírias, com problemas de concordância e pontuação, podendo ser relacionados 

a uma grande variação de questões socioeconômicas presente na sociedade brasileira. Desta 

forma, as denúncias recebidas pelo aplicativo não é registrada da mesma forma em que é 

encaminhada, havendo uma interpretação e reformulação dos relatos dos fatos denunciados 

tendo em vista que são encaminhadas para outras instituições e que futuramente podem ser 

acessadas para a produção de relatórios. Isso se assemelha ao que ocorre nas delegacias de 

polícia civil no momento do Registro de Ocorrência (MIRANDA & PITA, 2011), onde há 

uma necessidade de uma linguagem formal e impessoal, que possibilite a compreensão de 

todos que terão acesso àquela informação. 

Os novos meios de recebimento de informação através da utilização de novos 

dispositivos sociotécnicos modificaram as formas de gestão dessas informações, na medida 
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em que houve a necessidade de implementar o uso de novos softwares e hardwares e, 

consequentemente, a construção de novas práticas institucionais de trabalho cotidiano. Estas 

transformações são perceptíveis tanto na forma de denunciar, como na forma de realizar o 

registro destas denúncias, como irei apresentar a seguir.   

 

4.1. Registro das denúncias recebidas pelos Aplicativos 

Todas as denúncias recebidas pelo “DD” sejam pela central de atendimento telefônico, 

sejam pelo Whastapp ou pelo aplicativo próprio, são registradas e suas informações compõe o 

vasto banco de dados que possui informações desde 1995, ano de criação da instituição. 

Porém, as formas de entrada das denúncias no sistema são realizadas de formas diferentes. 

Na central de atendimento telefônico, todo o procedimento de interação, registro e 

geração de número de protocolo é realizado no ato da ligação, onde pode haver a 

possibilidade da ligação se interrompida e uma dessas etapas não serem concluídas com êxito. 

Quando isso acontece, as atendentes sinalizam umas a outras para que caso o denunciante 

retorne a ligação sobre determinado assunto, a ligação seja transferida para quem realizou o 

primeiro atendimento. Ou seja, todo o processo é realizado no ato da ligação, podendo ser 

concluído posteriormente somente se o denunciante retornar a ligação. 

Ao receber uma mensagem pelo aplicativo Whatsapp, passando pelo momento inicial de 

interação, a atendente entra no sistema de registro de denúncias, que é o mesmo utilizado 

pelas atendentes da central de atendimento telefônico, tendo em vista que este é o único meio 

de registro de denúncias presente no sistema do “DD”. Todo registro é efetuado igualmente 

ao registro de atendimento telefônico, gerando um número de protocolo que é passado para o 

denunciante. Após o registro, a atendente encaminha o número de protocolo que foi gerado 

pelo sistema ao denunciante e apaga a conversa.  

No caso do aplicativo próprio do Disque-Denúncia existem procedimentos diferentes. As 

denúncias recebidas pelo aplicativo são notificadas na aba inicial do sistema de registro em 

ordem cronológica. Quando uma denúncia é encaminhada pelo aplicativo, a mesma não é 

registrada automaticamente no sistema. Ela precisa passar pelo processo de validação por uma 

atendente, que determina se será registrada no sistema ou se será arquivada, não fazendo parte 

do banco de dados. Durante esse procedimento, o relato é lido, analisado e compreendido pela 
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atendente para que, caso esteja redigido de forma incoerente ou inapropriada, ela possa 

reescrever o relato de forma mais adequada e inteligível para compor o banco de dados. De 

acordo com um funcionário, esse processo de validação resolve questões gramaticais, mas não 

resolve o problema das denúncias genéricas. 

Tá vendo essa denúncia aqui? Ela diz: “Na comunidade X, traficantes 

fortemente armados caminham livremente entres becos e vielas”. Isso aí 

todo mundo já sabe! O que a gente quer é mais informações como: nome 

dos traficantes ou os apelidos; se tiver uma rotina, o horário que eles podem 

ser encontrados naquele lugar; qual tipo de droga; essas coisas! Quando a 

denúncia vem genérica assim, a gente arquiva. E se eu procurar aqui, vão 

ter várias denúncias iguais a essa, com endereços diferentes. Isso prejudica!  

 

Ao realizar uma denúncia pelo aplicativo, o mesmo gera um código de identificação com 

# e uma combinação de letras, por exemplo, #abcdefg. Este código não é o número de 

protocolo do registro da denúncia no sistema, é apenas um código que sinaliza que a denúncia 

foi encaminhada. Quando a denúncia pelo aplicativo é repetitiva, genérica, está incompleta 

e/ou não contém informações suficientes necessárias para a qualificação do relato, ela é 

arquivada, não sendo cadastrada no sistema e, consequentemente, não gerando número de 

protocolo. Com este código, o denunciante entra em contato com a central de atendimento 

telefônico solicitando o número de protocolo da denúncia para que possa acompanhar o 

andamento ou fazer algum complemento, se for necessário. 

