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A PREVENÇÃO DOS SINTOMAS DEPRESSIVOS EM POLICIAIS MILITARES DO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

Aline Maria Lopes dos Prazeres 1 

 

Resumo 

O presente estudo consta de uma revisão bibliográfica e documental sobre a preven-
ção da depressão no ambiente de trabalho na Polícia Militar de Pernambuco, emba-
sando-se teoricamente no conceito de estresse, de ansiedade, e de outros transtornos 
psicológicos associados à depressão e a princípios do aconselhamento psicológico, 
dando-se ênfase ao transtorno depressivo que acomete os policiais militares devido a 
muitas situações relacionadas com a atividade profissional. A abordagem traz a difi-
culdade em diagnosticar o transtorno, pois os policiais militares, de uma forma geral, 
demonstram preconceito em se submeter a um acompanhamento psicológico preven-
tivo e, quando manifestam os sintomas, o transtorno já se encontra instalado. Discu-
tiram-se, ainda, os principais sintomas do transtorno do depressivo na Corporação.  

Palavras-chave: Acompanhamento Psicológico. Depressão. Policiais Militares.   
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Abstract 

The present study consists of a bibliographic and documentary review on the preven-
tion of depression in the workplace in the Military Police of Pernambuco, based theo-
retically on the concept of stress, anxiety, and other psychological disorders associated 
with depression and principles of psychological counseling, emphasizing the depres-
sive disorder that affects military police due to many situations related to professional 
activity.The approach brings the difficulty of diagnosing the disorder, because the mili-
tary police, in general, demonstrate prejudice in undergoing a preventive psychological 
follow-up, and when they manifest the symptoms the disorder is already installed. The 
main symptoms of depressive disorder in the Corporation were also discussed. 

Key words: Depression. Military policemen. Psychological monitoring 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo, de natureza bibliográfica e documental, tem como 

objetivo investigar na literatura científica os conceitos teóricos sobre a apresentação 

e sintomatologia da depressão em Policiais Militares do Estado de Pernambuco. 

O termo melancolia é bastante citado na história da Medicina e da Psi-

quiatria bem como na Filosofia e nas Artes. No ano de 2005, ocorreu uma Exposição 

em Paris intitulada de “Melancolia, gênio e loucura no Ocidente“, sendo considerada 

um sucesso de crítica e de público, reuniu uma iconografia que explorou o termo me-

lancolia em 2.500 anos de história da civilização ocidental. A palavra melancolia apa-

rece pela primeira vez no século IV a.C. e é formada pela associação de dois termos 

kholé (bile) e melas (negra), que significa bile negra. 

Hipócrates (460-357 a.C.), em seus “Escritos da Natureza do Homem“, 

traz que a saúde é um equilíbrio dos compostos do corpo humano que são o sangue, 

a linfa, a bile amarela e a bile negra. A saúde então é definida como pelo equilíbrio 

dos quatro humores entendendo-se que a doença vem da predominância de um hu-

mor sobre os outros. Sendo a bile negra ou melancolia que vai designar assim uma 

substância natural do corpo e o excesso dessa substância. 

O início da Idade Moderna, século XVII, é marcado pela publicação do 

livro “Anatomy of Melacholy”, em 1621, Robert Burton, que fez uma revisão de todo 

pensamento médico e filosófico acumulado nos séculos anteriores e, ao endossar o 

conceito de doença afetiva, volta a dar uma conotação inteiramente médica à melan-

colia, descartando o defendido por Aristóteles, que a trazia como doença do espírito. 

O alienista francês Jean-Etiènne Esquirol (1772-1840) foi o primeiro médico a consi-

derar que um distúrbio primário do humor estaria subjacente a várias formas de de-

pressão. 

A depressão foi reconhecida como doença pelo Código Internacional de 

Doenças (CID-10), no qual consta no item F.32-Episódios Depressivos e o termo “hu-

mor” substituiu o termo “afetivo” sob a influência da psiquiatria norte-americana na  
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terceira edição do “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desors (DSM – 1980), 

por considerar que se trata de um estado emocional mantido, e não uma expressão 

externa. 

Esta doença se manifesta apresentando uma diminuição da autoestima 

e da autoconfiança, ideias de culpabilidade ou indignidade. O humor depressivo varia 

e pode se apresentar de forma somática como perda de interesse ou prazer, despertar 

matinal precoce, lentidão psicomotora, agitação, perda de apetite, perda da libido, 

perda do prazer. Dependendo da forma como a sintomatologia se apresenta,  o Có-

digo Internacional de Doenças divide sua incidência em três níveis, sendo que o pri-

meiro é o Episódio depressivo leve (F32.0 / CID-10, no qual geralmente estão presen-

tes dois ou três sintomas citados anteriormente e o paciente usualmente sofre com a 

presença destes, contudo consegue realizar suas atividades diariamente. O segundo 

nível é o Episódio depressivo moderado (F32.1 CID-10) em que o paciente apresenta 

quatro ou mais sintomas citados e aparentemente tem muita dificuldade em desem-

penhar suas atividades de rotina. O terceiro nível é o Episódio depressivo grave sem 

sintomas psicóticos (F32.2 / CID-10). São episódios depressivos nos quais os vários 

sintomas são marcantes e angustiantes, tipicamente com perda de autoestima e ideia 

de culpabilidade e valia. As ideações suicidas são comuns. 

Nesta pesquisa foram estudadas as manifestações da depressão, em 

seus três níveis, em profissionais de segurança pública que diariamente estão expos-

tos a situações de risco, em que um dia de trabalho pode se tornar um dia traumático 

com a exposição a situações de estresse e perigo iminente da vida própria e de seus 

companheiros. O cotidiano da profissão dos policiais militares apresenta-se com vá-

rias situações em que o perigo ou ameaça a vida é uma constante. Muitos passam 

por situações em que há perdas de companheiros de trabalho ou a incapacidade física 

sua ou de outrem. 

É importante pontuar a dificuldade em diagnosticar os Episódios depres-

sivos, principalmente no que diz respeito à comunicação, pois, para isto é preciso 

superar as diversas barreiras do medo e do preconceito que estes profissionais  
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enfrentam em falar ou sinalizar sobre sua condição.  

Contudo, pessoas diferentes reagem de formas diferentes a situações 

de risco e assim, de acordo com as diversas variáveis de gênero, tempo na atividade, 

experiência em situações traumáticas e outras, pode-se perceber que os policiais mi-

litares podem ou não apresentar episódios depressivos após a exposição a situações 

traumáticas e o cotidiano estressante. (CAMARA FILHO, 1999). 

 

2 A Atividade Policial Militar 

 

Atenção e tensão são temas constantes que mantém o estado de alerta 

destes profissionais, que entram para o serviço preparados para uma mudança brusca 

em frações de segundos. A atenção consiste em atividade mental que se caracteriza 

pela capacidade de o sujeito dirigir-se, cognitivamente, para determinada fonte esti-

muladora e dela recolher as informações desejadas. (CAMARA FILHO, 1999). Os pro-

fissionais de segurança pública estão também em constante tensão, pois seu objeto 

de trabalho é a vida e a integridade física das pessoas na comunidade, da qual ele 

faz parte com seus familiares. Situações que muitas vezes exigem mais do que sua 

capacidade física e emocional é capaz de alcançar. 

Estas situações muitas vezes podem acarretar uma intensa reação de 

estresse, sendo que esta reação não se desfaz do organismo e a pessoa acaba revi-

vendo em seu estado psicológico habitual. (SCARPATO, 2004). 

Um conceito interessante é o de suporte social, pois ajuda as pessoas a 

enfrentarem o estresse ambiental, diminuindo as consequências no organismo. Os 

sistemas de suporte implicam padrões duradores de vínculos que contribuem de ma-

neira significativa para a manutenção da integridade física e psicológica do indivíduo. 

Como conceito mais prático, tem-se que suporte social “é o apoio oferecido por outros 

sujeitos (famílias, amigos) para o indivíduo e ao mesmo tempo percebido por este.” 

(COLETA, 2007). 
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3 A Depressão 

 

A depressão tornou-se o epicentro da psiquiatria por volta de 1970-1975, 

quando os epidemiologistas a consideraram como a patologia mental mais dissemi-

nada no mundo e sendo reputada como “doença da moda” ou “mal do século”, assim 

acabou por designar a maior parte dos males psicológicos ou comportamentais com 

os quais o ser humano se depara ao longo da vida. Uma pessoa saudável se sente 

bem, a maioria do tempo, com as coisas que faz, seus relacionamentos, seu trabalho, 

sua recreação e seus movimentos. Ocasionalmente, seu prazer alcança o êxtase, 

como também pode ficar triste, sentir dor, desgosto e desapontamento, contudo, não 

ficará deprimida. 

A pessoa deprimida é incapaz de reagir a estímulos e esta incapacidade 

é o que distingue o estado depressivo de todas as outras condições emocionais. Uma 

pessoa desanimada recuperará sua fé e esperança quando a situação mudar, mas 

nada consegue criar uma reação numa pessoa deprimida. Frequentemente a possibi-

lidade de divertimento ou prazer serve apenas para afundá-la em sua depressão (LO-

WEN, 1983). 

Em casos severos de depressão, a falta de reação ao mundo é clara-

mente evidente. A pessoa gravemente deprimida pode se sentar em uma cadeira, sem 

fitar nada em particular, por horas a fio. Pode permanecer na cama durante boa parte 

do dia, incapaz de achar energia para se mover no fluxo da vida. Mas muitos casos 

não são tão graves, alguns pacientes conseguem desempenhar as atividades do dia 

a dia, contudo se queixam de se sentirem deprimidos, e aqueles que conviviam com 

eles sabiam desta condição. 

Os sentimentos vividos por um policial em atividade e as muitas situa-

ções de estresse são muito fortes e podem causar sensações permanentes de medo 

e ódio. Assim, tem-se que houve uma cristalização do padrão distresse, que são “orga-

nizações psicofísicas que mantêm a pessoa paralisada num modo de funcionamento, 

sem poder voltar ao seu modo de vida anterior. Existe uma organização psicofísica  
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que sustenta a pessoa no estado de distresse, termo da Psicologia e Psquiatria para 

o estresse excessivo, ou seja, maior que o necessário, a ponto de causar problemas 

e sofrimento, criando uma percepção de mundo em que ele se apresenta hostil, peri-

goso e ameaçador. Nos policiais militares, o organismo se adapta a viver sempre num 

perigo iminente, como se sempre algo perigoso fosse acontecer. Contudo, a vivência 

diária e a incerteza da profissão fazem com que estes profissionais vivam intensa-

mente este estado de distresse. (KELEMAN,1987) 

Uma vez que a depressão é causada pela supressão da emoção, ela 

não pode ser em si mesma considerada uma supressão. Representa uma ausência 

de emoção, não é um sentimento verdadeiro, ninguém se “sente” deprimido. Senti-

mentos e emoções são respostas orgânicas a eventos do ambiente. O estado depres-

sivo é uma “falta” de reação. Os sentimentos mudam quando a situação externa muda, 

causando uma reação diferente no organismo. O indivíduo no estado depressivo per-

manece sem reação. 

A depressão é uma perda da força interna do organismo. Esta força in-

terna é um fluxo constante de impulsos e sentimentos dos centros vitais do corpo para 

periferia. Esta carga ativa tecidos e músculos em seu caminho, fazendo com que sur-

jam sensações ou sentimentos. No estado depressivo, a formação dos impulsos é 

severamente reduzida tanto quanto ao número de impulsos como em suas forças. 

Esta diminuição produz internamente uma perda de sentimentos e uma falta de ação 

externamente. Podemos assim falar da depressão como um colapso interno, signifi-

cando com isso que a habilidade de o organismo reagir com impulsos apropriados aos 

eventos do ambiente diminui muito. 

 
3.1 Transtornos associados à depressão 

 
A ansiedade aumenta o tempo de duração das imagens de flashbacks 

em situações de exposição a estresse e perigo. Às vezes, há respostas de tolerância 

mal - adaptativas adicionais, isto é, um comportamento histriônico ao agressivo per-

sistente, ou uso excessivo de álcool ou drogas. (GELDER, 1999). 
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A violência urbana vem aumentando e também vem crescendo a apre-

sentação da ansiedade e, junto com ela, um aumento na incidência do transtorno de-

pressivo. Apesar de não estar claro a origem da depressão, consistem algumas hipó-

teses que trazem que a depressão diminui a capacidade da pessoa se adaptar a ocor-

rência de eventos traumáticos ou de perigo. (SCARPATO, 2004). 

Existe uma relação estreita entre as perdas e a depressão, em que mui-

tos fatores, como orgânicos e genéticos, podem oportunizar a ocorrência da síndrome 

depressiva, contudo, observado psicologicamente, as síndromes e reações depressi-

vas surgem com muita frequência após perdas significativas. No episódio depressivo, 

evidentes sintomas estão presentes como humor deprimido, anedonia, fadigabilidade, 

diminuição da concentração, diminuição da autoestima, ideias de culpa, de inutilidade, 

transtornos do sono e do apetite. (DALGALARRONDO, 2000). 

 
3.2 Intervenção Psicológica 

 
Alguns recursos da experiência do profissional podem ajudar na identifi-

cação da ocorrência da depressão, pois, diante das ausências ao serviço, desânimo, 

postura, modo de falar, reações físicas que podem ser observadas no sujeito, há con-

dições de se identificar a apresentação do problema. E para esta identificação se faz 

necessário que todo efetivo das Unidades e Subunidades que estejam participando 

do cotidiano do miliciano tenham a percepção e conheçam a sintomatologia da doença, 

a fim de que possam ajudar de maneira efetiva. E a partir daí conduzir o indivíduo a 

se perceber, conhecer seus limites e identificar o seu estado emocional afetado pela 

patologia. 

A psicologia vem evoluindo e trazendo opções de prevenção e trata-

mento da depressão por meio da Psicoterapia Corporal com as técnicas de Análise 

Bioenergética, que consiste em: 

 
“A bioenergética é uma técnica terapêutica que ajuda o indivíduo a reencon-
trar-se com seu corpo, e a tirar o mais alto grau de proveito possível da vida 
que há nele. Ela é uma aventura de autodescoberta. Difere de formas simila  
 

https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de520502021


 

 
 

15 

 
res de exploração da natureza do ser por tentar perseguir o objetivo de com-
preender a personalidade humana em termo de corpo humano. Os processos 
energéticos do corpo determinam o que acontece na mente, da mesma forma 
que determinam o que acontece no corpo.” ( LOWEN, 1982) 

 

A Bioenergética é baseada no trabalho de Wilhelm Reich, que desenvol-

veu o tratamento no qual há o desenvolvimento na pessoa de sua capacidade de se 

entregar totalmente aos movimentos espontâneos e involuntários do corpo, os quais 

fazem parte do processo respiratório. (LOWEN, 1982) 

O indivíduo que não respira corretamente reduz a vida de seu corpo e 

não se movimenta livremente. A Bioenergética tem por objetivo ajudar o indivíduo a 

retomar sua natureza primária, que se constitui na sua condição de ser livre, seu es-

tado de ser gracioso e sua qualidade de ser belo. A liberdade é a ausência de qualquer 

restrição ao fluxo em movimentos, enquanto a beleza é a manifestação da harmonia 

interna que tal fluir provoca. Esses fatores denominam um corpo saudável e, portanto, 

uma mente saudável. 

Com objetivo de melhorar as condições físicas e psicológicas dos polici-

ais militares e diminuir as tensões que a atividade proporciona, podemos sugerir exer-

cícios simples para serem executados no cotidiano, prevenindo o estabelecimento do 

estresse e da ansiedade e, por consequência, a depressão. Inicialmente tem-se indi-

cação de uma respiração livre espontânea, profunda e suave. Deve-se envolver, na 

respiração, o tórax e o abdômen, simultaneamente, devendo o ar entrar e sair pelo 

nariz, ou pela boca. As narinas devem estar permanentemente desobstruídas, para 

facilitar a passagem do ar do meio ambiente para o organismo e vice-versa. Respirar 

bem amplia a oxigenação das nossas células, amplia a circulação sanguínea e facilita 

o relacionamento dos órgãos internos. Uma prática respiratória bastante eficaz e sim-

ples diz respeito a quatro etapas: inspiração; pausa de quatro segundos; expiração; 

pausa de quatro segundos. Este exercício acalma a mente e relaxa o corpo. 

A importância dos exercícios corporais diários reside na possibilidade de 

entregarmos ao nosso corpo a movimentação necessária para que todos os órgãos 

internos possam estar oxigenados. Um dos pilares da Bioenergética é o enraizamento  
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(Grounding), que consiste numa postura em pé, com os pés paralelos, flexionar os 

joelhos, mantendo-os assim. Este exercício permite que a energia acumulada, e em 

excesso, na cabeça e membros superiores, desça até as pernas e pés, e passe a 

circular harmônica e equilibradamente. Os músculos das pernas pelo estresse da pos-

tura começarão a vibrar, acontecendo, então, a circulação energética. (ALVES, 2012) 

Outro exercício proposto é o que movimenta o diafragma, pois este é um 

músculo feito um guarda-chuva, importante no processo respiratório. Com sustos, me-

dos e dores do crescimento, este músculo vai ficando contraído e assim podemos dar 

movimento por meio do exercício de levantar os braços durante a inspiração-pausa e 

baixar os braços. 

E por fim, um exercício que trabalha o maxilar, no qual muitas tensões e 

raivas ficam acumuladas, e para este é bastante simples imaginar a mastigação de 

uma carne bem dura, promover esta mastigação imaginária durante alguns minutos, 

dentro dos nossos limites, sem exageros, respirar profundamente. O maxilar é uma 

articulação que retém a raiva, e muita dela, sentida e não expressa, fica acumulada 

no maxilar. 

Estes exercícios são eficientes em seus resultados e devem ser execu-

tados diariamente pelo profissional, disponibilizando apenas um curto espaço de 

tempo de 15 (quinze) minutos para completar a série. É necessário que o profissional 

esteja em um ambiente tranquilo, com pouco barulho, para que possa entrar em con-

tato com o seu ser interior e poder executar a recarga de energia do organismo. Algu-

mas pessoas podem vibrar o corpo, outras podem chorar, outras podem sorrir na exe-

cução dos exercícios, pois, muitas reações emocionais podem advir, contudo, todas 

devem ser observadas e respeitadas. A prática não elimina o discurso verbal, pois, se 

durante a execução surgir alguma demanda emocional relevante, deverá ser devida-

mente encaminhada ao Gabinete Psicológico, a fim de que seja dado o suporte ne-

cessário ao policial militar. 
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5 Considerações Finais 

 

É importante que os episódios depressivos sejam identificados, estuda-

dos e apresentados aos policiais, pois a maioria deles desconhecem ou não admitem 

falar sobre algo subjetivo e que demonstre fragilidade pessoal ou da sua profissão. A 

resistência em admitir a presença do transtorno dificulta bastante o diagnóstico e prin-

cipalmente o tratamento preventivo para diminuir a tensão e a probabilidade de ocor-

rência do transtorno. 

Entretanto, é importante que os Comandantes de Unidades e Subunida-

des tenham conhecimento da sintomatologia. A partir deste estudo, sugere-se que 

sejam criadas campanhas de divulgação, bem como estudos de caso e atividades que 

possam informar aos policiais os principais sinais e sintomas da depressão e as pos-

sibilidades de tratamento, a fim de que o miliciano seja conscientizado e possa ajudar 

a si e ao próximo, evitando danos maiores à saúde do profissional, à sua família, e à 

Instituição. 
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A LIDERANÇA COMO HABILIDADE PRIMORDIAL DOS OFICIAIS PARA 

DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS ENTRE 

COMANDANTES E COMANDADOS NO ÂMBITO DOS BATALHÕES DA POLÍCIA 
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Resumo 
 

O presente artigo foi centrado numa área específica do conhecimento humano, a qual 
é fator de estudos desde os princípios da humanidade, sendo determinante das 
relações humanas e propiciador das principais mudanças no contexto histórico 
humano: a liderança. O trabalho em questão pretende demonstrar que a liderança 
hoje tem um papel fundamental no sistema corporativo e, principalmente, nas ações 
militares, sendo uma característica do ser militar desde os seus primórdios. Seu 
desenvolvimento como matéria acadêmica vem ao longo dos tempos melhorando o 
desempenho das instituições, sejam elas públicas ou privadas, bem como 
desenvolvendo o surgimento de novas técnicas e conceitos para a formação das 
habilidades no âmbito da liderança. No entanto, esse tema está sendo tratado de 
forma secundária dentro de nossa instituição, Polícia Militar de Pernambuco, deixando 
de lado a capacitação dos oficiais no que diz respeito ao desenvolvimento de suas 
habilidades. Ao longo dos anos e por causa dessa letargia, vêm se agravando 
principalmente as relações interpessoais, ocasionando choques entre essas duas 
realidades: comandantes e comandados, impactando diretamente o plano de governo, 
o projeto intitulado de “Pacto pela Vida”, sobretudo quando do não atingimento das 
metas por parte das Organizações Militares Estaduais (OME’s), face os diversos  
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conflitos gerados. A pesquisa demonstra como se encontra o moral de nossos oficiais 
comandantes, sejam eles de unidade ou subunidade, e dentro de todas essas 
nuances conclui-se que se faz necessário um olhar mais crítico no que diz respeito a 
esse tema, para que possamos fortalecer internamente nossa Instituição, podendo 
dessa forma implementar avanços para uma melhor prestação do serviço público. 
 