Além da garantia do anonimato efetivada pelo “DD” como um de seus princípios 

institucionais, os denunciantes que optam por utilizar os dispositivos tecnológicos para 

realizar uma denúncia, são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
53

 

(LGPD), que dispõe sobre o respeito à privacidade e à liberdade comunicação, garantindo a 

anomização dos dados. 

Nossa maior preocupação com denúncias pelos aplicativos, principalmente 

pelo Whatsapp, é que o denunciante não seja identificado. Por isso que a 

gente evita encaminhar direto o que a gente recebe pelo Whatsapp para 

outras pessoas (redifusão). Ou a gente descreve ou a gente salva no 

computador, por exemplo, e depois encaminha. Não é 100% seguro e 

confiável, mas é uma forma que temos de minimizar ou dificultar uma 

possível identificação. 

 

                                                 
53

 Lei Federal Nº 13.709/2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2018/Lei/L13709compilado.htm. Acesso em 30/11/2020.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709compilado.htm
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FLUXOGRAMA 3 – FLUXO DA DENÚNCIA FEITA ATRAVÉS DO APLICATIVO 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

De acordo com os funcionários do “DD”, as diferenças no recebimento e no 

processamento das informações pelo aplicativo causam problemas que interferem de formas 

distintas. O primeiro problema sinalizado é que ao enviar uma denúncia pelo aplicativo, o 

denunciante recebe um código de identificação que não é o número de protocolo, tendo em 

vista que a denúncia não é registrada automaticamente no sistema. O segundo problema é que 

o denunciante não sabe o código fornecido pelo aplicativo não é um número de protocolo e 

não é informado para ele que para ter esse número é necessário entrar em contato com a 

central de atendimento telefônico, o que caminha na contramão do objetivo do aplicativo. O 

terceiro problema é que o arquivamento não é comunicado ao denunciante, levando o 

denunciante a acreditar que sua denúncia foi registrada e encaminhada para a polícia. 

Uma vez, um denunciante ligou para a delegacia e deu o código de 

identificação para a delegada querendo saber sobre o andamento de sua 

denúncia. A delegada ligou para o “DD” querendo saber da denúncia, mas 

a mesma tinha sido arquivada. Como a gente vai comunicar para uma 

autoridade esse arquivamento? 

 

Mesmo com a validação da denúncia pela atendente e a geração de um número de 

protocolo, o código de identificação não deixa de existir, sendo exibido junto à denúncia. 

Desta forma, fica fácil identificar se uma denúncia foi realizada ou não pelo aplicativo, além 

de identificar se a denúncia foi arquivada, ou não.  
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Desta forma, é possível observar um processo de composição e cooperação, em que a 

tecnologia cumpre uma função de dispositivo agregador de humanos e não-humanos, 

proporcionando o reconhecimento do “DD” como uma instituição em processo de se 

constituir como um “centro de cálculo” (LATOUR, 2000) e/ou “ponto de passagem 

obrigatório” (LAW, 1998). Isso acontece mesmo que os problemas operacionais continuam 

existindo tanto com relação à qualificação das denúncias, quanto nas atividades rotineiras e 

nos procedimentos internos. 

 

4.2. O Artesanal e o Tecnológico na concepção do “DD” como um centro de cálculo 

 

As denúncias recebidas e registradas pelas atendentes no sistema são encaminhadas para 

os órgãos competentes através do Setor de Difusão. Contrariamente à central de atendimento 

que é formado exclusivamente por civis, o Setor de Difusão é composto dos agentes da 

segurança pública. Estes tem a incumbência de ler as denúncias e encaminhá-las. 

Internamente, as informações presentes nas denúncias circulam entre as atendentes e os 

agentes, não havendo a particularização da informação, tão característica das instituições de 

segurança pública (KANT DE LIMA, 1995). 

Outra forma de circulação e compartilhamento da informação ocorre através dos 

relatórios. O detalhamento dos arquivos anexados através das denúncias realizadas pelo 

aplicativo contribuem para a qualificação das denúncias, principalmente aquelas consideradas 

boas (GERALDO; VIANNA, 2017). A qualidade das informações presentes nos relatos 

contribui para a produção de documentos que são importantes para tomadas de decisões e 

planejamento de operações que dizem respeito às atividades dos agentes da segurança pública, 

ou como contrapartida da “ajuda” financeira que a instituição recebe dos seus “parceiros” e 

“patrocinadores”, ambos funcionando como um sistema de trocas. 

Com relação aos policiais, as informações fornecidas pelo “DD” são importantes tanto 

no que diz respeito à sua integridade física no cotidiano da atividade policial – denúncias 

sobre ameaças e atentados aos policiais – quanto no que diz respeito às operações policiais 

que serão realizadas em determinadas localidades. Ao iniciar o planejamento de uma incursão 

policial em qualquer comunidade, é frequente a solicitação de relatórios contendo 

informações sobre a comunidade. Informações como: quem são os traficantes que atuam 
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naquela área, qual é a facção criminosa, em são os envolvidos, quais os veículos usados, quais 

são os tipos de armas, onde as drogas são endoladas e escondidas, são frequentes nos 

relatórios produzidos pelo Setor de Análise do “DD” e entregue aos policiais. Outras 

informações também são inseridas nos relatórios, caso o analista acredite que seja pertinente à 

realização da atividade policial. 

É importante para os policiais saberem o máximo que podem sobre a localidade onde irão 

realizar determinada operação, e solicitam ao “DD” devido à qualificação das informações 

que possuem. Em troca, todas as apreensões realizadas pela polícia e divulgadas pela mídia 

precisam constar que a operação foi realizada a partir das informações obtidas pela Central 

Disque- Denúncia. 

Quando há uma apreensão ou prisão, nós ligamos para saber se foi através 

da nossa denúncia. Se foi, nós pedimos que coloquem o nome do “DD” na 

nota que vai para a imprensa. É importante a divulgação do “DD”, já que a 

prisão ou apreensão foi consequência da nossa denúncia. 

 

A relação do “DD” com seus “parceiros” e “patrocinadores” também se dá através do 

sistema de trocas. Porém, em troca de informações, empresas privadas ajudam 

financeiramente a instituição. Transportadoras fazem parte do rol de “patrocinadores”, tendo 

em vista a crescente dos roubos de cargas no Rio de Janeiro. Se na década de 1990, a 

preocupação da classe média era os crimes contra a pessoa, como sequestros e cárcere 

privado, atualmente a principal preocupação dos empresários é o crime contra o patrimônio, 

seja pessoal ou comercial, o que permite o incentivo da construção dos roubos de cargas como 

questão pública que precisa ser combatido. 

A produção de relatórios de análise criminal também faz parte do rol de atividades 

desenvolvidas pela Central Disque-Denúncia, e tem como objetivo reunir em um documento a 

maior quantidade de informações qualificadas sobre determinado assunto, pessoa, 

organização, lugar ou objeto, seguindo o padrão sugerido pela SSI através da Doutrina de 

Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (DISPERJ). Ela é 

desenvolvida pelo Setor de Análise, sendo um processo realizado artesanalmente pelos 

analistas, através de pesquisas no sistema de denúncias que contenham informações sobre o 

tema do relatório.  
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O relatório consiste em um documento na qual autoridades, agentes da segurança pública 

ou seus parceiros obtêm informações e planejam ações através dele. É através dos relatórios 

que parcerias e patrocínios são acordados e relações institucionais são estabelecidas, 

promovendo a circulação de informações e as trocas, constituindo relações de poder entre 

aqueles que detêm a informação e aqueles que precisam da informação para agir. Ou seja, os 

relatórios possuem autonomia, na medida em que operacionaliza algo (HULL, 2012) e atuam 

como “produtores de conhecimento, relações, efeitos e respostas afetivas”
54

 (LOWENKRON; 

FERREIRA, 2014, p.80, tradução livre), além do estabelecimento e da manutenção das 

relações em rede (CARDOSO; HIRATA, 2017). 

A polícia possui uma subsecretaria de inteligência que também trabalha 

obtendo informações, mas nossas informações são muito mais qualificadas. 

Por isso, somos tão importantes para o trabalho policial.  

 

FLUXOGRAMA 4 – FLUXO DA INFORMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE 

RELATÓRIOS 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

Com as mudanças ocorridas nas formas de obtenção da informação, principalmente 

através do aplicativo para celulares, os coordenadores do “DD” iniciaram um projeto que 

abarcaria a utilização de softwares para a realização de outras atividades, sendo a produção de 

relatórios uma delas. O projeto do “Novo DD” visa uma mudança gradual no que diz respeito 
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 Citação original: “producers of knowledge, relations, effects and affective responses” (LOWENKRON; 

FERREIRA, 2014, p.80). 
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à produção de análises criminais, enfatizando a automatização e minimizando a intervenção 

humana, através do processo chamado machine learning, como objetivo otimizar o tempo 

gasto na realização na análise de dados, tendo a tecnologia como suporte eficiente e 

modificando o modelo de análise (BRITO; MOTTA; BORGES, 2018).  