Palavras-Chave: Liderança. Liderança Militar. Hierarquia e disciplina. 
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Abstract 

 
This article was centered on a specific area of human knowledge, which has been a 
factor of studies since the beginning of humanity, being a determinant of human 
relationships and enabling the main changes in the historical context of humanity: 
leadership. We will show that leadership today has a fundamental role in the corporate 
system and especially in military actions, being a characteristic of the military since its 
beginnings. Its development as an academic subject has, over time, improved the 
performance of institutions, whether public or private, and also developed the 
emergence of new techniques and concepts for the formation of skills in the field of 
leadership. However, this issue is being treated in a secondary way within our 
institution, the Pernambuco Military Police, leaving aside the training of Officers with 
regard to the development of their skills. Over the years and because of this lethargy, 
interpersonal relationships have been getting worse, causing clashes between these 
two realities: commanders and commanders, directly impacting the government plan, 
the project entitled "Pact for Life" when the goals by the State Military Organizations 
(OME), given the various conflicts generated. Our research shows how the morale of 
our commanding officers is, whether they are unit or subunit, and within all these 
nuances it is concluded that a more critical look at this topic is necessary, so that we 
can improve our actions in pursuit of the objective of the Military Police of Pernambuco, 
which is to provide a quality public service. 
 
Keywords: Leadership. Military Leadership. Hierarchy and discipline. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) vem ao longo dos anos 

sofrendo, no que se refere a insurgências em meio a tropa, situações que culminam 

com movimentos ditos grevistas, nomenclatura essa, dada como forma de legalizar 

tais ações e/ou até mesmo minimizar os efeitos em face da gravidade no que diz 

respeito em relação a condição de militar, considerando que tais ações, à luz do 

Código Penal Militar, são caracterizadas como crimes militares, podendo ser 

tipificadas no art. 149 (motim) e/ou no seu parágrafo único (revolta), no art. 154 

(aliciamento) e no art. 155 (incitamento): 

Art. 149. Reunirem-se militares ou assemelhados: 
        I - agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-
la; 
        II - recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem 
ou praticando violência; 
        III - assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou 
violência, em comum, contra superior; 
        IV - ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento 
militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, 
navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios 
de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em desobediência a 
ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar: 
        Pena - reclusão, de quatro a oito anos, com aumento de um terço para 
os cabeças. 
        Parágrafo único. Se os agentes estavam armados: 
        Pena - reclusão, de oito a vinte anos, com aumento de um terço para os 
cabeças. 
.... 
Art. 154. Aliciar militar ou assemelhado para a prática de qualquer dos crimes 
previstos no capítulo anterior: 
        Pena - reclusão, de dois a quatro anos. 
Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar: 
        Pena - reclusão, de dois a quatro anos. 

                                                                                

No movimento ocorrido em 2017, em que a tropa de forma “velada” 

deixou de exercer suas atividades ordinárias, bem como, também deixou de realizar 

o programa de jornada extra de serviço (PJES), o qual é voluntário, ocasionando um 

acréscimo nos índices de criminalidade no Estado, os próprios comandantes não 

tiveram nenhuma autoridade perante a tropa, tendo ensejado em insubordinações por 

parte de alguns para com seus superiores, numa total incompatibilidade com os  
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pilares básicos de uma Instituição policial militar que tem como base os princípios da 

disciplina e da hierarquia. 

O movimento de 2017 vem a reboque de outros movimentos já 

realizados no Estado, ocorridos nos anos de 1997 (participantes do movimento oficiais 

e praças), de 2000 (somente praças participantes) e 2014 (participantes do movimento 

praças e alguns oficiais), os quais, de forma acumulativa enfatizaram o distanciamento 

entre comandantes e comandados, havendo uma busca por parte destes, em criação 

de organizações que agissem em prol dos mesmos, e que servissem como líderes 

para suas aspirações, pois era nítido nesses momentos, para eles, que os oficiais já 

não os representavam. (SILVA, 2016) 

Esses fatos são fontes de instabilidade e insegurança, gerando nas 

partes (comandantes e comandados) um distanciamento, fato esse que impacta 

diretamente na qualidade dos serviços prestados à sociedade pernambucana, assim 

como a instalação de novos conflitos. E essa falta de crença da tropa para com seus 

comandantes nos conduz a duas perguntas: “Qual o papel da liderança nesse 

contexto? Os comandantes estão preparados para o desempenho de suas funções 

no tocante à condução de suas tropas e na realização dos objetivos propostos para 

PMPE?”  

Nesse diapasão, observa-se que muito vem se desenvolvendo na 

formação dos futuros oficiais da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), sendo cada 

vez mais desenvolvidas as capacidades em administração, finanças e legislação. 

Esses conhecimentos são fundamentais para as atribuições que exercerão, porém 

vislumbra-se nesses movimentos que existem lacunas no que diz respeito às relações 

interpessoais, fundamentação de requisitos que ofereçam condições ao exercício 

efetivo de interação, confiança e segurança entre comandantes e comandados. Tais 

questões objetivam a renovação da função de autoridade, por parte do comandante, 

para o reestabelecimento da ordem e confiança, requisitos indispensáveis para o 

exercício de alguém que precisa estar à frente de uma tropa.  Esse lugar de destaque 

precisa ser exercido a todo tempo pelo oficial, desde atividades administrativas, 

relacionais ou de ações efetivas em situações operacionais, intuindo oferecer aos  
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seus comandados a segurança e o apoio necessários ao empenho na tarefa a ser 

executada, bem como, na resolução de conflitos.  

Toda essa problemática, no que diz respeito à resolução de conflitos vem 

sendo amplamente estudada em várias áreas do conhecimento, principalmente na 

psicologia social e organizacional, tendo como foco principal a Liderança. Por ser uma 

temática doutrinária dentro de nossa instituição, sendo atributo inerente à capacidade 

de comandar, objetivou-se abordar as nuances ora exploradas no mundo corporativo, 

bem como os estudos que estão sendo desenvolvidos, os quais veem o papel da 

liderança como fator primordial para o sucesso da empresa (BATEMAN, 2007). 

Nesse contexto, discorreremos sobre a liderança no mundo militar, e 

como já dito, atributo inerente a todo comandante e que sempre teve seu papel de 

importância, sendo também fator necessário para o êxito de toda tropa nas diversas 

missões a ela confiadas, dando ênfase na condição atual do oficial e no conhecimento 

propriamente dito. Para esse estudo, a fim de elucidar a importância de fomentar as 

ideias e condutas de liderança frente aos subordinados, Benevides (2018) aponta a 

relevância da liderança no meio militar e o desenvolvimento da capacidade de líder e 

as possíveis influências da inteligência emocional na relação dos oficiais com a tropa 

comandada, desde atividades administrativas até operacionais. O mesmo autor 

aponta alguns fatores que funcionam como alicerce para o exercício da função 

do líder - o liderado e a interação entre eles, dentro da qual se pode definir a estrutura 

hierárquica de comando e subordinação entre seus membros”. ( BENEVIDRE, 2018, 

p. 16)  

No desenvolvimento do tema serão apresentadas as pesquisas 

realizadas e suas análises, a fim de mostrar a situação atual de conhecimento do tema 

por parte dos oficiais, comandantes e futuros comandantes, no que diz respeito ao 

desenvolvimento das qualidades e/ou habilidades inerentes a capacidade de liderança 

dos mesmos, e a partir dessas análises mostrar soluções para resolução da temática 

apresentado. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 
2.1 Liderança 

 
A liderança é tema foco de pesquisa ao longo dos anos. Estudiosos 

como Bernard Bass (2007, p. 104) argumentam que “desde sua infância, o estudo da 

história tem sido o estudo dos líderes - o quê e por que eles fizeram o que fizeram”. 

No campo da filosofia, pensadores como Platão, Aristóteles, Confúcio, Lao-Tsé, Sun-

Tzu dentre outros, discorreram sobre o assunto, face sua importância no que diz 

respeito a capacidade de mudar o direcionamento das sociedades. 

A condução de um grupo de pessoas, transformado numa equipe que 

gera resultados de forma ética e positiva, contribuindo voluntariamente e 

entusiasmada no alcance dos objetivos da instituição/organização, é habilidade 

individual que pode ser desenvolvida nas pessoas. Para a administração atual, as 

competências necessárias para o gerenciamento não são somente as de um chefe, 

são principalmente, as de um líder.  

 
2.1.1. Conceitos de Liderança 

 
Com intuito de elucidar e nortear os embasamentos teóricos 

constituintes para o presente trabalho torna-se indispensável apresentar a revisão 

bibliográfica realizada sobre o conceito de liderança e as implicações nas práticas da 

administração, assim como nas condutas operacionais, tendo como principais 

norteadores Miguel Pina e Cunha em seu livro Manual de Comportamento 

Organizacional e Gestão (2003), que trazem a liderança como capacidade de suscitar 

a participação voluntária de pessoas ou grupos. Corroborando com esta ideia 

podemos destacar Vieira (2002), que definiu liderança como a capacidade de 

influenciar o comportamento humano para o cumprimento das finalidades, metas e 

objetivos, para além do que seria possível através do uso exclusivo da autoridade 

investida. 
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2.1.2 Classificação, Princípios e Características da Liderança 

 
Buscando dar um enfoque específico e um conhecimento abrangente ao 

tema, discorreremos sobre alguns autores no que diz respeito à classificação, 

princípios e características da liderança. Quanto à classificação temos vários autores, 

conforme elencados abaixo: 

 
- Erben et. al (2008), que classifica a liderança em Participativa, Autocrática 
e Delegativa; 
- Hersey e Blanchard (1986), que classificam em Carismática e Situacional; 
- Bass, que na década de 80, expandiu o ponto de vista de Burns e através 
de estudos sobre liderança propôs duas outras classificações, a 

transformacional e a transacional (Rego & Cunha, 2004, p. 234). 
 

Percebe-se que as classificações são amplas e a elas são atribuídas 

características que a definem, face o desenvolvido em cada época, sendo assim um 

processo diário de desenvolvimento de novas formas. Quanto aos princípios da 

liderança Vieira (2002, p. 43), diz que são cruciais para que o líder possa aperfeiçoar 

as suas capacidades, os quais devem ser palco de discussões e aprendizado. 

Segundo o referido autor, são onze princípios: 

 
1º - Conhece-te a ti mesmo e procura desenvolver as tuas aptidões 
profissionais 
2º - Sê proficiente técnica e taticamente 
3º - Procura a responsabilidade e assume a responsabilidade das tuas ações 
4º - Toma decisões corretas e oportunas 
5º - Dá o exemplo 
6º - Conhece os teus subordinados e cuida do seu bem-estar 
7º - Mantém os teus subordinados informados 
8º - Desenvolve um sentido de responsabilidade nos teus subordinados 
9º - Assegura-te que a tarefa é compreendida, fiscalizada e cumprida 
10º - Treina os teus subordinados como uma equipa 
11º - Emprega a tua unidade de acordo com as suas capacidades 

 

Continuando com Vieira (2002), o mesmo elenca quatorze traços 

comuns considerados mais influentes num líder, sendo também de grande 

importância para sua formação: apresentação (aparência); coragem; capacidade de 

decisão; confiança (segurança); capacidade de resistência; entusiasmo; iniciativa;  
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integridade; discernimento; espírito de justiça; competência; lealdade; tato; e 

generosidade. 

Contrapondo, Rouco (2012) diz que existem outras características que o 

líder tem que possuir para uma melhor probabilidade de sucesso no processo de 

liderança, são elas: aberto a experiências novas; amável; autoconfiante; 

autocontrolado; consciente; dominador; empático; enérgico; emocionalmente estável; 

extrovertido; flexível; íntegro; e inteligente. 

 
2.1.3 A Liderança no Mundo Corporativo 

 
O mundo é um sistema em completo desenvolvimento, e isso não é 

diferente no mundo corporativo. A gestão e a liderança exercem um fundamental 

papel na obtenção de resultados favoráveis. A liderança corporativa é fundamental 

para o sucesso das empresas, por isso o tema liderança se tornou tão atual e presente 

nas grandes instituições de ensino e nas organizações. 

Cada vez mais na atualidade as grandes empresas investem 

maciçamente em programas, treinamentos, palestras e eventos para formação e 

desenvolvimento de líderes, com a finalidade de atingir seus resultados de forma 

eficiente e eficaz com maior economia de recursos e diminuição de custos. A liderança 

é tema fundamental nas disciplinas de administração e principalmente no que diz 

respeito às melhorias de gestão, sendo discutida há vários anos, com a procura de 

novas formas de desenvolvimento das habilidades de um líder, pois a capacidade de 

influenciar as pessoas é uma das principais tarefas do líder, e essa capacidade 

impacta diretamente no desempenho da empresa. 

O líder dentro das corporações deve proporcionar um ambiente de 

confiança, fornecendo os meios, monitorando, apoiando e ajustando sempre que 

necessário. Hoje, as empresas procuram além da qualificação técnica, as qualidades 

de liderança, a fim de que a eficiência e a eficácia sejam alcançadas e o êxito seja 

concretizado. As empresas procuram atualmente um líder competente e presente, um 

ambiente de trabalho favorável para seu fomento, identificação de ameaças e  
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oportunidades, proporcionando simples motivações no dia a dia ou treinamentos 

personalizados voltados para a educação corporativa dentro das instituições. 

 
2.1.4 Liderança Militar 

 
Após a abordagem de conceitos e características da liderança e do líder 

no meio corporativo, é possível vislumbrá-los no meio militar. A liderança entre os 

militares também tem um relevante papel para a condução das tropas e 

consequentemente para a realização dos objetivos propostos a elas. 

No que tange ao conceito de comando, iremos citar os três componentes 

principais que estão associados entre si na atividade de comando, conforme Rouco 

(2012), que são elas: a tomada de decisão; a liderança e; o controle. Dos três 

componentes, daremos maior ênfase na capacidade de liderar, pois é ela quem vai 

determinar a realização das metas de forma concreta. Analisaremos os conceitos no 

manual militar, no qual temos: 

 
A liderança militar consiste em um processo de influência interpessoal do líder 
militar sobre seus liderados, na medida em que implica o estabelecimento de 
vínculos afetivos entre os indivíduos, de modo a favorecer o logro dos 
objetivos da organização militar em uma dada situação (Brasil, 2011, p. 31). 

    
No que diz respeito às correntes do pensamento que norteiam a 

liderança nas Forças Armadas, são quatro a saber: a centrada na figura do líder; a 

centrada nos seguidores; a centrada na situação; e a integradora. (BRASIL, 2011, p. 

22). Já nos líderes, o foco é nas qualidades e habilidades, que são necessárias para 

ganhar o respeito e o compromisso dos seus seguidores, são específicas e podem 

ser empregadas, podendo ser aprendidas e/ou desenvolvidas, que são (BRASIL 2013, 

p. 11): - competência profissional; - firmeza; - disciplina justa; e coragem moral. 

Hoje, os modernos estudos sobre a liderança militar vêm permeando 

ferramentas e conceitos dentre os quais se destaca a inteligência emocional. O termo 

inteligência emocional é descrito como a capacidade de avaliar o sentimento dos 

outros e o seu próprio, bem como, a forma como lidar com eles, ganhou notoriedade 

e popularizou-se no início da década de 1990 (Brasil 2011). Esse assunto é  
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determinante no potencial do indivíduo para os fundamentos do autoconhecimento, 

autodomínio e controle emocional. A competência emocional do indivíduo mostra o 

quanto desse potencial se domina de maneira que ele se traduza em capacidades 

profissionais.  

O Manual de Liderança Militar (BRASIL, 2011) relata ainda que os chefes 

mais eficazes conseguem desenvolver de forma destacada pelo menos uma das 

habilidades de cada dimensão da inteligência emocional. Os campos de competências 

desejados são bastante amplos, cabendo a assertiva de que talvez seja impossível 

um único líder possuir todas essas competências em si, cabendo a ressalva do 

referido manual. 

Faz-se mister ressaltar que, para ser líder, não necessariamente o militar 

deverá desfrutar de todas as competências a serem apresentadas. Entretanto, deve 

empenhar-se em incorporar a sua personalidade o máximo possível dessas 

competências, o que certamente influenciará positivamente para que seja reconhecido 

pelo grupo como líder militar (BRASIL,2011, p. 5.1). 

Nesse sentido, o referido manual aborda as competências em cognitivas 

e psicomotoras que são habilidades inerentes a profissão militar e competências 

afetivas que podem ser pessoais e interpessoais. Quanto ao estudo dos aspectos do 

campo cognitivo e psicomotor, conforme conceitua o manual, temos: conhecimento 

sobre o ser humano; competências relacionadas às habilidades individuais; e 

Competências relacionadas às habilidades de relacionamento (BRASIL, 2011, p. 5-

1.) 

A análise de cada uma dessas competências é de grande importância 

para o estudo e desenvolvimento de habilidades no líder, visto que são competências 

desejadas para que as possuam e/ou as desenvolvam. Elencamos todos eles como 

forma de demonstrar quão vasto é o assunto “LIDERANÇA” e que através de estudo 

e conhecimento podemos desenvolver ou criar essas habilidades. 

Na doutrina militar, o conceito de liderança militar é alicerçado nos quatro 

fatores de liderança que são: a situação; o líder; o liderado e; a interação entre eles  
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(BRASIL, 2011). Podendo ser exercida de duas formas, conforme estabelece o 

manual C 20- 10(2011): 

 
Direta: a liderança direta é caracterizada pelo contato pessoal entre o líder e 
seus liderados e acontece todas as vezes que o líder se relaciona 
pessoalmente com seus liderados. Esse contato pessoal é a principal 
característica dessa forma de liderança e proporciona as melhores condições 
para que o líder exerça influência sobre seus subordinados. Trata-se da forma 
mais comumente praticada nos pequenos escalões de uma OM.  
Indireta = é exercida por militares que atuam funcionalmente como 
intercessores ou intermediadores do líder. A liderança é exercida seguindo 
uma estrutura de cadeia de comando. Para que isso ocorra, é preciso que os 
líderes nos níveis intermediários aceitem as ideias daquele que se encontra 
no topo da pirâmide e as transmitam aos respectivos liderados como se 
fossem suas, evitando quaisquer distorções de entendimento da mensagem. 
(BRASIL, 2011, p. 2-7). 

 
É possível discorrer sobre o tema por muitas páginas, visto que o 

conhecimento é bastante amplo, tanto no meio privado como no meio público/militar. 

A intenção do estudo em comento é mostrar quão vasto é o assunto, dando ênfase 

na possibilidade de formação do líder, o qual vem sendo amplamente realizado, 

através de novas técnicas, conceitos e modelos. 

 

2.2 Metodologia Aplicada 

 
O estabelecimento de conceitos e diretrizes que fundamenta o presente 

trabalho está amparado em duas formas de abordagem:  

- A qualitativa - considerando o caráter exploratório e descritivo das teorias e práticas 

que embasam a temática; 

- A quantitativa - privilegiando a estatística referente aos dados mensurados em 

campo (POLIT et al., 2004). 

Quanto ao objeto, apresenta-se como pesquisa descritiva e exploratória, 

uma vez que tem como base elementos já constituídos como úteis na sua essência, 

mas que podem ser utilizados em contextos ocupacionais similares, através de 

análises, observações e descrições (THOMAS e NELSON, 2002). 

Concomitantemente, Salomon (1999) enfatiza que tal apresentação descreve 

fenômenos e comportamentos que indicam classificações e definições, que podem  
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apontar possíveis soluções para contendas já identificadas. 

Essas formas de abordagem enfatizam o raciocínio dedutivo, as regras 

da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana, onde contemplam com 

a subjetividade do assunto, para entender os fenômenos, privilegiando fatos históricos 

e análises de pesquisas/questionários.   

Será utilizada de igual forma a pesquisa bibliográfica para focar num 

apanhado de conceitos inerentes ao assunto, bem como, na sistematização com base 

em materiais publicados em livros, jornais, revistas e redes eletrônicas. A pesquisa 

bibliográfica também foi focada na pesquisa em monografias e artigos científicos 

sobre o tema.  

Será utilizada também a pesquisa explicativa tornando o assunto mais 

palpável, esclarecendo quais fatores contribuíram para a ocorrência de determinado 

fenômeno, tendo como apoio, a pesquisa descritiva, a qual evidenciando 

características de um fato estabelece correlação entre outros acontecimentos. 

A fim de compreendermos o atual cenário dos oficiais, dividimos em três 

grupos, os quais todos eles foram indagados em relação à percepção do assunto e 

da capacidade de atuação dos mesmos em meio a tropa:  

1º - Oficiais Superiores que comandaram ou comandam unidades operacionais – 

tendo um total de 36 (trinta e seis) oficiais; 

2º - Oficiais Superiores que nunca comandaram unidades operacionais – tendo um 

total de 62 (sessenta e dois) oficiais; 

3º - Oficiais Intermediários e Subalternos de unidades operacionais – tendo um total 

de 39 (trinta e nove) oficiais. 

 

2.3 Resultados e Discussões  

2.3.1 Liderança na Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) 

 
A PMPE como órgão integrante do sistema de segurança pública do 

estado de Pernambuco, é responsável pela preservação da ordem pública, face o que 

preceitua nosso ordenamento jurídico pátrio. Nesse diapasão, o governo do Estado  
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com a implantação do plano de governo “Pacto Pela Vida”, atribui a suas diversas 

operativas as metas inerentes à segurança pública, dentro de um modelo de gestão 

por resultados. 

Nesse modelo, os batalhões de polícia militar devem implantar ações 

para que possam atingir tais metas, proporcionando à sociedade a devida segurança. 

No entanto, há vários fatores que podem fazer com que esses objetivos não sejam 

alcançados. Um deles e que depende exclusivamente de nossas capacidades são os 

relacionados às relações interpessoais e dentro desse fator a liderança é fundamental 

no relacionamento entre comandantes e comandados. O sucesso cabe à capacidade 

de liderança dos comandantes e essa capacidade vem sendo posta à prova em 

diversos momentos, principalmente nos movimentos realizados pela tropa 

reivindicando melhorias para a categoria, situações essas que ensejam num 

distanciamento entre os comandantes e comandados. 

No tocante a esses movimentos históricos dentro da corporação e seus 

resultados, podemos destacar o ocorrido em 2017, fato mais recente, quando a tropa 

deixou de tirar o Programa de Jornada Extra de Serviço (PJES), o que ocasionou uma 

redução nos lançamentos operacionais, gerando consequências que foram notícias 

na imprensa local e do Brasil: 

 
Número de homicídios ultrapassa total registrado em 2016 
Em outubro, Pernambuco atingiu a marca de 4.756 homicídios contabilizados no 
estado ao longo de 2017. O número superou a estatística de 2016, ano em 
que foram registrados 4.479 crimes violentos letais intencionais entre os 
meses de janeiro e dezembro. Em novembro, o estado ultrapassou os cinco mil 
homicídios, marca inédita em dez anos de Pacto Pela Vida, iniciativa criada 
em 2007 para diminuir os assassinatos no estado. 
Fonte: Retrospectiva 2017: os principais fatos do ano em Pernambuco. 

 
Fora esse movimento de 2017, em que tivemos muitas situações de 

desrespeito entre comandantes e comandados, tivemos também outros movimentos 

nos anos de 1997, 2000 e 2014, os quais serviram também de base para os 

acontecimentos no ano e 2017. Para que se tenha um maior entendimento do 

ocorrido, será explanado abaixo um comparativo entre os três primeiros movimentos 

da Polícia Militar de Pernambuco, a fim de permitir a percepção das muitas  

https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/pernambuco-registra-4576-homicidios-entre-janeiro-e-outubro-de-2017.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/pernambuco-ultrapassa-cinco-mil-homicidios-em-2017-maior-estatistica-em-dez-anos.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/pernambuco-ultrapassa-cinco-mil-homicidios-em-2017-maior-estatistica-em-dez-anos.ghtml
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continuidades entre elas. Com esse quadro, busca-se sistematizar sinteticamente o 

que ocorreu nesses episódios relevantes da histórica contemporânea pernambucana: 

 
Quadro 01 – Mapa dos movimentos da PMPE 

 
CARACTERISTICAS 1997 2000 2014 

DURAÇÃO - 12 dias - 12 dias - 2 dias (50 horas) 

 
 

PARTICIPAÇÃO 

- Oficiais; 
- Praças; 

- Bombeiros Militares. 

- Praças; 
- Bombeiros Militares. 

- Oficiais (pouca 
adesão); 
- Praças; 

- Bombeiros Militares. 

 
 
 

DEMANDAS 

- Centralização das 
questões salariais; 
- Alcance parcial; 

- Alcance do aumento 
salarial. 

- Centralização das 
questões salariais 

- Conseguiram poucas 
demandas 

- Salário não foi 
aumentado 

imediatamente 

- Centralização das 
questões salariais 

- Alcance de 3 
demandas; 

- Não obtenção de êxito. 

 
 
 
 
 
 

RESPOSTAS DO 
GOVERNO 

- Ilegalidade 
decretada; 

- Forças Armadas 
(Segurança de órgãos 

governamentais e 
presídios. Depois 

lançados nas 
principais ruas); 
- Contratação de 

servidores temporários 
para substituir os 

PPMM; 
- Não houve punição 

aos participantes. 

- Ilegalidade 
decretada; 

- Forças Armadas 
(Patrulhamento das 
principais ruas da 

RMR); 
- Contratação de 
reservistas para 

substituir os PPMM; 
- Houve punição aos 

participantes. 

- Ilegalidade decretada; 
- Forças Armadas 

(Patrulhamento das 
principais ruas da 

RMR); 
- Não houve punição 

aos participantes. 

 
OCORRÊNCIAS 

CRIMINAIS 

- Alto índice de 
ocorrências criminais; 

- Sem registro de 
saques. 

- Alto índice de 
ocorrências criminais; 

- Sem registro de 
saques. 

- Alto índice de 
ocorrências criminais; 
- Grande número de 

saques. 

 
 
 
 

ARTICULAÇÕES 
POLÍTICAS 

- Diálogo com 
movimentos sociais de 

esquerda; 
- Início da tentativa de 

formação de um 
político profissional 
(Soldado Moisés). 

- Movimentos sociais 
de esquerda como 

mediadores nas 
negociações; 

- Fortalecimento das 
tentativas de formação 

de um político 
profissional (soldado 

Moisés). 

- Não houve diálogo 
com movimentos de 

esquerda; 
- Tentativa de formação 

de políticos 
profissionais: 

- Soldado Joel da Arpa 
- TC Conceição (não 

conseguiu) 

 
 

ATUAÇÂO DOS 
PPMM 

- Vigilância; 
- Passeatas; 

- Aquartelamento dos 
soldados; 

 
 

- Conflito entre os 
PPMM (tiroteio); 

- Familiares aderiram; 

- Aquartelamento; 
- Passeatas; 

- Assembleia dos 
Soldados; 
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FUNCIONAMENTO 
DO COMERCIO 

- Horário modificado. - Horário modificado; 
- Menções a procura 

de segurança privada. 

- Contratação de 
segurança privada; 

- Horário modificado. 

Fonte: Benzaquen, 2021 
 

Como podemos perceber, os movimentos foram geradores de vários 

conflitos externos e principalmente internos, os quais impactaram diretamente na 

hierarquia e disciplina da instituição militar, sendo ela de forma profunda e duradoura, 

culminando em uma melhor estruturação do movimento no ano de 2017. Nos 

movimentos de 2000 e 2014 ficou clara a formação de lideranças dentro do seio da 

tropa, colocando de lado os oficiais, os quais não mais o representavam, sendo 

criadas nesses momentos as associações, dando por vezes um viés político a essas 

ações. Essa representatividade ocasionou uma ruptura na estrutura da Polícia Militar 

de Pernambuco, gerando incertezas e desconfianças entre os comandantes e 

comandados nas unidades operacionais, gerando ilhas no que diz respeito à liderança 

e condução da tropa em apenas algumas unidades especializadas nos períodos de 

realização dos movimentos. 

 
2.3.2 Formação do Oficial 

 
A instituição Polícia Militar é caracterizada por um ensino forte e de 

excelência na formação e aperfeiçoamento de seus oficiais. Como foi visto, a liderança 

é fator primordial, tanto no mundo corporativo como no mundo militar, sendo ela, bem 

mais característico do contexto militar. Diante disso, e com base nas malhas 

curriculares do Curso de Formação de Oficiais (CFO), Curso de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (CAO) e do Curso Superior de Polícia (CSP) analisaremos como estão sendo 

formados e aperfeiçoados os oficiais no que diz respeito às habilidades de um líder. 

Primeiramente, observamos que no Suplemento Normativo (SUNOR) nº 

034 de 13MAI2020, que discorre sobre a Diretriz Geral de Ensino e Instrução da 

Polícia Militar de Pernambuco (DGEI/PMPE-2020), o mesmo mostra a preocupação 

da instituição no tocante à formação de habilidades laborais inerentes à atividade 

policial militar, quando em seu item número 4 enfatiza o seguinte:   
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4. PRINCÍPIOS, AÇÕES, METAS E CONCEITOS 
    b. Ações  

5) Desenvolvimento de competências e habilidades laborais para a 
atividade policial Militar.(Pernambuco, 2020) 

 

Novamente no item número 4, relativo às metas estipuladas pelo 

SUNOR, são elencadas o aperfeiçoamento de habilidades, a familiarização dos 

componentes da instituição com os princípios da liderança e o incentivo a desenvolver 

qualidades e aptidões, como podemos ver a seguir: 

 
4. PRINCÍPIOS, AÇÕES, METAS E CONCEITOS 
   c. Metas 

    1) Aprimorar o conhecimento técnico-profissional através de atividades 
de treinamento continuado com vistas ao aperfeiçoamento de 
habilidades; 

    4) Familiarizar os componentes da Corporação com os princípios de 
liderança e chefia, harmonizados com a missão institucional, com os 
valores e com a visão de futuro na Organização Policial Militar; 

    6) Incentivar os policiais militares a desenvolverem qualidades e aptidões 
indispensáveis às atividades de polícia ostensiva e preservação da 

Ordem Pública. .(Pernambuco, 2020). 
 

No item 7 que fala sobre a estrutura do ensino, instrução e pesquisa, o 

SUNOR em seus objetivos de ensino para a corporação, novamente enfatiza o 

desenvolvimento de habilidades e competências, a familiarização dos membros da 

corporação com os princípios da liderança e por último a preparação profissional do 

individuo para a carreira policial militar: 

 
7. ESTRUTURA DO ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA 

g. Objetivos do Ensino 

1) Educar o indivíduo, criando e desenvolvendo HABILIDADES e 

COMPETÊNCIAS imprescindíveis ao bom desempenho das funções 

policiais militares. 

4) familiarizar os membros da Corporação com os princípios de liderança 

e chefia. 

 7) Preparar profissionalmente o indivíduo para a carreira policial militar. 
.(Pernambuco, 2020) 

 

Nota-se a preocupação da instituição com o desenvolvimento das 

habilidades de forma geral, e principalmente no que diz respeito ao tema liderança,  

 



 

 
 

37 

 
pois é o único conhecimento que é expresso e identificado. Analisemos a malha 

curricular do Curso de Formação de Oficiais (CFO). 

 
Quadro 02 – Malha curricular do Curso de Formação de Oficiais 2021 (CFO): 

DISCIPLINA (FORMAÇÃO BÁSICA) CARGA HORÁRIA  

História da PMPE 20 h/a  

Sistema de Segurança Pública no Brasil 30 h/a  

Administração Pública Aplicada 30 h/a  

Gestão de Pessoas 40 h/a  

Gestão Orçamentária e Financeira 40 h/a  

Gestão de Logística 40 h/a  

Psicologia Aplicada 30 h/a  

Fundamentos de Polícia Comunitária 30 h/a  

Direitos Humanos Aplicados à Atividade Policial 30 h/a  

Polícia Judiciária Militar 40 h/a  

Processo Administrativo Disciplinar Militar 40 h/a  

Educação Física para Qualidade de Vida I 60 h/a  

Educação Física para Qualidade de Vida II 60 h/a  

Prática Desportiva I 50 h/a  

Pratica Desportiva II 50 h/a  

Telecomunicações 20 h/a  

Tecnologia da Informação e Comunicação 30 h/a  

Inteligência Policial Militar 30 h/a  

Documentação Técnica 20 h/a  

Ética Profissional e Cidadania 30 h/a  

Ordem Unida I 30 h/a  

Ordem Unida II 30 h/a 

Metodologia da Pesquisa Científica 30 h/a 

Teoria e Prática de Ensino 30 h/a 

Trabalho de Conclusão de Curso 20 h/a 

Instrução Geral 40 h/a 

Defesa Pessoal I 30 h/a 
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Defesa Pessoal II 30 h/a 

Pronto Socorrismo 40 h/a 

Uso Diferenciado da Força 30 h/a 

CARGA HORÁRIA – FORMAÇÃO BÁSICA 1.030 h/a 

Fonte: Academia de Polícia Militar do Paudalho (2021) 

 
Quadro 03 – Malha curricular do Curso de Formação de Oficiais 2021 (CFO): 

DISCIPLINA (FORMAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA) CARGA HORÁRIA 

Gerenciamento de Crises 30 h/a 

Procedimento em Ocorrência 50 h/a 

Legislação Militar Estadual 40 h/a 

Direito Penal Militar 40 h/a 

Direito Processual Penal Militar 40 h/a 

Planejamento Estratégico 40 h/a 

Planejamento Operacional de Policiamento 40 h/a 

Trabalho de Comando 30 h/a 

Economia Aplicada ao Setor Público 30 h/a 

Gestão por Resultados e Avaliação de Políticas Públicas 20 h/a 

Patrulhamento Urbano 40 h/a 

Emprego de Armas Menos Letais 30 h/a 

Abordagem a pessoas 50 h/a 

Abordagem a veículos 50 h/a 

Abordagem a edificações 50 h/a 

Preservação e Valorização da Prova 30 h/a 

Armamento e Munição 60 h/a 

Tiro Policial 50 h/a 

Tiro Def. na Preservação da Vida (Método Giraldi) 36 h/a 

Manobras Acadêmicas Urbanas 50 h/a 

Manobras Acadêmicas Rurais 50 h/a 

CARGA HORÁRIA – FORMAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA 856 h/a 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CFO PM 1.886h/a 

Fonte: Academia de Polícia Militar do Paudalho (2021) 
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Como pode-se observar, não há nenhuma disciplina para 

desenvolvimento das habilidades de liderança nos futuros comandantes da 

corporação, ficando esse assunto a ser ministrado na disciplina de Administração 

Pública Aplicada, figurando apenas como coadjuvante. 

Na malha curricular do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), 

composta por 17 (dezessete) disciplinas, com uma carga horária total de 392 

(trezentos e noventa e duas) horas-aulas, pode-se observar o seguinte: 

 
Quadro 04 – Malha curricular do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 2021 

(CAO): 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Metodologia da Pesquisa Científica I 20 h/a 

Gestão Organizacional com Foco em Resultados 20 h/a 

Gerenciamento de Crises - nível gerencial 20 h/a 

Sistema de Segurança Pública 16 h/a 

Geoprocessamento e Análise Criminal 20 h/a 

Gestão Administrava 24 h/a 

Planejamento Estratégico 24 h/a 

Gestão Integrada e Comunitária e Direitos Humanos 20 h/a 

Doutrina de Comando e Estado Maior 24 h/a 

Mídia e Segurança Pública 16 h/a 

Direito Administrativo Disciplinar Militar 28 h/a 

Legislação PM 28 h/a 

Direito Penal Militar e Processual Penal Militar 28 h/a 

Defesa Pessoal Policial 24 h/a 

Armamento e Munições 28 h/a 

Tiro Policial 32 h/a 

Metodologia da Pesquisa Científica II 20 h/a 

Fonte: Academia de Polícia Militar do Paudalho (2021) 

 
Novamente pode-se notar a não existência de disciplinas específicas 

para o desenvolvimento das habilidades de liderança, visto que esse curso habilita o 

oficial intermediário a entrar no ciclo de oficiais superiores e que consequentemente  
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assumirão funções que necessitam de habilidades de liderança, sejam elas de forma 

direta ou indireta. O tema é apresentado como apêndice de duas disciplinas: 

- Gestão Administrativa, figurando como subitem do item 3 que fala sobre 

gesto de pessoas, apenas conceitos; 

- Doutrina de Comando e Estado-Maior, onde fala sobre conceitos de 

Comando e Liderança e apresenta técnicas de identificação e resolução de 

problemas.  

E por último, no Curso Superior de Polícia (CSP), composto por 14 

(quatorze) disciplinas, totalizando a carga horária de 360 (trezentos e sessenta) horas-

aula, observa-se o seguinte: 

 
Quadro 05 – Malha curricular do Curso Superior de Polícia 2021 (CSP) 

DISCIPLINA 
CARGA 
HORÁRIA 

Metodologia da Pesquisa Científica I 20 h/a 

Gestão Organizacional com Foco em Resultados 30 h/a 

Gestão Estratégica de Crises - nível gerencial 20 h/a 

Tecnologia e Informação na Prevenção de Crimes e Incidentes 20 h/a 

Políticas Públicas de Defesa Social 30 h/a 

Filosofia e Doutrina das Organizações e emprego no âmbito da Defesa 
Social 

20 h/a 

Economia, Desenvolvimento e Empreendedorismo no setor público 30 h/a 

Sistema de Justiça Criminal no Brasil e no Mundo 30 h/a 

Sociologia do Crime e da Violência 30 h/a 

Defesa Social no contexto contemporâneo 30 h/a 

Gestão do Potencial Humano nas Organizações 30 h/a 

Sistema de Segurança Pública no Brasil e no Mundo 30 h/a 

Direitos Humanos e os Princípios de Defesa Social 20 h/a 

Metodologia da Pesquisa Científica II 20 h/a 

Fonte: Academia de Polícia Militar do Paudalho (2021). 

 
Também não se vislumbra disciplinas específicas para o 

desenvolvimento das habilidades de liderança, visto que esse curso habilita o oficial 

ao último posto da corporação, posição essa que deveriam estar desenvolvidas suas  



 

 
 

41 

 
habilidades de liderança. O tema também é apresentado como item da disciplina de 

“Economia, Desenvolvimento e Empreendedorismo no Setor Público”, apresentando 

conceitos e classificações. 

 
2.3.2 Pesquisa 

 

Visando verificar se os oficiais ora pesquisados tinham conhecimento 

das qualidades de um bom líder, foi realizada a seguinte pergunta: Quais qualidades 

um oficial deve ter para comandar uma unidade ou subunidade operacional da 

PMPE? (pode marcar 3 itens) - Foram dados oito itens para que cada um pudesse 

marcar até três opções relativas ao seu entendimento no assunto. Das oito qualidades 

(itens) apenas quatro são qualidades inerentes a capacidade de liderança, e ficou 

constatado que 30% optou pela competência profissional, 24% optou pela disciplina 

justa, 17% optou pela firmeza e 13% optou pela coragem moral, demonstrando assim 

um entendimento empírico/teórico sobre o assunto de no máximo 30% dos 

pesquisados.  

 
Gráfico 01 – Qualidade de um Líder  

 

  Fonte: Google Formulários. Análise das respostas ao formulário aplicado durante a 
pesquisa (2021). 

Discreto4%

Competencia 
Profissional30%

Amigo de 
Todos1%

Firmesa17%

Tranquilo9%

Disciplina 
Justa24% Rígido2%

Coragem 
moral13%
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A segunda pergunta foi relativa aos conhecimentos e habilidades dos 

oficiais e quais destes teriam dificuldades em aplicar junto a tropa: “Na sua 

percepção, qual dos conhecimentos específicos abaixo você tem maior 

dificuldade em aplicar na administração junto a tropa em que você comanda?” 