 Para a incorporação de novo modelo de análise de dados e produção de relatórios, será 

necessária a implementação de um novo sistema direcionado à busca e análise nas bases de 

dados, através da inteligência artificial, fazendo com que os sistemas utilizados pelo “DD” 

“evoluam juntamente com a evolução tecnológica”, segundo o Gestor de Inovação. 

 Apesar de ser um projeto em andamento, não há unanimidade quanto à melhoria que o 

sistema irá causar nas atividades cotidianas na instituição, principalmente em relação à 

produção de relatórios. Como foi apresentado anteriormente, há um setor específico 

responsável pela produção de análises criminais a partir de relatórios que são produzidos 

artesanalmente pelos funcionários deste setor – o Setor de Análise. Os analistas acreditam 

que, para a produção de relatórios de análises criminais, é necessária e essencial a intervenção 

humana, pois é através do feeling – ou do “faro policial” (ALBERNAZ, 2015) incorporado 

por eles a partir da relação de proximidade que tem com policiais – que selecionam quais 

informações serão pertinentes para alguma ação policial derivada do relatório. 

De acordo com o que foi anunciado, o projeto do “Novo DD” visa manter a instituição no 

rol das instituições produtoras de informação, preservando seu nível de competitividade por 

resultados, aspecto importante na manutenção das redes e nas relações de trocas existentes 

entre o “DD” e outras instituições. As transformações institucionais a fim de utilizar 

dispositivos tecnológicos em cooperação com os humanos – para além de um processo de 

adaptação à modernidade e à falta de incentivo financeiro do Estado, gerando cortes no 

quadro de funcionários –, confirmam uma “interação crescente entre mentes e máquinas” 

(CASTELLS, 2020, p. 89) e, portanto, essas transformações não interrompem esses sistemas 

de troca, contribuindo com a manutenção destas. Além disso, este projeto também propõe a 

articulação de diferentes áreas de conhecimento, a fim de desenvolver um sistema de 

inteligência artificial que cumpra com as necessidades institucionais. 

Neste sentido, levando em consideração que pretendemos trabalhar com 

armazenamento, tratamento e associação em grandes bases de dados, devemos 

considerar que esses dados precisam ser compreendidos a partir da natureza de suas 

fontes e suas implicações, tanto sociais como aquelas relacionadas à perspectiva do 

processo de análise desses dados. Para tanto, precisamos recorrer aos Sistemas 

Complexos, a fim de abarcar a complexidade tanto das informações e dados quanto 
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da interação entre os diferentes órgãos responsáveis pela inteligência e pela 

segurança pública. (BRITO; MOTTA; BORGES, 2018). 

Mesmo sendo uma instituição que opera através do compartilhamento da informação, há 

uma demanda dos agentes da segurança pública pela particularização da informação. Apesar 

das denúncias serem encaminhadas para os órgãos competentes através da Difusão ou da 

produção de relatórios de análise criminal, policiais demandam uma “redifusão” 

particularizada, com o objetivo de garantir informações privilegiadas que os ajudem na 

atuação em casos que os proporcionam gratificações. Desta forma, é possível observar que há 

uma relação entre poder e saber (FOUCAULT, 1996; 2012), onde saber produz poder, na qual 

explicita que essa relação não é algo dado naturalmente, e sim derivado das relações e práticas 

sociais. Ou seja, a imposição dos policiais pela particularização da informação é uma tentativa 

produção de uma saber que lhes conferem poder, na medida em que tais informações lhes 

permitiriam agir de forma privilegiada. 

Porém, a “redifusão” também funciona como uma forma de contornar falhas do sistema, 

sendo legitimado como uma prática institucional informal (CARVALHO, 2019), a partir da 

necessidade da intervenção humana. Isso acontece principalmente quando as denúncias 

contêm fotos e vídeos anexados. Mesmo com a descrição detalhada no relato das imagens 

encaminhadas pelos denunciantes, na “redifusão”, o arquivo da denúncia contendo o relato e 

gerado em PDF pelo sistema é encaminhado pelo Whatsapp, e os vídeos e as fotos são 

encaminhados separadamente. Para que não haja uma possível identificação do denunciante, 

as fotos e os vídeos são salvos e encaminhados pelo computador, a fim de dificultar um 

possível rastreamento da origem dos arquivos. 

Tal prática também é constantemente realizada quando há dificuldades das delegacias, 

batalhões e outras instituições policiais e jurídicas de terem acesso às denúncias que foram 

encaminhadas para os mesmos através da Difusão. Um funcionário relatou que ao ligarem 

para cobrar respostas das denúncias encaminhadas, muitas vezes as outras instituições não 

tinham lido as denúncias presentes na caixa de e-mails. 