(marque apenas um) - Os oficiais pesquisados divididos em grupos demonstraram 

que dependendo de suas perspectivas, dão maior ou menor importância ao tema 

liderança. No grupo dos comandantes o percentual daqueles que tem dificuldade de 

pôr em prática perante a tropa a liderança é de 22%, já oficiais superiores que nunca 

comandaram o percentual cai para 10%, demonstrando assim a pouca importância 

que dá ao tema. No grupo dos oficiais subalternos e intermediários que saíram a 

pouco tempo do curso de formação, a preocupação no tocante a aplicação da 

liderança é a maior dentre os grupos, chegando a 23% dos pesquisados, logicamente 

por estarem diretamente junto a tropa. 

 
Gráfico 02 – Conhecimentos Aplicados   

 

  Fonte: Google Formulários. Análise das respostas ao formulário aplicado durante a 
pesquisa (2021). 
 

A terceira pergunta foi relativa à formação dos oficiais e no seu' 

desenvolvimento das habilidades: “Durante sua vida profissional, fez algum curso 

ou teve alguma instrução para desenvolvimento das habilidades de liderança?”  
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Nessa resposta, observamos a total falta de conhecimento do assunto por parte dos 

pesquisados, uma vez que 56% afirmam que tiveram instruções para desenvolvimento 

das habilidades nos cursos do CFO, CAO e CSP, o que pudemos constatar 

anteriormente que os referidos cursos não possuem disciplinas específicas para tal 

objetivo. Já 18% dos pesquisados afirmam terem realizado cursos de liderança fora 

da instituição PMPE e cerca de 26% afirmam não terem nenhum tipo de curso na área. 

                 
Gráfico 03 – Curso de Liderança  

 

  Fonte: Google Formulários. Análise das respostas ao formulário aplicado durante a 
pesquisa (2021). 
 

A quarta pergunta realizada foi no tocante ao sentimento de estar 

preparado para assumir uma unidade: “Você se sente (sentia) preparado para 

(quando) assumir (assumiu) um comando de unidade (ou subunidade) 

operacional da PM, diante de todas as dificuldades profissionais do dia a dia e 

de acordo com sua capacidade de liderança?” – Esta resposta foi mais 

preocupante, pois cerca de 69% dos pesquisados afirmam que tem pouco ou está 

quase preparado para assumir uma unidade operacional.  
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Gráfico 04 – Situação dos Cmt para Assumir uma OME   

 

Fonte: Google Formulários. Análise das respostas ao formulário aplicado durante a 
pesquisa (2021). 
 

A última pergunta foi idealizada para saber qual a situação atual dos 

oficiais caso houvesse uma paralisação dos Policiais Militares: “Numa situação 

hipotética, se hoje houvesse rumores de uma paralisação da tropa, e você 

estivesse como comandante (Unidade ou Subunidade) operacional, conseguiria 

fazer com que sua tropa seguisse suas orientações?” - Nessa resposta podemos 

observar que o controle do comandante com sua tropa está coberto de incertezas e 

dúvidas, face o exposto no gráfico abaixo, pois cerca de 71% têm dúvida se sua tropa 

seguiria suas ordens caso houvesse uma paralisação, fator esse diretamente ligado 

às habilidades de liderança dos nossos comandantes. 
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Gráfico 05 – Possui Influência Sobre a Tropa  

 

 Fonte: Google Formulários. Análise das respostas ao formulário aplicado durante a 
pesquisa (2021). 
 

Após toda a análise realizada observar-se que a PMPE vem ao logo do 

tempo capacitando cada vez melhor os oficiais que adentram nas suas fileiras, como 

podemos constatar nos currículos expostos acima nos cursos de formação, 

aperfeiçoamento e superior de polícia, nas áreas jurídicas, financeira, administrativa 

dentre outras. No entanto, em relação ao trato com a tropa, estamos perdendo nossas 

raízes, pois foram retiradas dos nossos cursos questões doutrinárias e culturais, as 

quais são de grande valor para nossas atividades militares. O relacionamento com a 

tropa, bem como, o desenvolvimento de habilidades para esse fim, vem sendo 

negligenciado, onde os comandantes, sejam eles diretos ou indiretos, cada vez mais 

estão perdendo as características de líder. 

A consequência dessa falta de desenvolvimento da capacidade de 

liderança nos oficiais, pode ser observada nas paralisações realizadas pela tropa e 

das condições em que temos os comandantes nos dias de hoje, os quais estão 

inseguros, em sua maioria, no trato com a tropa (71%) e que não se sentem 

preparados para assumir um comando (70%), bem como, na falta de conhecimento 

do mínimo necessário para desenvolver as habilidades de liderança (82%).       

29%5%

66%

SIM NÃO TALVEZ
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A liderança é conhecimento importantíssimo para o desenvolvimento de 

qualquer instituição, e no âmbito da Polícia Militar de Pernambuco não é diferente, 

pelo contrário, deveria estar norteando as ações, gerando conhecimentos e 

desenvolvendo técnicas para atingimento dos objetivos de nossa instituição, pois 

diuturnamente é empregada em situações operacionais que necessitam das 

qualidades de um líder. 

E para que haja o desenvolvimento das habilidades de liderança, há a 

necessidade de criação de cursos específicos que possam fomentar conhecimentos 

necessários no campo da liderança para os oficiais. Esses conhecimentos devem ser 

tanto conceituais como formativos, buscando sempre o desenvolvimento da 

inteligência emocional. O termo inteligência emocional, como já dito, é descrito como 

a capacidade de avaliar o sentimento dos outros e o seu próprio, e também a forma 

como lidar com eles, sendo determinante no potencial do indivíduo para os 

fundamentos do autoconhecimento, autodomínio e controle emocional.  

Nesse sentido, o exercício das várias dimensões da inteligência 

emocional propiciará aos oficiais o desenvolvimento das competências cognitivas, 

psicomotoras e afetivas, dentro de um espectro de conhecimento sobre o ser humano, 

sobre as habilidades individuais e de relacionamento. O aprendizado de cada uma 

dessas competências é de grande importância para o desenvolvimento das 

habilidades no líder, visto que são competências desejadas para que as possuam. 

Esses cursos específicos devem ser realizados como forma de 

especialização dos oficiais que já estão formados e que almejam exercer o comando 

de unidades operacionais, não excluindo os conteúdos já integrados nos cursos de 

formação, aperfeiçoamento e superior de polícia, os quais continuarão a ser 

ministrados nos mesmos. 

Esse tema não se encerra, pois com a implantação dos referidos cursos, 

há a necessidade de novas avaliações e estudos com consequente desenvolvimento 

de novos conceitos e técnicas para aplicação nos ambientes operacionais.   
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O POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO COMO SUJEITO 

DESTINATÁRIO DOS DIREITOS DE LIBERDADE E GARANTIAS DE CIDADANIA 
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Resumo 
 
O presente artigo foi centrado numa área de estudo pouco focada no policial militar 
como objeto: os Direitos Humanos. Comumente, veem-se trabalhos que posicionam 
os policiais como violadores, mas, quase nunca, estes são percebidos como 
(potenciais) vítimas e, portanto, merecedores de atenção. Em qualquer corporação, 
pública ou privada, as pessoas são engrenagens, e é por meio delas que os objetivos, 
missões e visão se efetivam. Caracterizados como categoria diferenciada de pessoas, 
os militares são balizados por normas rígidas de conduta e pela limitação no exercício 
de certos direitos, mas, como oferecer um serviço de excelência, quando não se cuida 
daquele que o irá prestar? Objetivou-se, portanto, entender as principais regras que 
limitam o exercício de alguns direitos fundamentais por parte dos policiais, diante de 
um cenário onde se discute a possibilidade de imposição de normas mais rígidas, os 
potenciais impactos na tropa. Em abordagem quanti-qualitativa, os resultados 
coletados foram analisados estatística e interpretativamente. Ficou evidenciada a 
sensação de que os policiais se sentem vítimas de violações de direitos fundamentais, 
mas que, em sua maioria, não apresenta indicativos de disruptura da ordem, mas sim, 
a intenção de buscar socorro em canais oficiais. Desta forma, concluiu-se ser 
necessário continuar a estudar e acompanhar esses processos, bem como, mostra-
se importante o olhar interno para o tema, com educação, reforço e defesa de tão 
importante espectro de direitos dos policiais militares, enquanto igualmente cidadãos, 
em busca do objetivo da Polícia Militar de Pernambuco: a prestação de um serviço 
público de qualidade.  
Palavras-Chave: Direitos humanos. Estado democrático. Gestão de Pessoas. 
Hierarquia e disciplina.  
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3 Major da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Mestre em direitos humanos e especialista em 
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Resumen 

 
Este artículo se centró en un área de estudio poco centrada en los policías como 
objeto: los Derechos Humanos. Las obras que posicionan a los agentes de policía 
como violadores se ven comúnmente, pero casi nunca se los percibe como víctimas 
(potenciales) y, por lo tanto, merecedores de atención. En cualquier corporación, 
pública o privada, se engendran personas, a través de las cuales se llevan a cabo 
objetivos, misiones y visión. Caracterizados como una categoría diferenciada de 
personas, los militares se guían por estrictas reglas de conducta y por la limitación en 
el ejercicio de ciertos derechos, pero ¿Cómo brindar un excelente servicio cuando no 
se atiende a quien lo brindará? El objetivo fue comprender las principales reglas que 
limitan el ejercicio de algunos derechos fundamentales por parte de los agentes 
policiales, en un escenario donde se discute la posibilidad de imponer normas más 
estrictas, los potenciales impactos sobre las tropas. En un enfoque cuantitativo-
cualitativo, los resultados recopilados se analizan estadísticamente e 
interpretativamente. Se evidenció la sensación de que los policías se sienten víctimas 
de violaciones a los derechos fundamentales, pero que, en su mayor parte, no 
muestran signos de alteración del orden, sino la intención de buscar ayuda a través 
de los canales oficiales. Así, se concluyó que es necesario seguir estudiando y 
monitoreando estos procesos, así como la importancia de una mirada interna al tema, 
con educación, refuerzo y defensa de un espectro de derechos tan importante de los 
policías militares, como ciudadanos, en pos del objetivo de la Policía Militar de 
Pernambuco, la prestación de un servicio público de calidad.  
 
Palabras Clave: Derechos humanos. Estado democrático. Gestión de personas. 
Jerarquía y disciplina. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em que pese um mundo cada vez mais preocupado com a efetivação 

dos direitos humanos, com cobranças ativas de âmbito global, por meio de pessoas e 

organismos governamentais ou não, observa-se, entretanto, um direcionamento pela 

restrição do plano de direitos dos policiais militares, em especial aqueles pautados 

nos pilares democrático-libertários, como os direitos de reunião pacífica, manifestação 

e expressão do pensamento; ou ainda, os que estabelecem os parâmetros da 

cidadania,  como o direito de votar e de ser votado. 

Este trabalho tem por objetivo: entender as principais regras que limitam 

o exercício de alguns direitos fundamentais por parte dos policiais, diante de um 

cenário em que se discute a possibilidade de imposição de normas mais rígidas, os 

potenciais impactos na tropa. 

Para tanto, foi necessário caracterizar os parâmetros legais que definem 

o regime de direitos e garantias fundamentais do ordenamento pátrio em relação aos 

policiais militares do Estado de Pernambuco, dimensionar os policiais militares de 

Pernambuco como cidadãos e sujeitos ativos dos direitos de reunião pacífica e 

manifestação e expressão do pensamento, de votar e de serem votados, identificar 

propostas e encaminhamentos de restrição de direitos, constatando o nível de 

reconhecimento dos direitos por parte dos policiais e os potenciais riscos em um 

cenário de propostas pela sua limitação. 

Assim, será possível responder à seguinte indagação: quais os limites 

de exceção que se aplicam aos policiais militares de Pernambuco enquanto categoria 

de servidores com regras e ordenamentos específicos e até que ponto a imposição 

de limites a esses direitos poderia implicar em risco potencial aos pilares da hierarquia, 

disciplina e do próprio estado democrático de direito? 

O caminho escolhido para se elucidar essa questão se deu por meio de 

pesquisa bibliográfica e documental, analisando-se inclusive o que se discute no 

cenário nacional acerca do tema, num momento em que se busca implementar, aos  
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policiais militares, além das já existentes, ainda mais restrições aos seus direitos e 

garantias fundamentais, sob a justificativa de se promover a defesa do Estado 

Democrático de Direito. 

Ainda no campo metodológico, mostrou-se imprescindível entender 

igualmente qual a percepção da tropa diante disso, como se sentem os policiais 

militares do Estado de Pernambuco quando o assunto são os (seus) direitos e 

garantias fundamentais em que repousam as bases da cidadania e da dignidade da 

pessoa humana. As respostas foram buscadas através de pesquisa de campo com a 

aplicação de questionários diretamente junto à tropa ativa. 

O presente artigo apontou indicativos e tentativas de restrição de 

direitos, em confronto com os direitos e garantias fundamentais, constatou o nível de 

reconhecimento dessas faculdades por parte dos policiais militares do Estado de 

Pernambuco e a sensação de eventuais violações com os riscos a ela inerentes, 

apresentando propostas de como minimizar esse impacto entre os integrantes da 

Corporação. 

Para tanto, a próxima seção tratará do referencial teórico, sendo seguida 

pelo destrinchar da metodologia empregada, a análise dos dados colhidos e os 

resultados, finalizando com as considerações finais, onde se apresentam propostas 

de encaminhamento em razão do cenário vislumbrado e o que se pode fazer em razão 

disso. 
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2 POLICIAL MILITAR, UMA CARREIRA DIFERENCIADA 

 

Muito se tem visto, nos noticiários de forma geral, que a cada dia surgem 

novas alas e movimentos em defesa de que a categoria policial, com ênfase na dos 

militares, deva ter seus direitos restritos, sob o escopo de se manter o controle da 

força armada estadual. 

Reportando-se a debate bem mais recente, neste ano de 2021, com a 

crescente de manifestações sociais pelo país, de ideologias alinhadas tanto à direita 

quanto à esquerda política, novamente se reacendeu o debate em torno dos policiais 

militares e seus direitos. 

Diante de cada vez mais adensada agenda de eventos e manifestações 

de notório conteúdo político e ideológico, diversos setores se posicionaram no sentido 

de que aos militares deveria ser vedado o direito de participarem, ainda que durante 

a folga, férias ou mesmo aposentadoria (reserva ou reforma), de tais reuniões, e 

discutem-se restrições aos direitos de votar e ser votado, durante período de 

quarentena a ser iniciado após encerrado o vínculo com a Corporação, o que, em 

tese, fere direitos fundamentais consubstanciados na Constituição Federal de 1988, 

assim chamada de Constituição Cidadã. 

 
2.1 A instituição total: polícia militar 

 
Antes de mais nada, é indispensável entender o caráter específico 

atribuído à carreira militar, na qual se insere, por óbvio, o policial militar. 

O cientista social Erving Goffman teorizou o conceito de “instituição total” 

(GOFFMAN, 2001, p. 16), como sendo aquela em que, ao ser inserido, o indivíduo 

passa por um processo de transformação tal que, praticamente, anula o próprio eu e 

se adequa a uma persona balizada pelos paradigmas daquele sistema. 

Em tais instituições, a modificação de postura, conceitos, linguajar e 

mesmo aparência física, fazem com que, uma vez alcançado pela instituição total, o  
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indivíduo se torna (quase que permanentemente) um ser diferente, e cujas 

características, agora a ele inerentes, o diferenciam na visão da sociedade. 

Nesse sentido, cumpre-se lembrar que a exegese da carreira militar 

remonta a tempos muito antigos, nas formações dos primeiros exércitos, que não 

raras vezes eram formados com urgência, quando aquela sociedade era alvo de 

algum ataque inimigo, e a essas forças eram juntados: fazendeiros, padeiros, 

ferreiros, agricultores e pessoas das mais diversas capacitações, sendo raros os 

casos de militares de carreira. 

O grande marco de mudança se apresenta na Guerra dos 30 anos, entre 

1618 e 1648 (MOREIRA, 2011, p. 4), com a instituição de uma tropa de soldados com 

treinamentos de combate e celebrações religiosas focadas na manutenção da 

disciplina e nas missões tidas como advindas de causas sagradas. O vínculo estava 

criado e a instituição total se apresentava. 

Firmada a base do militarismo, era necessário estabelecer parâmetros 

de controle dessa força de homens treinados e armados, antes que se tornassem o 

Leviatã estatal (HOBBES, 1983, p. 107) e, com isso, nascem os pilares da hierarquia 

e da disciplina como balizadores de tanto poder. 

Ora, tinham-se homens dotado de poder bélico e força letal, unidos e 

motivados por um ideal compartilhado – inicialmente atrelado ao divino – mas que 

poderiam se tornar uma besta fora de controle, caso os pilares mestres da hierarquia, 

da disciplina e demais normas não fossem bem estruturados. 

Trazendo especificamente para a temática policial – e militar, Bayley 

define que os policiais são: 

 
Pessoas autorizadas por um grupo para regular as relações interpessoais 
dentro desse grupo através da aplicação da força física. A competência 
exclusiva da polícia é o uso da força física, real ou por ameaça, para afetar o 
comportamento. A polícia se distingue, não pelo uso real da força, mas por 
possuir autorização para usá-la. (BAYLEY, 2006, p. 20) 
 

Isso justificou, inclusive, o surgimento das punições militares como 

métricas mais rígidas de controle, algo cuja replicação se manteve até dias recentes,  
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constando inclusive como aspecto constitucional tal diferenciação no próprio artigo 

que traça os mais relevantes direitos individuais (BRASIL, 1988, grifo nosso): 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; 

 

É bem evidente o indicativo de que são os militares uma categoria 

destinada a esse tratamento diferenciado entre os iguais. 

 
2.2 Os policiais militares e os direitos fundamentais 

 
Entre os séculos XVII e XVIII, ganham força as discussões iluministas, 

dentre elas, a independência dos Estados Americanos e a Revolução Francesa que 

lançam as bases do que futuramente seria conhecido como direitos humanos, 

pautados em ideais de liberdade, igualdade e fraternidade entre os povos e indivíduos. 

Logo de pronto, é imperioso pontuar que, como destacado em obra 

escrita como homenagem aos 72 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos 

(DUDH), o professor Ney Rodrigo (RIBEIRO, 2021, p. 7) declara: “..., a DUDH nasceu 

como uma carta de princípios e valores universais, além de trazer a concepção 

inovadora ao atribuir aos direitos humanos o caráter de indivisível, inter-relacionada e 

interdependente.” 

Pois bem, os direitos humanos se estabelecem como normas universais 

não integralmente cogentes, às quais as nações aderem dentro do aspecto das 

soberanias nacionais, quando, ao incorporarem o ordenamento pátrio, como normas 

supralegais ou inseridas na própria Constituição, tornam-se direitos fundamentais. 

Essa fundamentalização dos direitos humanos incide no contexto de 

avaliação do alcance da repercussão dessas faculdades no estado democrático, no  
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equilíbrio entre os comuns, o que justifica, em casos específicos, algumas restrições 

e condições para exercícios: 

 
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. 
... 
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-
se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes 
disposições:(Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
... 
IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos 
políticos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
... (BRASIL, 1988, grifo nosso) 

 

Em apenas dois incisos vê-se uma clara limitação às garantias 

fundamentais de liberdade de manifestação e de exercer o direito de ser votado. 

Entretanto, o simples fato de pertencerem a uma classe diferenciada de pessoas, 

inseridas em uma instituição total e assim a regramentos mais rígidos e específicos, 

não os destitui da categoria de cidadãos, não os desumaniza e, logo, não tem o 

condão de arremessar ao longe seus espectros de direitos. 

Nesse sentido, a própria Carta traz também em seus mandamentos: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição; 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei; 
[...] 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
[...] 
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 
seus bens; 
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra  
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reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 
prévio aviso à autoridade competente; 
[...] 
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar 
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por 
ilegalidade ou abuso de poder; 
[...] (BRASIL, 1988) 
 

Veja-se que o legislador não faz aí nenhuma referência sobre tais 

direitos não serem destinados igualmente aos militares – e neles os policiais militares. 

Impende-se destacar que, por trás do uniforme há uma pessoa, um 

indivíduo oriundo da sociedade, um cidadão como qualquer outro, que, no mais das 

vezes, não é assim enxergado, e por isso não se pode deixar de lado reflexões como: 

 
Ao usar da força letal, o policial sofrerá antes de um julgamento nos tribunais, 
ataques por conta de agentes de ONGs de Direitos Humanos, que insistem 
que o policial primeiro deve ser alvejado para depois reagir, o que se sabe 
ser inviável, pois, criminoso não tem ética e atira para matar, mas também 
terá de constituir um advogado para sua defesa, responder processos em 
todas as esferas, perder muitas vezes seus direitos como licença prêmio ou 
promoção devido às sindicâncias derivadas dessas ocorrências. 
E quando a vítima é o policial? Quem se manifesta? Quem luta para conseguir 
punir seu algoz? Quem lembra de que ele, antes de ser um representante do 
Estado, era antes de tudo, um ser humano, dotado de direitos e deveres tanto 
quanto qualquer outro cidadão, que neste país vive e que, portanto, tem 
direito à vida e à dignidade como pessoa humana que é? (DE FRANÇA, 2019, 
p. 10) 
 

Ademais, se por um lado não resta dúvidas de que os militares (e 

policiais) constituem uma categoria à parte da generalização da sociedade, dadas as 

responsabilidades e poderes a eles delegados em sua estruturação, os integrantes da 

classe não perdem a condição humana, não deixam de ser destinatários de direitos e 

garantias fundamentais positivados no ordenamento pátrio, e embora submetidos, 

como medida do sistema de freios e contrapesos, a certas restrições em seus direitos, 

deve-se entender, entretanto, que isso não os reduz à uma categoria inferior de 

cidadãos ou de seres menos humanos. 

No artigo intitulado: Entre o disciplinamento e a humanização policial 

militar: conflitos, “avanços” e desafios, França levanta a seguinte questão: 
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Militares humanos ou humanos militares? 
 
No filme Robocop, relançado no ano de 2014, sob direção do diretor brasileiro 
José Padilha, o conflito central da película se estabelece quando o policial 
Alex Murphy sofre um atentado à bomba e, após ter a maior parte de seu 
corpo inutilizada, ele passa a ser testado numa experiência para ser usado 
no lugar de drones e robôs para atuar contra o crime. Ele é transformado em 
um ciborgue: uma máquina com partes humanas. Por isso, ele também se 
torna capaz de obedecer às ordens programadas mostrando as vantagens 
de um policial robô, já que, de acordo com um dos personagens da trama, 
robôs “‘não sentem fome, sede e não fazem greve’, policial ideal para uma 
cidade limpa e totalmente sob controle, sem qualquer ocorrência de crime. 
Um Estado policial auxiliado pela tecnologia, portanto” (DUARTE, 2016, p. 
212). (FRANÇA, 2018, p. 85) 
 

Aliás, muito se cobra dos policiais militares no que se refere ao respeito 

aos direitos humanos e garantias fundamentais em sua atividade profissional junto à 

sociedade, da qual ele – enquanto cidadão – faz parte, mas não se consegue olhar 

para o policial além da farda, além do desejado Robocop e isso interfere no processo 

de autoevidenciação dos direitos fundamentais, como aponta Hunt: 

 
Os direitos humanos são difíceis de determinar porque sua definição, e na 
verdade a sua própria existência, depende tanto das emoções quanto da 
razão. A reivindicação de autoevidência se baseia em última análise num 
apelo emocional: ela é convincente se ressoa dentro de cada indivíduo. Além 
disso, temos muita certeza de que um direito humano está em questão 
quando nos sentimos horrorizados pela sua violação. (HUNT, 2009, p. 14) 

 

Essa premissa da autoevidência, inclusive, é uma das linhas de 

motivação deste artigo, que buscou identificar a sensação do efetivo sobre já terem 

sofrido alguma violação a direitos fundamentais, após o ingresso na Corporação, em 

contraponto à visão recorrente de que os policiais militares são notoriamente 

violadores dessas faculdades e nunca vítimas. 

  
2.3 Cenário de discussões por mais restrições de direitos para os militares 

 
Como é de sabença geral, do período pós-eleições gerais de 2018 aos 

dias atuais, o Brasil vive um momento de grande dualismo político, com intensificação 

do estigma dos governos militares iniciados em 1964, com alas claramente opostas,  
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representando alinhamentos ideológicos à esquerda ou à direita divergindo em um 

cenário mais acirrado do que se esperaria ter em um Estado Democrático de Direito. 

Entretanto, determinados grupos suscitam que esse debate político, em 

algumas situações, é incompatível com os preceitos normativos que consubstanciam 

o direito nacional, e defendem, assim, a necessidade de se estabelecerem 

regramentos mais rígidos aos militares, sob a ótica de se evitar uma subversão da 

ordem democrática, pelo risco de uso da força e das armas. 

Abrindo espaço para a discussão em torno do tema, basta uma breve 

busca pela rede mundial de computadores para encontrar notícias como: 

 
Oito estados e o DF devem punir policiais que participarem de atos no Sete 
de Setembro (MENDES, 2021) 
 
PM participar de ato político é ilegal, dizem Ministérios Públicos de DF e SP 
- mesmo sem farda e em horário de folga o PM está submetido ao 
regulamento disciplinar, diz procurador de Justiça de SP (GODOY & 
VALFRÉ, 2021) 
 
Diferente de outros estados, PMs de Pernambuco poderão participar de atos 
no 7 de Setembro se estiverem de folga (APRÍGIO, 2021) 

 
Nessas três chamadas, resta demonstrada a insurgente discussão no 

sentido de definir se são, ou não, os policiais militares livres para expressar seu direito 

de manifestação e pensamento, em razão de poderem ou não aderir a eventos, até 

prova em contrário, alinhados com os permissivos constitucionais como aquele que 

trata das reuniões pacíficas e desarmadas:  

 
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra 
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 
prévio aviso à autoridade competente; (BRASIL, 1988) 
 

Ao falar em todos, o legislador não aparenta fazer qualquer distinção, 

nem mesmo aos militares, posto que sempre que se entendeu por necessário, a 

ressalva se mostrou de forma expressa. 

No que se refere ao trecho sem armas, vale destacar que o aspecto é 

regulado em normas próprias, assim como aos militares incorrem ainda inúmeros  
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regramentos específicos de conduta, ética e disciplina que normatizam inclusive como 

se portar quando na folga ou mesmo após aposentado/reserva. 

De mais a mais, voltando ao aspecto dos balizadores de conduta: 

hierarquia e disciplina, cumpre-se aqui o papel de listar alguns dos normativos que 

regulam, mas não proíbem, por se tratar de direito fundamental, a presença de 

policiais nesses eventos como no Estatuto dos Militares Estaduais de Pernambuco: 

 
Art. 72 O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem 
como modelos, descrição, composição, peças acessórias e outras 
disposições são estabelecidos na regulamentação peculiar da Polícia Militar. 
§ 1º É proibido ao policial-militar o uso de uniformes: 
em reuniões, propaganda ou qualquer outra manifestação de caráter político 
partidário; (PERNAMBUCO, 1974) 
 

Ou ainda no Regulamento de Ética Profissional dos Militares do Estado 

de Pernambuco: 

 
Art. 7º - Os deveres éticos, emanados dos valores militares e que conduzem 
a atividade profissional sob o signo da retidão moral, são os seguintes: 
[...] 
§9º - É vedado, também, aos militares estaduais, da ativa, o comparecimento 
e a participação, fardado, em quaisquer manifestações político-partidárias, 
exceto quando em serviço. 
[...] (PERNAMBUCO, 2000) 
 

Ademais, em pesquisa encomendada pelo jornal Folha de São Paulo ao 

Instituto Datafolha4, constatou-se que 62% do público entrevistado entende que 

policiais devem ter o direito de participar de manifestações políticas, mesmo sendo 

induzidos à resposta ao se mencionar que isso seria proibido:  

 
Segundo o Datafolha, 62% das pessoas, após serem informadas de que é 
proibido o envolvimento de PMs em mobilizações desse tipo, responderam 
que eles deveriam ter esse direito, enquanto 35% afirmaram que eles não 
deveriam e 3% disseram não saber opinar. (TAVARES, 2021) 
 

 
 
 

 
4 O Instituto Datafolha é um instituto de pesquisa pertencente ao Grupo Folha, criado como 

departamento de pesquisas do jornal Folha de São Paulo em 1983.  
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O tema, como se observa, não é pacífico, apresentando dissonância 

entre estados, entre autoridades, e mesmo entre esses e a sociedade, 

desconsiderando, por óbvio, nessa análise, a opinião dos próprios policiais enquanto 

categoria específica. 

Se, por um lado, a pesquisa passa ao largo de tentar entender 

igualmente a visão do grupo sobre o qual se opina, há registros que denotam essa 

inquietude, no seio da tropa, como no exemplo trazido através do HC Nº 691106 – DF: 

 
HABEAS CORPUS Nº 691106 - DF (2021/0282593-2) DECISÃO Trata-se de 
habeas corpus impetrado em causa própria por LUCIANO MARCUSSI - 
Policial Militar do Estado do Paraná -, no qual indica como autoridades 
coatoras os Governadores do Distrito Federal e dos Estados do Paraná, São 
Paulo, Minas Gerais e Goiás. O Impetrante/Paciente narra que "pretende 
participar das manifestações, a partir de 07/09/2021, em (Brasília) e/ou no 
Estado onde reside" (fl. 2), com fundamento "nos direitos constitucionais de 
reunião, de manifestação e de locomoção, em que pretende fazer prevalecer 
a cidadania política, no sentido de lisura na escolha dos representantes do 
povo e o impeachment/destituição dos Ministros do STF" (ibidem). Alega ser 
"público e notório que alguns Governadores pretendem inviabilizar/dificultar 
a livre manifestação das pessoas de bem, quando disseram que apoiarão o 
STF e colocarão a Polícia Militar contra as Forças Armadas, como se vê 
amplamente divulgado nas redes sociais (pode juntar comprovações que 
souber) [sic]" (fl. 4).  
[...] 
Ante todo o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial, com 
fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, todos do Regimento Interno do 
Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de 
setembro de 2021. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora. 
(STJ - HC: 691106 DF 2021/0282593-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 
Data de Publicação: DJ 02/09/2021) (STJ, 2021) 

 

Com efeito, não cumpre o presente trabalho a função de discutir o 

indeferimento dos pedidos, mas apontar a insurgência dos indivíduos contra a ameaça 

de restrição a direitos. 

Não bastasse isso, tramita proposição legislativa no sentido de limitar 

ainda mais os direitos políticos dos policiais militares, impondo quarentena prévia que 

precisaria ser por eles cumprida antes de poderem se candidatar a qualquer cargo 

eletivo, o que vem sendo trabalhado através do Projeto de Lei Complementar nº 

112/2021 que, ao estabelecer o Código Eleitoral, inclui em suas regras aquela medida:  
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“Câmara aprova novo Código Eleitoral com previsão de quarentena para juízes e 

policiais - Projeto seguirá para análise no Senado.” (PIOVESAN, 2021) 

Em sua obra Ética a Nicômaco, o filósofo Aristóteles afirma que “o 

homem é um ser político” (ARISTÓTELES, 1991, p. 212). Sem dúvida o é, e assim 

também é o policial militar, logo seria de uma inocência infantil crer que o militar é um 

ser robótico e apolítico, incapaz de defender os interesses, num regime democrático, 

de parcela da sociedade que o reconhece como legítimo representante. 

Os policiais já sofrem com restrições ao direito máximo da cidadania e 

da democracia quando, em razão dos necessários deslocamentos de sede (e 

domicílio eleitoral, em razão do serviço, para reforço ao policiamento de zonas e locais 

de votação, o que os obriga a justificar o voto, ou melhor, o não voto, o não exercício 

de tal faculdade, e agora se veem diante da possibilidade real de uma restrição ainda 

mais dura e que deve sofrer críticas quanto à justificativa da sua legitimidade. 

Com todo esse arcabouço, abre-se campo de pesquisa para tentar 

esmiuçar mais o tema e suas implicações, num ensaio que tentará entender até onde 

é cabível um regime mais restrito ainda de direitos para a categoria de policiais 

militares, com foco naqueles do Estado de Pernambuco, e as implicações disso na 

tropa, não enquanto aquele grupo auto identificado de uma instituição total, mas 

enquanto indivíduos que, em conjunto, compõem a mesma sociedade que, a eles, 

delegou o poder de usar a força legal, em certas ocasiões, como pontuou Bayley 

(2006). 
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3 METODOLOGIA 
 

Com o foco de alcançar os objetivos que constituem a razão de ser deste 

trabalho, além do embasamento teórico trazido através de abordagem inicialmente 

dialética, bibliográfica e documental, analisando e discutindo o que se publicou e o 

que se debate sobre o tema nas diversas esferas, os procedimentos adotados para a 

realização desta pesquisa consistem em apresentar os resultados de levantamento e 

estudo de dados quali-quantitativos, com a busca de interpretação subjetiva dos 

dados colhidos como apontam Grácio e Garrutti (2005, p. 119): “as quantificações 

fortalecem os argumentos e constituem indicadores importantes para análises 

qualitativas”. 

A pesquisa foi disponibilizada através da aplicação de questionário em 

formulário digital – Google Forms, localizado no sítio virtual: 

<https://tinyurl.com/PesqTCC-CSP2021>, encaminhado via documentação eletrônica 

(SEI) pelos escalões hierárquicos competentes, pelo que se buscou atingir uma 

amostra de 650 (seiscentos e cinquenta) indivíduos distribuídos entre todo o efetivo 

ativo da Polícia Militar de Pernambuco, tanto integrante das unidades operacionais 

quanto das administrativas, entre oficiais e praças, representando uma amostragem 

de aproximadamente 4% (quatro por cento) do atual efetivo disponível da Corporação. 

Na determinação da amostra, seguiu-se o que lecionam Lakatos e 

Marconi, ao definir que se trata de: “uma parcela convenientemente selecionada do 

universo (população); é um subconjunto do universo.” (LAKATOS & MARCONI, 2007, 

p. 225), para tanto, o cálculo do tamanho da amostra considerou um universo de 

17.000 (dezessete mil) policiais da ativa, com um grau de confiabilidade de 99% 

(noventa e nove por cento) e uma margem de erro de 5% (cinco por cento).  
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Para facilitar, utilizou-se a calculadora online disponível no sítio 

eletrônico SurveyMonkey5, obtendo-se o número total de 641 (seiscentos e quarenta 

e um) indivíduos no subconjunto desejado. 

A pesquisa foi aplicada durante o mês de outubro e o início de novembro 

do ano de 2021, tendo alcançado um total de 651 (seiscentas e cinquenta e uma) 

respostas, detalhadas na sequência. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos e sua respectiva 

discussão em torno da percepção dos participantes acerca do seu espectro de direitos 

fundamentais, sensação de violação e quais caminhos entendem adequados quando 

precisam de proteção nesse sentido, a partir do que se pode pensar em alternativas 

estratégicas na área de gestão de Direitos Humanos, visando conscientizar, 

representar e defender os policiais militares do Estado de Pernambuco. 

O questionário digital foi aplicado a uma amostragem de 

aproximadamente 5% (cinco por cento) do efetivo ativo da PMPE, a quem se 

questionou, nesta ordem: se oficial ou praça, tempo de Corporação, se conhece os 

direitos e garantias fundamentais, se já teve algum direito fundamental violado 

enquanto policial militar, qual direito teria sido violado, qual direito fundamental 

entende como mais importante e onde buscar auxílio em caso de violação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Ferramenta de cálculo disponível em: <https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/>. 

Acesso em: 15 de set. de 2021 
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Gráfico 1 – Distribuição entre Oficiais e Praças. 

 

Fonte: Google Formulários. Análise das respostas ao formulário aplicado durante a pesquisa (2021). 

 
Buscando inicialmente uma identificação e qualificação do grupo-alvo 

submetido ao questionário, vê-se, no gráfico acima, a distribuição da amostra entre 

Oficiais e Praças da ativa da Corporação, sendo 78% (setenta e oito por cento) do 

público pesquisado composto por Praças e os 22% (vinte e dois por cento) restantes 

pertencentes aos quadros de Oficiais, o que garantiu um alcance bem interessante, 

denotando boa confiabilidade no espectro de resultados obtidos. 

 
Gráfico 2 – Distribuição por tempo de Corporação. 

 

Fonte: Google Formulários. Análise das respostas ao formulário aplicado durante a pesquisa (2021). 
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Também ficou evidente, através dos dados coletados, que a amostra 

ficou bem distribuída entre as diversas faixas de tempo de serviço na Corporação, 

ratificando a ideia de que os questionários foram bem distribuídos e alcançaram uma 

amostra diversificada de indivíduos, trazendo mais fidedignidade aos resultados. 

 

Gráfico 3 – Conhecimento dos próprios direitos e garantias fundamentais. 

 

Fonte: Google Formulários. Análise das respostas ao formulário aplicado durante a pesquisa (2021). 

 
Buscando entender o grau de familiaridade com os direitos fundamentais 

dos quais são destinatários, obteve-se como resposta que expressiva parcela do 

efetivo informou conhecer os próprios direitos e garantias fundamentais, porém, os 

8% (oito por cento) que assinalaram a resposta como NÃO, sinaliza motivo de 

preocupação, pois ainda se trata de um quantitativo deveras considerável, além do 

fato de que o respeito e aplicação dos direitos humanos deve partir sempre de um 

comando intrínseco ao indivíduo, que antes precisa ter essa noção e convencimento 

dentro de si, como bem delineado por Hunt (2009, p. 14). 
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. 
Gráfico 4 – Percepção de violação de direitos e garantias fundamentais pós-ingresso na Corporação. 

 

Fonte: Google Formulários. Análise das respostas ao formulário aplicado durante a pesquisa (2021). 
 

Considerando que essa premissa da autoevidência, inclusive, é uma das 

linhas de motivação deste artigo, a leitura do gráfico acima representa a sensação de 

já ter sido vítima de alguma violação a direitos fundamentais após o ingresso na 

Corporação, no qual um número bastante alto, 72% (setenta e dois por cento), dos 

entrevistados afirmam já terem sido vítima de alguma violação de seus direitos 

fundamentais quando cerravam fileiras na Polícia Militar de Pernambuco.  

Um percentual menor, 6% (seis por cento), alegou não saber opinar, o 

que também chama a atenção, pois a dúvida, pelo que se supõe, se aproxima mais 

do sim – já sofreu violação, do que do não – não sofreu. 

Diante desse cenário, a pergunta a seguir se relaciona a qual(is) direitos 

fundamentais os policiais se percebiam vítimas de violação, a questão permitia a 

escolha de até duas opções e ainda a possibilidade de registro de outro direito não 

listado. 
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Gráfico 5 – Percepção de violação de direitos e garantias fundamentais pós-ingresso na Corporação. 

 

Fonte: Google Formulários. Análise das respostas ao formulário aplicado durante a pesquisa (2021). 
 
O gráfico acima deixa evidente que a maioria dos pesquisados já tiveram 

a percepção de terem sofrido alguma violação em seus direitos fundamentais, já na 

qualidade de militares estaduais, com destaque para a livre expressão do 

pensamento, o direito de manifestação e o direito de ir e vir, congregam mais de 70% 

(setenta por cento) das respostas, levando à conclusão de que os policiais se sentem 

tolhidos quanto às principais liberdades que consubstanciam um regime democrático. 

Já na listagem de outros, não houve referência significativa nos direitos listados que 

justificassem detalhamento dedicado. 
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Gráfico 6 – Percepção dos direitos fundamentais mais relevantes.

 
Fonte: Google Formulários. Análise das respostas ao formulário aplicado durante a pesquisa (2021). 

 

O Gráfico 6 demonstra uma tendência similar à do anterior, com uma 

valorização destacada para os direitos relacionados às liberdades (ir e vir, e 

manifestação do pensamento), bem como aos direitos da cidadania no Estado 

Democrático, ou seja: os entrevistados se percebem como vítimas de violações 

exatamente em direitos que entendem como importantes na vida em sociedade. Vale 

destacar que o direito à vida foi citado, na categoria outros, em 4 das respostas, mas, 

ainda assim, não apresentou valor significativo na análise da amostra. 

O último gráfico da sequência refere ao entendimento da tropa de onde 

se socorrer quando sentir violação em algum dos seus direitos fundamentais, e trouxe 

os seguintes números: 
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Gráfico 7 – Onde se socorrer em caso de violação de direitos fundamentais. 

 
Fonte: Google Formulários. Análise das respostas ao formulário aplicado durante a pesquisa (2021). 

 
De toda a série, esse último gráfico é bem representativo e consolida a 

ideia do estudo ao demonstrar que, mesmo uma parcela muito considerável do efetivo, 

de acordo com a amostra coletada, tendo se apresentado como vítima de alguma 

violação aos seus direitos fundamentais após seu ingresso na carreira militar, quase 

80% (oitenta por cento) dos entrevistados apontaram como canal ideal para se 

socorrerem nesses casos como sendo, na ordem de escolhas: junto ao Ministério 

Público (32,3%), na própria Corporação (25,3%) e através do Poder Judiciário 

(21,6%), levando a inferir que o efetivo tem incutido em seus valores o respeito às 

normas gerais e castrenses e às Instituições, contra as quais não tende a se insurgir, 

que não seja pelos canais formais e legais. 