As vezes, a gente demora para receber uma resposta. Quando ligamos à 

tarde para cobrar a resposta de uma denúncia imediata que foi 

encaminhada pela manhã, muitas vezes essa denúncia nem foi vista porque 

ninguém verificou o e-mail. Por isso, se a gente conhece algum policial do 

batalhão pra onde a denúncia foi encaminhada, por exemplo, a gente 

compartilha com ele também de maneira informal para que a gente possa 

ter alguma resposta.  
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Apesar de ter mecanismos que possibilitam o compartilhamento da informação de forma 

ampla e transparente, denúncias acabam sendo compartilhadas de forma particularizada, tanto 

através de solicitações para tal, quanto por causa de falhas operacionais das instituições que 

recebem as denúncias, como do sistema operacional utilizado pelo “DD”. Desta forma, se 

percebe uma constante relação entre os meios de utilização de recursos tecnológicos e a 

utilização de recursos humanos, de maneira que estão sempre em interação, seja ela 

conflituosa ou não. 

A Central Disque-Denúncia vem trabalhando ao longo dos seus 25 anos para se manter 

no rol das instituições influentes no quesito informação. De acordo com dados do próprio 

“DD”, isso de corrobora com os recordes de denúncias alcançados, tendo em 2012 o maior 

número de registro de denúncias da instituição. Isso foi reflexo do ano anterior onde a 

instituição alcançou seu recorde diário de 1.136 registros de denúncias em 26 de novembro de 

2011, durante a operação de ocupação policial no Complexo do Alemão. No mesmo mês 

alcançou o recorde mensal com 15.950 registros de denúncias, que contribuíram com as 

operações de implementação das UPPs da Mangueira e da Rocinha, e consequentemente com 

a prisão do traficante Nem da Rocinha
55

.  

É necessário salientar que os números apresentados precedem a criação do aplicativo 

institucional e a utilização de Whatsapp, onde todas as denúncias foram fornecidas apenas 

pela central de atendimento telefônico. Durante as operações que precederam a 

implementação das UPPs em favelas do Rio de Janeiro, o “DD” funcionou – ou pelo menos 

tentou funcionar – como um centro de cálculo (LATOUR, 2000), mobilizando e 

proporcionando a realização de ações a distância sobre suas redes, seja através da ação 

policial ou através do incentivo ao fornecimento de informações pela população, 

possibilitando uma nova forma de vigilância, tanto dos traficantes, quanto dos policiais. 

Em sua pesquisa realizada em duas favelas da cidade do Rio de Janeiro que receberam a 

política de segurança das UPPs, Menezes (2015) afirma que a vigilância nas favelas eram 

estabelecidos a partir da existência e convivência entre moradores, traficantes e policiais no 

mesmo território, sendo estes últimos os mais novos integrantes permanentes nestas 

localidades. Se antes das UPPs os policiais entravam nas favelas de forma esporádica para 

realizarem operações ou para reforçar acordos previamente estabelecidos com os traficantes – 
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 Dados disponíveis no site da Central Disque-Denúncia. Para mais informações, acesse: 

https://www.disquedenuncia.org.br/numeros. 

https://www.disquedenuncia.org.br/numeros
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como o arrego –, com a chegada das UPPs e a permanência dos policiais dentro das favelas, 

as relações sociais entre moradores, policiais e traficantes se desenvolveram através de um 

complexo emaranhado de vigilância, onde uma nova modalidade de relações é desenvolvida: 

a vigilância mútua entre os três atores sociais (MENEZES, 2015). 

É possível dizer que, desde a inauguração da UPP multiplicaram-se as camadas de 

vigilância presentes nas favelas: policiais passaram a vigiar cotidianamente 

moradores e traficantes; traficantes passaram a vigiar 24 horas por dia policiais e 

moradores; moradores também intensificaram a vigilância em relação aos traficantes 

e policiais (podendo, por exemplo, fazer denúncia de traficantes para a polícia e 

também de policiais que não estivessem agindo corretamente). Além disso, todos 

esses atores vigiavam aqueles que pertenciam ao mesmo grupo (ou seja, policiais 

vigiavam outros policiais; traficantes vigiavam outros traficantes; e os moradores 

também vigiavam uns aos outros). (MENEZES, 2015, p. 146). 