Ou seja, pode-se caracterizar aqui a chamada disciplina consciente6, 

que é aquela incutida através dos parâmetros morais individuais, não dependendo de 

constante reforço externo para fazer com que os servidores ajam dentro dos limites 

esperados, reflexo, inclusive daquilo que representa a inserção do indivíduo na já 

mencionada instituição total. 

 

 
6 Como definido em <http://www.adm.ita.br/atividades/disciplina_consciente.php> . Acesso em: 15 de 

set. de 2021 
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De todo o modo, chama a atenção o fato de que os policiais militares se 

sentem mais amparados pela instituição de controle externo da PM do que pela 

própria instituição à qual eles pertencem, o que denota uma falta de percepção de que 

a Corporação promova a efetivação e defesa desses direitos. 

Essa é uma discussão que não pode ser deixada de lado, a polícia cuida 

da sociedade, mas quem cuida do policial militar? (BALESTRERI, 1998, p. 11) É com 

essa premissa em mente que se parte para as conclusões e encaminhamentos do 

presente estudo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À guisa de última análise, o ponto nodal da questão reside em responder 

a seguinte indagação:  quais limites de exceção se aplicam aos policiais militares de 

Pernambuco enquanto categoria de servidores com regras e ordenamentos 

específicos e até que ponto a imposição de limites a esses direitos poderia implicar 

em risco potencial aos pilares da hierarquia, disciplina e do próprio estado democrático 

de direito? 

Pois bem, verificou-se que os policiais militares são balizados em seus 

procedimentos por meio de normativos que vão desde a Constituição, passando por 

normas supralegais – a exemplo das Recomendações e Convenções da ONU, leis e 

decretos federais e estaduais, como também chegando a normas mais específicas de 

cunho interno, como portarias, doutrinas e regulamentos. 

Esses limites se mostram perceptíveis quando a própria Constituição 

avoca para si a responsabilidade de normatizar restrições ao direito de sindicalização 

e greve, ou ao direito de filiação a partidos políticos, que são estruturadas com base 

na hierarquia e disciplina, balizadores de conduta, vistos ainda em normas ainda mais 

específicas como o Estatuto dos Militares Estaduais de Pernambuco, o Regulamento 

de Ética Profissional dos Militares do Estado de Pernambuco e o Código Disciplinar 

dos Militares do Estado de Pernambuco, para citar apenas alguns, aparentando-se a  
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matéria suficientemente regrada. 

Da leitura dos gráficos, deduziu-se ainda que a chamada disciplina 

consciente é igualmente um desses limites de exceção, pois o esteio moral da 

caserna, os valores cultivados intrinsecamente nos policiais fazem com que eles se 

adequem às normas postas e, no mais das vezes, comportem-se de maneira 

adequada às situações e, mesmo nos casos de insurgência, as respostas indicavam 

a opção por canais formais, legais e adequados para isso. 

Ainda assim, também se demonstrou que o assunto não se encerra com 

o que foi colhido até aqui, afinal, debates, discussões e propostas de maior controle 

sobre as forças de segurança, mirando em mais restrições de direitos fundamentais 

dos cidadãos policiais militares, permanecem na berlinda e isso deve servir de farol 

para novos estudos sobre o tema, com uma participação mais ativa, nesse trilhar 

acadêmico, por parte dos integrantes das forças militares e policiais. 

A pesquisa demonstrou ainda que a maior parcela dos policiais 

questionados entende já ter sido vítima de alguma violação ao seu espectro de 

direitos, não se vislumbrando, por seu turno, indicativos consistentes de insurgência, 

que não por canais regulares, legais e oficiais, o que mostra bom campo de ação 

preventiva a ser explorado pela Corporação. 

Retomando a linha de raciocínio do presente artigo aos seus objetivos, 

constata-se que o objetivo principal era o de analisar o espectro de direitos e garantias 

fundamentais em regime diferenciado que alcança os policiais militares do Estado de 

Pernambuco diante da expectativa de maiores restrições, sob a ótica da hierarquia, 

da disciplina e do estado democrático de direito. 

Sobre os parâmetros legais que definem o regime de direitos e garantias 

fundamentais do ordenamento pátrio em relação aos policiais militares do Estado de 

Pernambuco, pois bem, isso ficou delineado no arcabouço teórico esmiuçado no item 

2 POLICIAL MILITAR, UMA CARREIRA DIFERENCIADA. 

Viu-se que, em regra geral, a Constituição não distingue ninguém em 

direitos e garantias, contudo, proporciona limitações/modulações de modo a que se  
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possa estruturar os aspectos da igualdade formal – aquela que se dá na forma da lei, 

da igualdade material – aquela que torna os desiguais iguais na medida de suas 

desigualdades. 

Em fazendo parte de uma estrutura de instituição rígida e repleta de 

instrumentos de controle – internos e externos, e em sendo braço de força (legal) do 

Estado, aos policiais militares são destinadas certas restrições no sentido de delimitar 

o uso de tal poder aos limites estritos de sua necessidade num Estado Democrático 

de Direito. 

Deve-se entender, contudo, que nenhuma delas restringe os direitos e 

garantias fundamentais dos policiais militares ao ponto de os inviabilizarem ou 

anularem, afinal, os policiais, como cidadãos oriundos da mesma sociedade a que 

servem, são seres humanos, não menos humanizados por isso. 

Ainda assim, ficou evidenciado que discutem-se propostas e 

encaminhamentos de maiores restrições, em confronto com os direitos humanos e as 

garantias fundamentais, sob a justificativa de que certas atitudes, em tese durante o 

exercício do direito de livre manifestação e de reunião, poderiam se caracterizar em 

subversão da ordem, motivo pelo qual, capitaneadas pelos Ministérios Públicos 

Estaduais, ocorreram diversas audiências Brasil afora, que pretendiam proibir a 

participação de policiais militares, ainda que na folga ou na inatividade, em 

manifestações públicas, alegadamente, tidas como antidemocráticas. 

É de inequívoca constatação o fato de que o direito de manifestação por 

meio da reunião pacífica de pessoas reforça as bases de um Estado democrático, no 

qual todos podem expor livremente suas opiniões e insatisfações, o que não deve ser 

condicionado, senão por causa muito justa, bem como – e levando-se em conta o fato 

de que é um direito individual, mas de manifestação coletiva, pois ninguém se reúne 

sozinho, em sendo forte o convencimento pelo caráter antidemocrático aventado, a 

proposta deveria ser direcionada para a proibição da reunião como um todo, não 

apenas para a proibição da presença de policiais militares, como se pretendia. 
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O que se vê é que, confrontando as regras e limitações vigentes, e 

fazendo uma interpretação normativa estruturada no ordenamento pátrio, percebe-se 

que já existem suficientes instrumentos positivados para o controle da participação de 

policiais militares em manifestações e demais formas de expressão de pensamento, 

cabendo a cada indivíduo adotar as providências e cautelas cabíveis para evitar e 

impedir a confusão entre sua posição pessoal e a da Corporação. 

Um outro espectro que mereceu a atenção deste trabalho foi o 

encaminhamento em que se discute, por meio de proposta legislativa para 

estabelecimento do novo código eleitoral, a imposição de quarentena de afastamento 

da atividade, a fim de que policiais possam se candidatar a cargos eletivos, o que se 

apresenta como um grande retrocesso na construção e evolução da democracia por 

meio do sufrágio. 

A propósito disso, o regime democrático define o voto como expressão 

do poder popular, como exercício supremo da soberania, ainda assim, o policial militar 

já sofre com limitações ao seu exercício, quando, muitas das vezes, no desempenho 

de suas atribuições na segurança do pleito eleitoral, é deslocado de seu domicílio e, 

por conseguinte, deixa de exercer seu direito ao voto, perdendo parte da sua cidadania 

e, se ainda for submetido a mais essa restrição, um claro retrocesso normativo, 

perderá o direito de representatividade entre os seus, o que se parece, no mínimo, 

bastante discriminatório e, logo, inaceitável num Estado inclusivo. 

Outro dado que se extrai da pesquisa é o de que, mesmo diante de um 

cenário com a percepção de violações em seus direitos fundamentais e visão de um 

futuro com ainda mais restrições possíveis, tanto na liberdade de manifestação e 

expressão do pensamento quanto no direito de votar e ser votado, a tropa vê a 

Corporação como um (o segundo) ponto de socorro em defesa das suas faculdades 

e é com isso em mente que se faz as proposições a seguir. 

A Polícia Militar de Pernambuco conta em sua estrutura com uma 

Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos (DASDH), cujo foco é a 

conscientização e a promoção do respeito aos direitos humanos e a proteção às 
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minorias e grupos prioritários nas ações de policiamento e prevenção. 

Os principais programas são relacionados ao enfrentamento às drogas, 

violência e segurança escolar, em atenção às crianças e adolescentes, no 

enfrentamento à intolerância, prevenção da violência contra a mulher, e no 

policiamento de proximidade com a comunidade (Policiamento Comunitário). 

Contudo, o foco é basicamente o público externo e alvo das ações da 

polícia militar no desempenho de sua função constitucional. Não há, ou não se 

publiciza ao ponto de chegar ao efetivo, a existência de um programa ou núcleo 

específico cujo foco seja o policial militar, daí a sensação de não se identificar como 

destinatário de direitos fundamentais. 

A temática não é nova e tais diretrizes já foram sinalizadas há, pelo 

menos, uma década, por meio de diretrizes nacionais de promoção e defesa dos 

direitos humanos dos profissionais de segurança pública, com destaque para as que 

tratam sobre a construção de setores especializados em Direitos Humanos na 

estrutura das próprias instituições de segurança pública, e manutenção do processo 

de educação continuada na temática, conscientizando os profissionais de segurança 

pública de que eles também são titulares dos mesmos direitos que devem defender e 

promover perante a comunidade 

Essa conscientização, promoção e defesa dos direitos fundamentais dos 

policiais, estabelece o núcleo central dos processos de internalização e autoevidência 

trazidos anteriormente. 

Dispor na Corporação de uma estrutura capaz de, não apenas educar e 

conscientizar os policiais militares de Pernambuco no trato com o cidadão, fazer com 

que se sintam igualmente protegidos pelo mesmo manto de regras tão importantes e 

notórias que foram tratadas, em sua origem como direito natural, inato do ser humano, 

certamente influenciarão positivamente na atividade de segurança pública e defesa 

social no Estado.  

Sendo assim, este trabalho acadêmico é apresentado com a propositura 

de encaminhamento para estudo de Estado-Maior no intuito de avaliar a criação de  
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estrutura, sugerindo-se dentro da atual DASDH, com profissionais capacitados, 

incluindo corpo técnico-jurídico, a fim de promover a defesa dos direitos e garantias 

fundamentais dos policiais militares do Estado de Pernambuco contra violações e 

ameaças de violações, tanto internas como externas, favorecendo o reconhecimento 

pleno de suas faculdades e de seu valor enquanto ser humano, cidadão, e acima de 

tudo, prestador de um serviço tão indispensável para a sociedade. 
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ANÁLISE DO NÍVEL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS OFICIAIS SUPERIORES 

DA PMPE PARA ATUAREM COMO ORDENADORES DE DESPESAS 

 

Adriano Novaes Cabral1 

Tibério César dos Santos2 

 
Resumo 

 
Ao longo de sua carreira, o Oficial Superior da Polícia Militar de Pernambuco 
desempenha inúmeras funções, dentre elas a de ordenador de despesas. O presente 
estudo analisa o nível de capacitação desses profissionais na área de finanças 
públicas para o desempenho de funções de execução da despesa. Usando a pesquisa 
documental, este trabalho identifica os componentes curriculares relacionados à área 
das finanças públicas existentes nas capacitações direcionadas a esses Oficiais nos 
últimos dez anos e analisa os conteúdos programáticos dos Cursos de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (CAOs) e dos Cursos Superiores de Polícia (CSPs). 
Realiza pesquisa qualitativa com grupo de Oficiais ordenadores de despesas que 
confirma o pouco conhecimento da legislação afeta ao tema, a insegurança para a 
atuação como ordenador de despesas, a insuficiência das instruções ministradas nos 
Cursos mencionados e a necessidade da reavaliação e melhoria delas. 
 
Palavras-chave: Capacitação. Oficial Superior. Ordenador de despesas. 
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Abstract 

 
Throughout his career, the Senior Officer of Pernambuco State Police performs 
numerous functions, among them that of expenditure authorizer. The present study 
analyzes the level of training of these professionals in the area of public finance for the 
performance of functions of expenditure execution. Using documentary research, it 
identifies the curricular components related to the area of public finances in the training 
courses given to these officers in the last ten years and analyzes the syllabus of the 
Officers Improvement and Police Superior Courses. The qualitative research carried 
out with a group of Officers in charge of expenses confirms that there is little knowledge 
of the legislation related to the theme, that there is insecurity when acting as an 
expense authorizer, that the instructions given in the above mentioned Courses are 
insufficient and that there is a need to reevaluate and improve them. 
 
Keywords: Training. Superior Officer. Authorizing officer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de novas tecnologias tem possibilitado maior acesso 

a todo e qualquer tipo de informação. Parte considerável da sociedade moderna está 

atenta à maioria dos acontecimentos cotidianos praticamente na hora em que 

ocorrem. Neste sentido, a busca por informações sobre como são gastos os recursos 

públicos tem aumentado sobremaneira, pois a população necessita e cobra dos 

gestores públicos quanto e como são utilizados os pesados tributos recolhidos. 

Somado a isso, o nível de controle das ações realizadas pelos gestores públicos é 

elevado, com diversos órgãos legalmente constituídos para este fim, atuando com o 

propósito de neutralizar as condutas inadequadas e responsabilizar os que não agem 

acertadamente. 

Comumente são massificados nos meios de comunicação casos 

concretos de malversação do dinheiro público, com desvios milionários, prejuízos 

incalculáveis e algumas vezes irreparáveis, sobretudo se pensarmos nos danos 

colaterais causados. Mesmo com a adoção das mais variadas ferramentas e modelos 

contemporâneos de gestão, por meio de tecnologias voltadas à obtenção de 

resultados satisfatórios no atendimento dos desejos sociais, são recorrentes tais fatos. 

Lidar com finanças públicas requer responsabilidade, probidade, não se distanciar dos 

princípios da administração pública moderna, haja vista o importante arcabouço 

jurídico existente que delineia as ações dos gestores públicos que executam a 

despesa pública, os chamados ordenadores de despesas. Desde as publicações mais 

antigas, como as Normas Gerais de Direito Financeiro, de 1964, o Código de 

Administração Financeira do Estado de Pernambuco, que é de 1978, ou mesmo as 

mais recentes, como as Leis de Responsabilidade Fiscal e de Improbidade 

Administrativa, devem ser utilizadas como delineadores da atuação dos ordenadores. 

Hoje em dia tramitam em diversas esferas da justiça brasileira ações 

como consequência de atos praticados por servidores públicos nominados 

ordenadores de despesas. Essas ações acabam por alcançar também Oficiais 

Superiores da PMPE, que respondem ainda, por consequência, a procedimentos na  
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Corregedoria da Secretaria de Defesa Social que julgam possíveis reflexos na esfera 

administrativa. Dessa forma, torna-se imprescindível ao ordenador de despesas a 

constante capacitação e atualização profissional, in casu o Oficial Superior da PMPE 

que, no decorrer de sua carreira profissional, frequentemente é designado para o 

desempenho de funções que manejam recursos públicos em maior ou menor 

quantidade, executando os estágios legais da despesa pública. 

Sendo assim, não impelido pelo intuito somente de não figurar como 

acusado em processos judiciais ou apurações administrativas que podem desaguar 

na perda da função pública, mas principalmente buscando pautar sua atividade de 

forma regular para satisfação das aspirações da população em geral, torna-se 

importante analisar o nível de capacitação profissional dos Oficiais Superiores da 

PMPE na área de finanças públicas para o desempenho de funções de execução da 

despesa, de acordo com os parâmetros legais. 

Para este intento, buscamos, preliminarmente, por meio de análise 

documental, identificar os componentes curriculares relacionados à área das finanças 

públicas existentes nas capacitações direcionadas aos Oficiais Superiores da PMPE, 

nos últimos dez anos. Em seguida, analisamos os conteúdos programáticos dos CAOs 

e CSPs, os quais capacitam esses policiais militares a ocuparem funções 

responsáveis pela execução da despesa pública. Por fim, através da aplicação de um 

questionário de pesquisa, verificamos o nível de preparação profissional dos Oficiais 

Superiores que executam a despesa pública. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

Adiante, mostraremos a importância do controle e a execução dos 

estágios da despesa pública, transitando pelas definições trazidas por alguns autores 

para temas específicos, mas precipuamente pela legislação que permeia a execução 

orçamentária e financeira pública. Ademais, não há como cumpri-las sem o 

aperfeiçoamento do conhecimento técnico-profissional, sem a capacitação, que, no 

caso dos Oficiais da PMPE, ocorrem nos CAOs e CSPs. Assim, foi examinada a 

composição curricular desses cursos coadunando-se o resultado à aplicação do 

questionário de pesquisa aos Oficiais ordenadores de despesas. 

 
2.1 Fundamentação Teórica 

 
Um dos principais problemas estudados pela Economia é a escassez, o 

conflito decorrente da insaciável e ilimitada necessidade da satisfação humana e a 

limitação dos recursos disponíveis (WONNACOTT, 1979). Como na maioria das 

vezes, a população, em boa parte do mundo contemporâneo, não tem condições de 

minimizar essa problemática, o Estado age para fazê-lo. Este fenômeno em particular 

ao longo do tempo tem levado ao aumento considerável das despesas dos entes 

públicos. 

Este aumento torna-se um dos principais obstáculos ao desenvolvimento 

tão almejado pela sociedade, diante da falta de recursos estatais suficientes para fazer 

frente à demanda proporcionada. Assim, as ações que se baseiam na redução das 

despesas públicas serão sempre bem recebidas, desenfreando uma busca constante 

pelos governos responsáveis em planejar com o fulcro de atender à população. Um 

dos principais instrumentos de planejamento é o Orçamento Público, que tem por 

principal papel: 

[...] o controle dos recursos que a sociedade terá que contribuir para manter 
em funcionamento os serviços públicos necessários ao atendimento das 
necessidades econômicas e sociais da população, bem como da aplicação 
desses recursos por parte do Estado. (FORTES, 2005, p. 73). 



 

 
 

85 

Nesse trilho, a concepção moderna de Orçamento Público integra de 

forma sistemática os diagnósticos, os objetivos, a análise, os programas e projetos 

com suas metas, os recursos a serem empregados e a indicação dos custos, do 

mesmo modo que alternativas de avaliação e controle. 

Os instrumentos legais que compõem o sistema de planejamento 

orçamentário estão determinados no art. 165 da Constituição Federal de 1988, como 

sendo o Plano Plurianual (PPA), as Diretrizes Orçamentárias (LDO) e os Orçamentos 

Anuais (LOA). (BRASIL, 1988). 

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para 

a responsabilidade na gestão fiscal e elenca as leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) 

como mecanismos de planejamento e controle dos gastos públicos, determina no 

primeiro parágrafo do seu art. 1º: 

 
A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas [...]. (BRASIL, 2000, p. 01). 
 

Dentro deste ambiente legal estão inseridas as normas que regulam os 

gastos públicos necessários ao atendimento dos anseios da sociedade. Esses gastos, 

de acordo com essas normas e com a definição de alguns autores, são chamados de 

despesa pública: 

 
[...] o conjunto de dispêndios do Estado ou de outra pessoa de direito público 
a qualquer título, a fim de saldar gastos fixados na lei do orçamento ou em lei 
especial, visando à realização e ao funcionamento dos serviços públicos. 
(JUND, 2006, p.187). 
 

Definindo-se despesa pública, relacionando sua execução com as 

normas vigentes relativas ao orçamento público, surge a atribuição do ordenador de 

despesa, aquele que tomará decisões que permitirão o cumprimento dos 

estágios/etapas da despesa pública, desde a licitação, passando pela liquidação, 

pagamento, até a prestação de contas aos órgãos de controle. 
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Porém, observando a legislação hodierna, como pode ser definido o 

ordenador de despesas? Quais servidores públicos estão compreendidos nessa 

definição legal? O Decreto-Lei Federal nº 200, do ano de 1967, fixa no parágrafo 

primeiro de seu art. 80: 

 
Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos 
resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou 
dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda. (BRASIL, 1967, 
p. 17) 
 

Derivando a definição para legislação estadual, a Lei Ordinária nº 7.741, 

de 23 de outubro de 1978 (Código de Administração Financeira do Estado de 

Pernambuco), desnuda a função apresentando uma Seção específica para tratar a 

respeito dos ordenadores de despesa: 

 
Art. 135. Ordenadores de despesa são as autoridades investidas de 
competência para autorizá-la. Parágrafo único. Poderão autorizar despesas, 
movimentar as cotas liberadas e transferências financeiras fixadas pela 
Programação Financeira, bem como nomear prepostos para fazê-lo: I - o 
Governador do Estado; II - as autoridades dos Poderes Judiciário e 
Legislativo, indicados por lei ou regimento; III - o Presidente do Tribunal de 
Contas; IV - os Secretários de Estado, ou autoridade equivalente; V - os 
titulares das unidades orçamentárias das autarquias, das empresas públicas, 
das sociedades de economia mista e fundações, de acordo com o 
estabelecido em lei, decreto ou estatuto. (PERNAMBUCO, 1978, p. 58). 
 

O Oficial Superior da PMPE, como servidor público estadual e quando 

nomeado para funções descritas especificamente em consonância com o inciso V 

acima, atuará como ordenador de despesas inclusive em outros órgãos da 

administração pública além da Corporação. 

Dentro da estrutura da Instituição são habitualmente escolhidos para a 

função de ordenador de despesas o Comandante Geral, conforme descreve a Lei de 

Organização Básica da PMPE (PERNAMBUCO, 1996); os Diretores e Coordenadores 

de Finanças (DF) e de Apoio ao Sistema de Saúde (DASIS), como assegura o 

Regulamento Geral da PMPE (PERNAMBUCO, 1994); os Diretores, Comandantes ou 

Chefes designados como Titulares de Unidades Administrativas responsáveis por  

movimentar recursos recebidos por meio de Suprimento de Fundos Institucional (SFI),  
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asseverado pelo Regulamento de Suprimentos de Fundos Institucional 

(PERNAMBUCO, 2013). 

São de responsabilidade do ordenador de despesas o cumprimento dos 

estágios de execução da despesa pública – empenho, liquidação e pagamento, afora 

a prestação de contas. No caso dos ordenadores responsáveis por SFI, a execução 

da despesa é diferente: 

 
Suprimento Institucional é a transferência de numerário à unidade 
administrativa, sempre precedida de empenho na dotação própria, submetida 
a regime especial de execução de despesa e de prestação de contas. [...] Via 
de regra, a despesa segue as fases de empenho (reserva da dotação 
orçamentária para pagamento futuro), liquidação (recebimento do bem ou 
serviço contratado) e pagamento (quitação ao contratado). No caso de 
suprimento, a ordem não se aplica, já que o pagamento antecede a 
liquidação. Por isso, dizemos que o regime de execução é especial. 
(PERNAMBUCO, 2014, p. 7 e 17). 
 

Regressando aos estágios de execução da despesa, o empenho, 

estágio inicial, “é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 

obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição” (BRASIL, 

1964, p. 58). Entenda-se nesta conjuntura – autoridade competente – como o 

ordenador de despesas legitimamente designado para a função. 

Por sua vez, a liquidação, estágio imediatamente posterior ao empenho, 

é definida no Código de Administração Financeira como: 

 
Art. 147. § 1º A liquidação estará perfeita e acabada quando o ordenador de 
despesa, ou seu preposto, além de apor sua assinatura em local apropriado 
na nota de empenho, atestar, em toda a documentação comprobatória da 
despesa, sua legalidade, datando, assinando e fazendo expressa menção ao 
número da nota de empenho correspondente. 
Art. 148. A liquidação da despesa será de responsabilidade do ordenador da 
despesa, podendo este delegar esta atribuição. (PERNAMBUCO, 1978, p. 
61). 
 

Para confirmar o recebimento completo e exato, cabe ao recebedor do 

bem ou serviço realizar contagens físicas, testes de qualidade e medições. Apesar 

dessas confirmações não serem executadas pelo próprio ordenador, são as  
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informações produzidas pelos servidores atuantes nesta etapa que lhe induzirão ao 

juízo de valor sobre a pertinência do pagamento. Dessa forma, a liquidação da 

despesa é a comprovação de que o bem fornecido ou serviço prestado estão em total 

conformidade com as condições de entrega, critérios de qualidade, quantidade e valor 

dispostos na nota de empenho, nota fiscal, contrato, convênio, acordo ou ajuste. 

(BRASIL, 1993). 

Após a liquidação atestar a perfeição dos bens e serviços, cabe ao 

ordenador de despesas emitir despacho de ordem de pagamento, determinando que 

a despesa seja paga. A partir dessa etapa, é emitida ordem bancária em favor do 

credor. (BRASIL, 1964; BRASIL,1967). O Código de Administração Financeira ratifica 

que ordem de pagamento “é o despacho exarado por autoridade ordenadora de 

despesa, determinando que a mesma seja paga”. (PERNAMBUCO, 1978, p. 61). 

Encerrados os estágios anteriores da despesa, o processo culmina com 

a prestação de contas, sendo dever do Poder Público prestar contas de quanto e como 

são gastos os recursos advindos da sociedade. “O ordenador de despesas deve 

demonstrar a regularidade de seus atos, pois é o responsável pela aplicação 

orçamentária”. (BRASIL, 1988, p. 56). Essa prestação de contas é realizada através 

da coleta e apresentação dos documentos que comprovem a aplicação dos recursos 

recebidos. A Constituição Federal, em seu art. 70, parágrafo único, determina que: 

 
[...] prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 
obrigações de natureza pecuniária. (BRASIL, 1988, p. 56). 
 

A definição legal de prestação de contas das despesas públicas, no 

âmbito do Estado de Pernambuco, pode ser verificada no artigo 207 do Código de 

Administração Financeira: 

 
Entende-se por prestação de contas o demonstrativo da aplicação de 
recursos organizado pelo responsável, órgão ou pela entidade beneficiária, 
em processo específico, acompanhada dos documentos comprobatórios. 
(PERNAMBUCO, 1978, p. 83). 
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Conforme o art. 80 do Decreto Lei nº 200/1967, os órgãos de 

contabilidade inscreverão como responsável todo ordenador da despesa, o qual só 

poderá ser exonerado de sua responsabilidade após julgadas regulares suas contas 

pelo Tribunal de Contas. Caminhando no mesmo diploma legal, no seu art. 90, está 

explicitado o ordenador de despesas responderá pelos prejuízos que causar à 

Fazenda Pública. (BRASIL, 1967). 

Merece destacar que os ordenadores de despesas, assim definidos por 

serem responsáveis pelo recebimento de Suprimento de Fundos Institucional 

(Titulares de Unidades Administrativas), também têm responsabilidade de prestar 

contas, conforme descrito no Manual de Suprimento Institucional da Secretaria da 

Controladoria Geral do Estado de Pernambuco: 

 
[...] 8.4 Quem deve efetuar a prestação de contas de Suprimento 
Institucional? Recebida a transferência, por meio de Suprimento Institucional, 
cabe à unidade administrativa beneficiária, através de seus ordenadores de 
despesa, aplicar o recurso recebido, e, posteriormente, realizar a devida 
prestação de contas aos órgãos competentes. A prestação de contas deve 
ser efetuada pelos ordenadores de despesas que têm como responsabilidade 
encaminhar os processos, com toda a documentação da prestação de contas, 
à área administrativa e financeira dos órgãos e entidades transferidores. A 
entrega do processo será feita aos responsáveis, nessa área administrativa 
e financeira, que foram designados pelo titular do órgão ou entidade, por meio 
de portaria para realizar as atividades de recebimento, análise e 
arquivamento dos processos de prestação de contas, conforme prevê o 
Decreto n° 38.935/2012. (PERNAMBUCO, 2014, p. 34). 
 

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, delimita as 

responsabilidades do ordenador de despesas nos artigos 15 a 17. Segundo a norma, 

é irregular e lesivo o aumento de despesa sem declaração do ordenador de despesas 

de que existe dotação específica e suficiente na Lei Orçamentária Anual e de que o 

aumento está previsto dentro dos objetivos, prioridades e metas do PPA e LDO. 

(BRASIL, 2000). 

A Lei de Improbidade Administrativa também discorre acerca de algumas 

das responsabilidades afetas ao ordenador de despesas: 
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Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do 
dano. 
[…] Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei. 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições. 
[…] Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só 
se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 
único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar 
o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à 
instrução processual. 
[…] Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta 
lei podem ser propostas: I - até cinco anos após o término do exercício de 
mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; II - dentro do 
prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis 
com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo 
efetivo ou emprego. (BRASIL, 1992, p. 1, 2, 3, 6 e 7). 
 

No que concerne à formação e a capacitação, a Matriz Curricular 

Nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública traça as competências a serem 

desenvolvidas na formação dos policiais militares, quer sejam cognitivas, operativas 

ou atitudinais. Como ordenador de despesas, no desenvolvimento de suas 

competências cognitivas – que requerem o desenvolvimento do pensamento por meio 

da pesquisa, o Oficial Superior deve ser capacitado a agir demonstrando 

conhecimento e domínio sobre a legislação aplicada à função (BRASIL, 2014). 

Diante da complexidade e responsabilidade da atuação do ordenador de 

despesas, com todas as suas implicações legais, torna-se inafastável a necessidade 

da preparação técnico-profissional. Em assim sendo e examinando o Regulamento da 

Academia de Polícia Militar do Paudalho, estão nele determinados os cursos na PMPE 

onde os Oficiais exercerão a ampliação do conhecimento: 

 
Art. 15 – O Curso Superior de Polícia (CSP), destina-se a atualizar e ampliar 
os conhecimentos do Oficial Superior PM, habilitando-o principalmente, para 
o exercício dos cargos e funções inerentes ao Posto de Coronel PM. 
Art. 16 – O Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), destina-se a 
atualizar e ampliar os conhecimentos do Capitão PM, habilitando-o para o  
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exercício de cargos e funções próprios de Oficial Superior PM, consignados 
no Quadro de Organização da Corporação. (PERNAMBUCO, 1980, p. 7) 

 

As habilidades devem ser estimuladas para o adequado exercício das 

funções. A formação e a capacitação são um processo complexo e contínuo de 

desenvolvimento de competências que buscam a atualização profissional do Oficial 

Superior no desempenho de suas funções. Nesse entendimento, a elaboração dos 

currículos deve se alinhar às competências profissionais: 

 
A efetivação de um currículo exige uma relação de congruência entre: as 
intencionalidades contextuais expressas nos fatos do cotidiano (dimensão 
contextual); os aportes legais e conceituais (dimensão política) e as 
condições adequadas para a sua operacionalização no dia a dia (dimensão 
técnico-metodológica). Isso indica que as ações realizadas nos espaços 
educativos devem estar voltadas para o desenvolvimento das competências 
profissionais necessárias à atuação do profissional de segurança pública no 
contexto em que as necessidades e as exigências sociais se estabelecem. 
(SENASP, 2014, p. 17) 
 

2.2 Metodologia 

 
O trabalho procurou analisar o nível de capacitação profissional dos 

Oficiais Superiores da PMPE na área de Finanças Públicas para o desempenho de 

funções de execução da despesa, de acordo com os parâmetros legais. 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa documental (MAZUCATO, 

2018) para identificar os componentes curriculares relacionados à área das finanças 

públicas existentes nas capacitações direcionadas aos Oficiais Superiores da PMPE 

nos últimos dez anos e analisar os conteúdos programáticos dos CAOs e dos CSPs 

da PMPE, que capacitam os Oficiais Superiores a ocuparem funções responsáveis 

pela execução da despesa pública. O material foi disponibilizado pela Divisão de 

Ensino da Academia de Polícia Militar do Paudalho, mas também foram realizadas 

buscas complementares na Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa, além da 

Gerência de Integração e Capacitação da Secretaria de Defesa Social e no Centro de 

Formação dos Servidores e Empregados Públicos do Estado de Pernambuco. 
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Ulteriormente aplicou-se um questionário com perguntas fechadas, 

respostas com múltiplas escolhas e pesquisa qualitativa (MAZUCATO, 2018), aos 

Coronéis e a um grupo de Tenente Coronéis e Majores da Corporação com o intuito 

de verificar o nível de preparação profissional dos Oficiais Superiores da PMPE que 

executam a despesa pública. Os primeiros foram escolhidos por serem nomeados 

para funções em que atuam como ordenadores de despesas – Comandante Geral, 

Chefe da Casa Militar, Secretário Executivo de Segurança Institucional da Casa 

Militar, Diretor e Coordenador de Finanças (DF), Diretor e Coordenador de Apoio ao 

Sistema de Saúde (DASIS) -, ou por terem como subordinados Diretores, 

Comandantes ou Chefes designados como Titulares de Unidades Administrativas 

(UA) responsáveis por movimentar recursos recebidos por meio de Suprimento de 

Fundos Institucional (SFI) – Batalhões, Companhias Independentes, Diretoria de 

Articulação Social e Direitos Humanos (DASDH), Academia de Polícia Militar do 

Paudalho (APMP), Colégio da Polícia Militar (CPM/DGP), Centro de Reeducação 

(CREED), Centro de Suprimento e Manutenção de Material Bélico (CSM/MB), Centro 

de Suprimento e Manutenção de Intendência (CSM/INT), Centro de Educação Física 

e Desportos (CEFD) –, componentes do segundo grupo pesquisado. 

Convém mencionar que alguns desses Oficiais encarregados como 

Titulares de Unidades Administrativas são Coronéis, entretanto, não foram 

computados em dobro na aplicação da pesquisa. Além disso, esses Oficiais, em sua 

maioria, quando estavam nos postos de Tenente Coronel e Major, exerceram o 

encargo de ordenador de despesas, e, consequentemente, também foram instados a 

responder ao questionário. 

Do total de 47 (quarenta e sete) Oficiais representantes do primeiro 

grupo, por motivos de impedimento – férias, licenças, afastamentos e outros casos 

devidamente justificados -, ou mesmo por se recusarem a responder, a pesquisa 

alcançou um total de 30 (trinta) respostas apenas. Já no segundo grupo, que 

contempla 57 (cinquenta e sete) Oficiais, também por situações variadas, a 

participação foi mais significativa, alcançando uma representação de 43 (quarenta e 

três) respostas. 
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2.3 Resultados e Discussão 

 
Abordando inicialmente o Curso Superior de Polícia (CSP), que tem 

como participantes Tenentes Coronéis e é considerado etapa obrigatória para o 

alcance do posto de Coronel na PMPE, consoante com as informações apanhadas, 

foram concluídas turmas nos anos de 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 

2021. Não houve alteração da malha curricular no período pesquisado, permanecendo 

as mesmas disciplinas constantes do quadro abaixo: 

 
Quadro 1 – Malha Curricular do CSP 

ORDE
M 

DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA (h/a) 
01 Metodologia da Pesquisa Científica I MPC I 20 
02 Direitos Humanos e os Princípios de Defesa Social DHP 20 
03 Gestão Estratégica de Crises – Nível Gerencial GEC 20 
04 Sistema de Segurança Pública no Brasil e no Mundo SSPB 30 

05 Gestão do Potencial Humano nas Organizações GPHO 30 
06 Defesa Social no contexto contemporâneo DS 30 
07 Sociologia do Crime e da Violência SCV 30 

08 Sistema de Justiça Criminal no Brasil e no Mundo SJC 30 

09 
Economia, Desenvolvimento e Empreendedorismo no setor 

público. 
EDE 30 

10 
Filosofia e Doutrina das Organizações e emprego no âmbito 

da Defesa Social 
FDO 20 

11 
Tecnologia e Informação na prevenção de Crimes e 

Incidentes 
TIPCI 20 

12 Gestão Organizacional com Foco nos Resultados GOFR 30 
13 Políticas Públicas de Defesa Social PPDS 30 
14 Metodologia da Pesquisa Científica II MPC II 20 

TOTAL 360 
Fonte: Divisão de Ensino da Academia de Polícia Militar do Paudalho (2021) 

  
Verificando os Planos das Disciplinas (PLADIS), no qual constam as 

competências construídas, o objetivo geral, a ementa e as unidades de aprendizagem, 

viu-se que nenhum deles apresenta de forma clara conteúdos programáticos 

relacionados ao controle dos gastos públicos, à execução da despesa pública e 

principalmente sobre a atuação dos ordenadores de despesas. Entretanto, como 

participante da última turma, percebe-se o tangenciamento das leis orçamentárias nas 

aulas de Gestão Organizacional com Foco nos Resultados e Políticas Públicas de 
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Defesa Social, mas apenas superficialmente. 

Por seu turno, no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), etapa 

condicionante à promoção ao posto de Major na PMPE, formaram-se turmas nos anos 

de 2011, 2016, 2017-2018 (curso iniciado num ano e terminado no seguinte), 2019 e 

2020. Diferentemente do que ocorreu no CSP, a malha curricular não foi mantida, 

ocorrendo modificações ao longo dos anos. Atualmente as disciplinas cursadas 

durante o curso são: 

 
Quadro 2 – Malha Curricular do CAO 

ORDE
M 

DISCIPLINAS 
CARGA HORÁRIA 

(h/a) 
01 Metodologia da Pesquisa Científica I MPC I 20 

02 Gestão Organizacional com Foco em Resultados GOFR 20 
03 Gerenciamento de Crises - Nível Gerencial GC 30 
04 Sistema de Segurança Pública SSP 20 
05 Geoprocessamento e Análise Criminal GAC 20 
06 Gestão Administrativa GA 30 
07 Planejamento Estratégico PE 26 

08 
Gestão Integrada e Comunitária e Direitos 

Humanos 
GICDH 30 

09 Doutrina de Comando e Estado Maior DCEM 24 
10 Mídia e Segurança Pública MSP 20 
11 Direito Administrativo Disciplinar Militar DADM 30 
12 Legislação PM LEGPM 30 

13 Direito Penal Militar e Processual Penal Militar 
DPMPP

M 
30 

14 Metodologia da Pesquisa Científica II – Orientação MPC II 30 

TOTAL 360 
Fonte: Divisão de Ensino da Academia de Polícia Militar do Paudalho (2021) 
 

Desta feita, na disciplina de Gestão Administrativa, incorporada ao curso 

somente em 2017, ocorre uma maior abordagem no que se refere ao orçamento 

público e a administração orçamentária e financeira na PMPE, alcançando os 

princípios orçamentários, a elaboração e execução do orçamento, o sistema E-fisco 

da Secretaria da Fazenda Estadual e as práticas das despesas públicas.  

Todavia, apesar da abrangência e complexidade da gestão orçamentária 

e financeira, em especial a função de ordenador de despesas, com toda legislação 

vigente, dentro do limite de 30 (trinta) horas-aulas estabelecido, conforme esclarece o 
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objetivo geral da disciplina, busca-se também conhecer os conceitos e fundamentos 

da Gestão de Pessoas, da Gestão de Logística além da Gestão de Finanças que 

abarca todos os conceitos apresentados acima. 

Seguindo para o resultado da pesquisa aplicada, analisando somente 

algumas das perguntas do questionário com seus respectivos percentuais de 

respostas, observa-se: 

 
       Gráfico 1 – Desempenho da função – ordenador de despesas 
      

 
Fonte: Próprio Autor. 

 
Dentro do recorte de Oficiais Superiores da PMPE selecionados para 

responderem à pesquisa deste trabalho, parcela expressiva – 62 de 73 – já exerceram 

ou exercem funções onde atuaram como ordenador de despesa (gráfico 1 – pergunta 

2), e, consequentemente, conhecem o mister a que a pesquisa se propõe, 

assegurando com suas respostas um retrato consistente da realidade. 
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                Gráfico 2 – Nível de conhecimento 

                
            Fonte: Próprio Autor. 

 

Sabendo que parte considerável dos entrevistados atuou como 

ordenador, como descrito nas respostas da pergunta 2, analisando a pergunta 

seguinte (gráfico 2), fica evidenciado que metade deles tem pouco conhecimento ou 

mesmo desconhecem por completo a legislação que ampara as ações dos 

ordenadores de despesas. Desta maneira, estão sujeitos ao cometimento de falhas 

determinantes na execução da despesa pública que podem comprometer a carreira e 

trazer consequências jurídicas. 
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4,1% 

4,1% 
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Gráfico 3 – Sentimento para atuar como ordenador 

 

 
               Fonte: Próprio Autor 

 

           Gráfico 4 – Sentimento para atuar como ordenador – montante elevado de recursos 

 

               Fonte: Próprio Autor.  
 