Com a chegada as UPPs, o controle social dentro das favelas, onde foram implementadas 

essa política, passou a ser exercido através da violência simbólica e da vigilância mútua, na 

medida em que os esculachos (PIRES, 2011), os confrontos armados e a violência física não 

eram mais enxergados com bons olhos devido ao significado que a “Unidade de Polícia 

Pacificadora” apresentava naquele contexto. Com a vigilância mútua entre todos os atores 

envolvidos nesse cenário antigo com novos contextos, arranjos e interações, a possibilidade 

de realizar uma denúncia através de uma ligação telefônica se tornou menos viável, na medida 

em que se intensifica o medo e o risco de ser identificado como um X-9.  

A conhecida “lei do silêncio” parece ser mais perniciosa do que normalmente se 

imagina: não se trata apenas do fechamento para os “de fora” das populações mais 

diretamente afetadas pela sociabilidade violenta, mas da incomunicabilidade entre 

seus próprios membros produzida pelo medo e pela desconfiança (MACHADO DA 

SILVA, 2016, p. 226). 

 

A criação do aplicativo do Disque-Denúncia para celulares favoreceu essa nova dinâmica 

dentro das favelas, tendo em vista que não há mais a necessidade de realizar uma ligação, 

podendo realizar a denúncia por escrito pelo celular com o anonimato garantido 

institucionalmente. Este dispositivo sociotécnico possibilita a continuidade de mobilização a 

distância, promovendo não somente acúmulo de informações, mas também colocando em 

prática a capacidade de constituir redes de aliados humanos e não-humanos (LATOUR, 

2000). 

Com o aplicativo é mais fácil uma pessoa realizar uma denúncia. Ela não 

precisa ligar pra cá e ficar com medo de descobrirem, ou algo do tipo. Ela 

pode baixar o aplicativo, fazer a denúncia e depois excluir o aplicativo do 

celular. Porque caso roubarem seu celular ou pegarem para ver o que tem 
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nele, não vai ter mais o aplicativo e a pessoa não corre riscos.(Gerente de 

Análise) 

 

FIGURA 21 – CAMPANHA PUBLICITÁRIA DO APLICATIVO DISQUE-

DENÚNCIA 2017  

 

Fonte: Central Disque Denúncia, 2019. 

 

Desta forma, é possível perceber que além de ser a “arma do cidadão” (PATRÍCIO, 

2006) e “a bala perdida dos bandidos”, como diz o Zeca Borges, a Central Disque-Denúncia 

se tornou também um mecanismo de acúmulo de conhecimento (LATOUR, 2000) e de 

vigilância permanente. Isso permite o recebimento de informações que englobe todas as 

classificações e tipificações criminais, não sendo direcionado apenas às classes perigosas, 

sujeitas à “sociabilidade violenta” (MACHADO DA SILVA, 2016) e à “sujeição criminal” 

(MISSE, 2010), o que permite o recebimento de denúncias sobre abusos de autoridade, 

ameaças de policiais e militares das Forças Armadas, além de milícias e envolvimento de 

policiais com as facções criminosas. 

Assim como recebem denúncias sobre atividades criminosas e ilícitas de quaisquer 

pessoas, o “DD” também recebe muitas denúncias sobre “desvio de conduta” e “ameaças” de 

policiais. Sobre “desvio de conduta” trata-se: envolvimento de policiais com facções 

criminosas; “arrego”; formação de grupos paramilitares, como milícias e grupos de 

extermínio; extorsão; constrangimento e intimidação de moradores de áreas periféricas; dentre 

outros. Porém, tais denúncias são tratadas de forma diferenciada, onde não são encaminhadas 

para as delegacias e batalhões, e sim para a Corregedoria das polícias, seja Polícia Civil ou 

Militar. 
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Nós não podemos encaminhar essas denúncias para os batalhões porque os 

policiais envolvidos podem de alguma forma ficar sabendo. Então, 

encaminhamos para a Corregedoria para que seja feita uma investigação 

interna. Muitas vezes são os próprios traficantes que ligam para fazer essas 

denúncias. A gente sabe que são traficantes porque eles fazem questão de se 

identificar.  

 

O “DD” não abre mão de obter quaisquer informações. Isto é visível na forma de agir 

com relação às denúncias contra policiais permite que as relações em rede (CASTELLS, 

2020) envolvendo o “DD” e as instituições policiais sejam mantidas, tendo em vista que sem 

o trabalho policial de averiguação das informações contidas nas denúncias, o trabalho do 

“DD” não seria possível.  

A Central Disque-Denúncia não surgiu com a intenção se tornar um mecanismo de 

vigilância, tendo em vista seu interesse inicial em obter informações que levassem a solução 

dos crimes de cárcere privado e sequestros. Porém, ao longo dos anos, passou a fazer parte do 

rol de instituições voltadas para o acúmulo de informações e conhecimento, tendo em vista a 

possibilidade de realizar uma denúncia de forma anônima, em qualquer tempo e espaço. 

Isto posto, o “DD” tenta funcionar como um “centro de cálculo” (LATOUR, 2004), onde 

é neste local que as informações recebidas são transformadas, sendo reduzidas e/ou 

ampliadas, a fim de estabelecer uma ligação entre dois lugares distante no espaço-tempo. O 

“DD” não é um local onde a informação estaciona, ele funciona como um local onde a 

produção da informação é realizada e compartilhada com outros com o objetivo de transmitir 

o que se sabe de um determinado lugar, abordando a informação como “o que os membros de 

uma expedição devem levar, na volta, para que um centro possa fazer ideia de outro lugar.” 

(LATOUR, 2004b, p. 41). 

A produção de informações permite, pois, resolver de modo prático, por operações 

de seleção, extração, redução, a contradição entre a presença num lugar e a ausência 

desse lugar. Impossível compreendê-la sem se interessar pelas instituições que 

permitem o estabelecimento dessas relações de dominação, e sem os veículos 

materiais que permitem o transporte e o carregamento. (LATOUR, 2004b, p. 42) 

 

Desta forma, por mais que o “DD” funcione como um mecanismo de vigilância em áreas 

periféricas – de forma intencional ou não –, seu principal objetivo é funcionar como um 

mecanismo acúmulo de conhecimento, de produção e compartilhamento da informação seja 
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através da difusão ou de relatórios para sua rede de atores heterogêneos, na medida em que 

não toma para si a informação, particularizando-a. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em termos de políticas públicas produzidas pelo Estado, de acordo com Mary Douglas e 

Aaron Wildavsky (2012), tem-se o crime como um dos principais perigos
56

 que precisam ser 

enfrentados, porém “uma vez que ninguém pode atentar pra tudo é preciso estabelecer algum 

tipo de prioridade entre os perigos” (p. 3). 

Na década de 1990, o governo do estado do Rio de Janeiro precisou lidar com o aumento 

de índices de diferentes tipos de crime – chacinas, tráfico, grupos de extermínio, corrupção 

policial –, mas em decorrência do apelo do empresariado, reforçado pela imprensa, o crime de 

extorsão mediante sequestro se tornou prioridade. Desta forma, a ênfase dada aos crimes que 

tem atores sociais favorecidos fica evidente, de forma que o risco corrido pelas camadas 

populares não tivesse muita visibilidade, no ponto de vista das políticas públicas de 

segurança, tendo em vista que “os diversos princípios sociais pelos quais o comportamento se 

pauta afetam o julgamento de quais perigos devem ser temidos, quais riscos valem a pena e 

quem se deve permitir corrê-los” (DOUGLAS & WILDAVSKY, 2012, p. 6).  

Os riscos corridos talvez sejam aceitos contra a vontade, isto é, a pessoa não os 

aceitaria se fosse rica, bonita ou de origem nobre. Assim, ou o risco involuntário é 

uma categoria lógica vazia, ou deve constituir uma queixa em relação ao sistema 

social específico que impõe uma vida mais dura a determinadas pessoas. 

(DOUGLAS & WILDAVSKY, 2012, p. 17). 

 

Dessa perspectiva, apesar de não ser um órgão e nem uma política pública estatal, o 

Disque-Denúncia também funciona como um mecanismo de vigilância (FOUCAULT, 1996; 

2012) das áreas periféricas – das pessoas em que a vida mais dura é imposta – na medida em 

quem é utilizado para obtenção de informações sobre crimes e ilegalidades e as encaminham 

para os órgãos competentes, majoritariamente estatais. Desta forma, a instituição faz parte de 

um sistema de governamentalidade que implica na associação entre homens e coisas 

(FOUCAULT, 1979), na medida em que o uso de telefones e celulares pelos homens e sua 

oportunidade de dispor destes faz parte de uma lógica de controle social, onde indivíduos 

podem comunicar à instituição atividades por eles consideradas criminosas ou ilegais. A 

governamentalidade se aplica nesse contexto, na medida em que “o essencial é, portanto esse 
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 “1. Relações internacionais: o risco de invasão ou um ataque estrangeiro; guerra; perda de influência, prestígio 

e poder. 2. Crime: colapso interno; fracasso da lei e da ordem; violência versus crimes do colarinho-branco. 3. 

Poluição: abuso de tecnologia; temores pelo meio ambiente. 4. Fracasso econômico: perda de prosperidade.” 

(DOUGLAS & WILDAVSKY, 2012, p. 2). 
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conjunto de coisas e homens” (FOUCAULT,1979, p.166), além de produzir um acúmulo de 

conhecimento através das informações que é decorrência dos laços entre humanos e não-

humanos (LATOUR, 2000). 

A Central de Atendimento é composta por atendentes civis que possuem a 

responsabilidade de receber as ligações e registrá-las no sistema. A interação entre humanos e 

não-humanos (LATOUR, 1998; 2000), ou entre os homens e as coisas (FOUCAULT, 1979) 

permite o registro e arquivamento das informações obtidas através do atendimento telefônico, 

utilizando recursos tecnológicos, como softwares e hatdwares. Os registros das ligações ficam 

disponíveis no sistema sendo possível acessá-los a qualquer momento. 

Estes registros permitem a produção de relatórios de análises criminais a partir das 

informações presentes neles. Desta forma, a Central Disque-Denúncia não funciona somente 

recebendo ligações e encaminhando-as, mas também produz documentos que possibilitam 

ações voltadas para a segurança pública de acordo com a temática solicitada, além de 

instrumento de saber, que possibilita àqueles que o detém desenvolver relações de poder 

(FOUCAULT, 1996; 2012). 

Considerando a teoria social de Bruno Latour, a associação entre humanos e não-

humanos, além das relações sociais, possibilitam a manutenção e a durabilidade da união da 

sociedade (1998). Para Latour, “sempre que descobrimos uma relação social estável, é a 

introdução de alguns não-humanos que podem explicar esta duração relativa. A maneira mais 

produtiva de criar novas narrativas tem sido seguir o desenvolvimento de uma inovação”
57

 

(1998, p. 118, tradução livre). Isto posto, o uso da tecnologia – como um não-humano – 

possibilita a manutenção das relações sociais e as transformações através das relações 

sociotécnicas, onde se torna visível que os não-humanos, assim como os humanos, são 

dotados de agência e promovem inovações. 

Com o constante avanço da tecnologia e com uma sociedade cada vez mais integrada com 

os meios tecnológicos, sendo uma das principais características das sociedades modernas, no 

ano de 2016 foi estabelecido o uso de aplicativos de celulares como uma nova forma de 

receber denúncias. Considerando os novos contextos urbanos na cidade do Rio de Janeiro, 

considerando as políticas públicas de segurança implementada nos últimos anos, o “DD” 
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 Citação original: “siempre que descubrimos una relación social estable, es la introducción de algunos no-

humanos lo que puede explicar esta duración relativa. La manera más productiva de crear nuevas narrativas ha 

consistido en seguir el desarrollo de una innovación.” (LATOUR, 1998, p.118). 
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possibilitou novos meios de recebimento de denúncias, trabalhando em uma logística baseada 

no pensamento de “como manter os informantes ao nosso lado enquanto estão distantes” 

(LATOUR, 2000, p. 380), além de ser uma ferramenta não-humana para suprir dificuldades 

relativas a redução do quadro de funcionários. 

Contrária às outras instituições de Segurança Pública que tem como prática a 

particularização da informação (KANT DE LIMA, 1995), a Central Disque-Denúncia tem 

como política institucional principal o compartilhamento e a circulação da informação com o 

maior número possível de órgãos e instituições. Esta circulação pode ser realizada através do 

simples encaminhamento das denúncias aos órgãos competentes, e também através da 

produção de documentos – relatórios – que são encaminhados quando solicitados ou não, 

funcionando como um “centro de cálculo” (LATOUR, 2000, 2004b), onde “essa mobilização 

de tudo o que poder ser inscrito e levado de lá para cá é o elemento principal da tecnociência, 

e devemos tê-la em mente se quisermos entender o que acontece dentro desses centros” (2000, 

p. 378). 

Desta forma, fica percebido o processo de compartilhamento da informação como algo 

importante para o desenvolvimento do trabalho da instituição, onde “no estado do Rio de 

Janeiro, o Disque Denúncia atua como um canal entre a população e os agentes de segurança 

pública no combate à criminalidade e na solução de problemas que atigem (sic) comunidades, 

bairros e cidades” (BRITO; MOTTA; BORGES, 2018, p.3). O compartilhamento da 

informação é indispensável, tendo em vista que da circulação da informação que possuem 

respostas sobre o trabalho realizado e que permite o investimento financeiro de outras 

instituições, estabelecendo e firmando alianças e redes de apoio recíproco. 

Portanto, a Central Disque-Denúncia foi se modificando ao longo dos anos para atender 

as demandas da sociedade. Tais mudanças não se deram somente na parte estrutural da 

instituição, mas também na utilização de novos recursos disponíveis pela tecnologia para 

melhorar as dinâmicas de atendimento e produção de documentos que viabilizam o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento institucional, para melhor atender a sociedade e para se 

manter como uma das principais instituições de acúmulo de conhecimento e informação do 

Rio de Janeiro. 
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