A análise das respostas às perguntas 4 (gráfico 3) e 5 (gráfico 4) do 

formulário de pesquisa traz uma situação curiosa: inicialmente quase 40% dos Oficiais 

não se sentem seguros para atuar como ordenador de despesas, tomando por base 

seu nível de conhecimento técnico. Porém esse percentual cresce de forma 

1,4% 

1,4% 

6,8% 
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consistente (o de “totalmente inseguro” quase triplica) quando no desempenho de 

funções que movimentam grande parcela de recursos financeiros. A legislação não 

diferencia a inadequada execução da despesa pública tomando por base o valor, o 

que se observa são os atos praticados durante todos os estágios da despesa. Outro 

dado relevante – e preocupante - surgido é que apenas um único Oficial definiu-se 

totalmente seguro para atuar como ordenador de despesas não importando o valor 

executado. 

 
     Gráfico 5 – Nível das instruções – CAO 

 

 
       
Fonte: Próprio Autor. 
 
               Gráfico 6 – Nível das instruções – CSP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
Fonte: Próprio Autor. 

5,5% 
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As perguntas 7 (gráfico 5) e 9 (gráfico 6) remetem-se às instruções 

recebidas pelos Oficiais relacionadas a atuação como ordenador de despesas. Na 7 

as respostas abrangem a participação no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, e as 

referentes à 9 refletem o Curso Superior de Polícia. Este último mais de um quarto 

dos pesquisados ainda não tiveram a oportunidade de participar. Em ambos, como 

declarado nas respostas, é latente a insuficiência dos ensinamentos ministrados para 

o desempenho do Oficial ordenador de despesas, mesmo considerando o percentual 

dos que ainda não participaram do CSP. Retornando à pergunta 5, execução de 

recursos públicos consideráveis, é justamente após o CSP que os Oficiais podem 

desempenhá-las, pois se trata de competência privativa do posto de Coronel. Merece 

ênfase também a quase unanimidade de possuidores do CAO que classificam como 

necessária a incrementação dos ensinos. 

 
        Gráfico 7 – Responsabilização judicial ou administrativa

 

        Fonte: Próprio Autor. 
 

O entendimento desta pergunta (gráfico 7) é complementado pela de 

número 11, que tem resposta aberta na qual os pesquisados descrevem seu 

sentimento sobre o fato de Oficiais responderem ou não a processos judiciais e/ou 

administrativos pela atuação como ordenadores de despesas. Dentre a totalidade dos 

que afirmam conhecer essa situação emergem sentimentos variados – receio, 
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frustração, insegurança, preocupação – mas a resposta predominante cita a falta de 

capacitação técnica.  

 
   Gráfico 8 – Incremento das instruções 

 
                Fonte: Próprio Autor. 

 
A última pergunta (gráfico 8) da pesquisa estabelece, a partir das 

respostas dos entrevistados, a unanimidade em relação à melhoria na qualificação 

dos Oficiais Superiores no tocante ao desempenho da função de ordenador de 

despesas.  

A variação existe tão somente na escolha do momento ou na forma em 

que deve acontecer. Mais da metade prefere que haja um aprimoramento das 

instruções relativas à execução das despesas públicas tanto no CAO como no CSP. 

Apenas pouco mais de 13% desejam que a melhoria se dê somente no CAO, 

enquanto um número bem mais enxuto (2,7%) prefere no CSP. De toda sorte, quando 

são somados os percentuais das três escolhas, mais de 2/3 dos entrevistados 

reforçam os resultados já obtidos nas perguntas 7 e 9, a premente necessidade de 

melhoria nas instruções desses cursos. Ademais, não se deve deixar de considerar 

que cerca de 1/3 dos pesquisados optaram pela realização de cursos específicos de 

preparação, denotando ainda mais a relevância do assunto. 

2,7% 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em busca do aprimoramento da gestão pública com vistas a 

acompanhar as transformações sociais vividas, concomitantemente ao avanço dos 

órgãos de controle e da própria sociedade vigente, torna-se imprescindível a melhoria 

na formação técnico-profissional dos gestores públicos em prol da eficiência na 

atuação para atender as diversas demandas e responsabilidades que o cargo lhes 

impõe. No tocante ao gestor público ordenador de despesas, essa necessidade é 

acentuada, tendo em conta o compromisso de ter sob sua guarida recursos públicos. 

Como visto neste trabalho, é vastíssimo o rol de legislações que 

sustentam a execução da despesa pública, com papel sobrelevado para o trabalho do 

ordenador. Dessarte, o servidor público que atua nesta função precisa estar preparado 

e ciente delas. O Oficial Superior da PMPE não passa ao largo dessa supervisão, 

invariavelmente, no desenrolar de sua carreira profissional desempenhará funções 

que executam a despesa pública. Ficou claro nas respostas ao questionário que 

parcela significativa não conhece a legislação, o que manifestamente embaraça o 

desempenho. 

O exame da malha curricular do Curso Superior de Polícia, repetida nas 

últimas oito edições, demonstrou-se desatualizada, carecendo de maior consonância 

com a realidade do Oficial Superior, sobretudo no que diz respeito à gestão 

orçamentária e financeira, particularmente à prática da ordenação de despesas. Do 

mesmo modo, a que referencia o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, a despeito 

das alterações processadas no transcurso dos anos, ao menos em relação ao mesmo 

conteúdo, igualmente mostrou-se deficitária, sentimento corroborado no percentual de 

respostas classificando os ensinamentos apreendidos. 

Pertinente considerar ainda as reações demonstradas pelos 

pesquisados a respeito dos procedimentos administrativos e judiciais – Investigações 

Preliminares, Sindicâncias, Conselhos de Justificação – respondidos por Oficiais 

Superiores relativos às ações praticadas como ordenador de despesa, e que podem  
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desencadear ações penais decorrentes de prática, em tese, de crimes contra a 

administração pública. Os vários sentimentos exteriorizados refletem na confiança 

para executar a função, mormente quando incumbidos de administrar porções 

generosas de recursos públicos. 

Em suma, como aclarado nas respostas à derradeira questão, em que a 

integralidade dos pesquisados alegaram a imprescindibilidade de impulsionar as 

instruções relativas à execução orçamentária e financeira, em especial à atuação dos 

Oficiais Superiores como ordenadores de despesas, conjuntura ratificada pela 

extensa legislação concernente ao tema, tal como, pela pulverização da malha 

curricular que inicia com conteúdos mais robustos na formação e vão, gradativamente, 

diminuindo no aperfeiçoamento até desaparecer, totalmente, no derradeiro curso, 

esse conjunto de fatores reunidos causa insegurança à pratica das atividades do 

Oficial, despertando a sensação de não estar devidamente capacitado para exercer 

seu mister profissional. 

Desse jeito, torna-se inarredável remodelar as instruções transmitidas 

nos Cursos Superior de Polícia e de Aperfeiçoamento de Oficiais da PMPE, com a 

intenção de certificar a performance futura de seus participantes, por meio de uma 

maior sincronia da formação e competências profissionais. É mais que oportuna e 

urgente a proposta de criação de um grupo de trabalho com o objetivo de reavaliar as 

malhas curriculares do CSP e do CAO, atualizando os ensinamentos trazidos, 

harmonizando não exclusivamente com os ditames da execução da despesa pública 

e as práticas dos ordenadores de despesas, mas quiçá com todas as competências 

congruentes às responsabilidades dos Oficiais Superiores da Corporação. Outrossim, 

paralelamente, recomenda-se a criação de curso específico de capacitação voltado 

para gestão orçamentária e financeira com foco na atuação do ordenador de 

despesas. 
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A DOUTRINA DE CHOQUE MONTADO NA PMPE: uma análise da sua 

aplicabilidade frente a escassez de efetivo do Regimento Dias Cardoso. 

 

Ten Cel QOPM Gleidson Pereira de Carvalho Santos1 

Cel QOPM Alexandre Tavares de Oliveira Silva 2 

 

Resumo 
 
Este artigo tem, como foco de atenção, a caracterização das doutrinas de Choque 
Montado adotadas pelo Regimento de Polícia Montada Dias Cardoso (RDC), a 
aplicabilidade dessas doutrinas face o atual déficit de efetivo e a adaptabilidade da 
tropa a essa realidade. Objetivou-se identificar qual das doutrinas a tropa estava mais 
preparada para empregar nas ações de Controle de Distúrbio Civil (CDC) e se há 
conflito no aprendizado ou na execução das formações de choque. Objetivou-se 
também identificar, por meio da análise documental, a quantidade de efetivo 
empenhado pelo Regimento de Polícia Montada (RPMon) no período de 2016 a 2020. 
A partir de uma abordagem qualitativa, os resultados coletados no questionário foram 
analisados estatisticamente, e a análise documental foi realizada em todas as escalas 
e Ordens de Serviço de Operações de CDC e praças desportivas no período acima 
mencionado, observando-se informações sobre efetivo empregado, distribuição, 
posicionamento no terreno e identificando, por meio dessas informações, de qual 
doutrina foi adotada em cada situação. Ficou evidenciada a importância da adoção de 
uma única Doutrina de Choque Montado, bem como qual doutrina desenvolvida pelo 
RDC se adequa à realidade do atual déficit de efetivo, tendo uma maior facilidade no 
processo ensino aprendizagem e rápida adaptação a qualquer tipo de terreno, seja 
rural ou urbano. Desta forma, conclui-se que é de suma importância a confecção do 
Manual de Choque Montado da Polícia Militar de Pernambuco, a fim de padronizar 
procedimentos e emprego de tropa hipomóvel nas Operações de CDC e praças 
desportivas no Estado de Pernambuco. 

 
Palavras-chave: Ações de Choque Montado. Controle de Distúrbios Civis. Polícia 
Montada. 
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Abstract 
 

This article focuses on the characterization of the Mounted Riot Police doctrines 
adopted by the Dias Cardoso Mounted Police Unit, the applicability of these doctrines 
face the current shortage of personnel and the troop's adaptability to this reality. The 
objective was to identify which of the doctrines the troop was better prepared to act in 
the actions of Civil Disturbance Control and if there is a conflict in the learning or 
execution of the Riot Troops formations. It was also aimed to identify, through 
document analysis, the amount of effective staff by the Mounted Police Unit (RPMon) 
in the period from 2016 to 2020. From a qualitative approach, the results collected in 
the questionnaire were statistically analyzed, and the document analysis was 
performed in all work schedules, Work Order of the Civil Disturbance Control 
Operations and Sports Events in the period mentioned above, observing information 
about the utilized personnel, distribution, positioning at the field and identifying through 
this information, which doctrine was adopted in each situation. The importance of 
adopting a single Mounted Riot Police Doctrine was ensured and which doctrine 
developed by the Dias Cardoso Mounted Police fits the reality of the current staff 
deficit, having a greater facility in the teaching-learning process and quick adaptation 
to any type of terrain, whether it is rural or urban. Thus, it is concluded that the 
preparation of the Mounted Riot Police Manual of the Pernambuco Military Police is of 
major importance in order to patronize procedures and use of hippomobile troops in 
Civil Disturbances Control Operations and Sports Events in the State of Pernambuco. 

 
Keywords: Control of Civil Disturbances. Mounted Police. Mounted Riot Actions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O policiamento montado tem características muito importantes para o 

policiamento ostensivo preventivo. Devido ao porte físico do cavalo, possui grande 

ação de presença e uma melhor visibilidade no terreno, pelo fato do policial 

apresentar-se em um plano mais alto. Além disso, o policial a cavalo consegue 

desenvolver velocidade ideal de rondas e facilidade de policiar em qualquer terreno, 

onde viaturas e policiais a pé teriam dificuldade de locomoção. (MENDES, 2017) 

Sendo empregado como tropa de choque, o policiamento montado tem 

papel fundamental no restabelecimento da ordem, devido à demonstração de força, 

impacto psicológico, poder repressivo, mobilidade, flexibilidade e extenso campo de 

visão. Por muitas vezes, apenas a presença da Cavalaria no terreno já inibe a ação 

delituosa, evitando a utilização e desgaste da tropa de choque a pé. (RIO DE 

JANEIRO, 2012) 

 
Na iminência da quebra ou na quebra da ordem pública, será realizada a 
intervenção e a pacificação social, por meio de ações preventivas ou 
repressivas necessárias, legais, convenientes, moderadas e proporcionais 
sobre as causas ou agressores, buscando restabelecer o Estado 
Democrático de Direito, as garantias da lei e da ordem, culminando com a 
devolução, à sociedade, da área turbada em estado de normalidade. (SANTA 
CATARINA, 2020) 

 

O presente artigo, que trata dos resultados de pesquisa, objetiva 

identificar as doutrinas de Choque Montado utilizadas pelo RDC, no período 

compreendido entre os anos de 2016 e 2020, a visão e adaptabilidade do efetivo 

quanto à utilização de mais de uma Doutrina e qual delas seria mais viável, frente à 

facilidade de aprendizado e à escassez de efetivo. 
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2. A TROPA HIPOMÓVEL NO RESTABELECIMENTO DA ORDEM PÚBLICA 

 

Para aprofundar o tema em questão, é necessário abordar alguns 

conceitos e as legislações que amparam, norteiam e asseguram a execução dessas 

ações da Polícia Militar e principalmente da Tropa de Choque Montado, com objetivo 

de manter ou restabelecer a Ordem Pública e a paz social. 

 
2.1  Segurança Pública no Brasil após a Constituição Federal de 1988 

 
Após a promulgação da Constituição Federal no ano de 1988, o País 

permite ao cidadão vivenciar o estado democrático, garantindo o pleno exercício de 

seus direitos, entre os quais, a liberdade de expressão de forma mais abrangente, 

tendo esse novo cenário um amparo legal previsto no artigo 5° (BRASIL, 1988, p. 02), 

que dispõe: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...]  
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato 

. 
Era bem previsível que, por se tratar de um país jovem 

democraticamente e com sua população ainda aprendendo e se adequando aos 

novos tempos e novas conquistas de direitos, haveria excessos em algumas 

manifestações e consequentemente a necessidade de que órgãos, cuja 

responsabilidade seria a preservação da ordem pública, bem como o seu 

restabelecimento, estivessem preparados tecnicamente para atuarem nesse novo 

cenário nacional. Portanto, houve, nessa mesma oportunidade, uma ampliação 

considerável nas atribuições das polícias militares do Brasil, as quais estão previstas 

no parágrafo 5° do artigo 144: “Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 

preservação da ordem pública, [...]”. (BRASIL, 1988, p. 80). 
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2.2 Conceituando Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 

O Exército Brasileiro após a Constituição de 1988, passou a ter missões 

constitucionais mais voltadas à soberania nacional e a ameaças externas. Freire 

(2009, p. 51), em seu artigo Paradigmas de Segurança no Brasil: da Ditadura aos 

nossos dias, comenta o seguinte sobre essa mudança de paradigma:    

 
A Constituição expressa ainda, em seu artigo 142, o papel das Forças 
Armadas, destacando que estas são responsáveis pela manutenção da 
segurança nacional, soberania nacional, defesa da Pátria e garantia dos 
poderes constitucionais. A partir das duas definições constitucionais 
transcritas acima, percebe-se que o texto constitucional de 1988 inova em 
relação ao paradigma anterior ao destacar que a Segurança Pública é dever 
do Estado e direito e responsabilidade de todos. 

 

Conforme se observa no fragmento do artigo acima, apesar da mudança 

no texto constitucional quanto ao dever e responsabilidade na segurança pública, há 

previsão legal para o emprego do Exército Brasileiro, na preservação da ordem 

pública, por determinação do Presidente da República, nas Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem (GLO). O Exército Brasileiro (2014, p. 14) conceitua GLO da 

seguinte forma: 

 
Operação de GLO é uma operação militar determinada pelo Presidente da 
República e conduzida pelas Forças Armadas de forma episódica, em área 
previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio em situações de esgotamento dos instrumentos para isso 
previstos no art. 144 da Constituição ou em outras em que se presuma ser 
possível   a perturbação da ordem. 

 
2.3 Conceituando Distúrbios Civis 

 
Nas polícias militares brasileiras, a atuação dessas forças estaduais na 

preservação e restabelecimento da ordem pública é denominada controle de 

distúrbios civis. Segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, “[...] distúrbios civis 

são as inquietações ou tensões que tomam a forma de manifestações violentas; 

situações que surgem dentro do país decorrentes de atos de violência ou desordens  

prejudiciais à manutenção da lei e da ordem.” (SÃO PAULO, 2018, p. 15). 
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Para exemplificar o entendimento de uma força policial de um país 

desenvolvido, a Guarda Nacional Republicana de Portugal (GNR) conceitua Distúrbio 

Civil como “[...] toda a alteração do estado de normalidade da vida social.” 

(PORTUGAL, 2009, p. 45). 

 

2.4 O Papel das Polícias Militares no Brasil na Preservação da Ordem Pública 

 

Não apenas compete às polícias militares o previsto no texto 

constitucional, bem como o restabelecimento da ordem pública, caso ela venha a ser 

quebrada. O conceito de ordem pública tem sua previsão legal no Decreto nº 88.777 

(1983, p. 02) nos seguintes termos: 

 
Art. 2º - Para efeito do Decreto-Lei nº 667, de 02 de julho de 1969, modificado 
pelo Decreto-Lei nº 1.406, de 24 de julho de 1975, e pelo Decreto-Lei nº 
2.010, de 12 de janeiro de 1983, e deste Regulamento, são estabelecidos os 
seguintes conceitos: 21) Ordem Pública – Conjunto de regras formais, que 
emanam do ordenamento jurídico da Nação, tendo por escopo regular as 
relações sociais de todos os níveis, do interesse público, estabelecendo um 
clima de convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizado pelo poder de polícia, 
e constituindo uma situação ou condição que conduza ao bem comum. 

 

Complementando o conceito recentemente citado quanto às 

possibilidades de sua desordem, o Decreto nº 88.777 (1983, p. 02) elabora, ainda, os 

seguintes conceitos: 

 
Perturbação da Ordem – Abrange todos os tipos de ação, inclusive as 
decorrentes de calamidade pública que, por sua natureza, origem, amplitude 
e potencial possam vir a comprometer, na esfera estadual, o exercício dos 
poderes constituídos, o cumprimento das leis e a manutenção da ordem 
pública, ameaçando a população e propriedades públicas e privadas. 

 

2.5 O Regimento Dias Cardoso e a Preservação da Ordem Pública 
 

O RDC, assim como o Batalhão Mathias de Albuquerque, BPChoque, 

têm um papel fundamental nas Operações de Tropa de Choque, na manutenção da 

ordem pública e paz social do Estado de Pernambuco. O RPMon, apesar de ser 

diariamente empregado no policiamento ostensivo preventivo, inserido no contexto do  

 



 

 
 

112 

 
Programa Pacto Pela Vida, contribuindo para a redução dos índices de criminalidade, 

também atua rotineiramente como tropa de choque em eventos desportivos e 

Operações de Choque Montado, como reintegrações de posse, manifestações e 

grandes eventos. 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para que fossem alcançados os objetivos desta pesquisa, foi utilizado o 

método de abordagem qualitativa, em que os dados foram coletados a partir da análise 

documental e questionário aplicado ao público-alvo deste estudo. 

 
3.1 Análise Documental 
 

Inicialmente para a análise documental, foram observados o conteúdo, 

a malha curricular e disciplinas dos cursos de especialização promovidos pelo RDC, 

nos últimos Cursos de Equitação Policial Militar realizados entre os anos 1994 e 2010 

e nos Cursos de Policiamento Montado e Operações de Choque Montado nos anos 

de 2010 a 2021, com o objetivo de identificar as doutrinas de Choque Montado 

adotadas pelo RDC e lecionadas nos cursos de especialização acima citados. 

No segundo momento do mencionado percurso metodológico, foram 

também analisadas 403 (quatrocento e três) escalas e Ordens de Serviço das 

Operações de Choque Montado e praças desportivas do RDC, no período 

compreendido entre os anos de 2016 e 2020. 

Por meio dessa análise, foi identificada a quantidade de efetivo 

empregado nos citados eventos e qual doutrina de choque montado foi utilizada em 

cada operação. Para caracterização da Doutrina adotada, foi observada a quantidade 

de efetivo empregado nas operações e a distribuição das patrulhas e a quantidade de 

conjuntos1, por patrulha, lançados no terreno. 

 
 

 
1 Conjunto: policial militar e cavalo 
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3.2 Avaliação do Sentimento da Tropa quanto ao Preparo Técnico nas 

Operações de Choque Montado 

 
Utilizando a metodologia de pesquisa qualitativa, foi aplicado um 

questionário elaborado no Google Formulários, em que cada participante só poderia 

responder às questões apenas uma vez, o qual foi enviado individualmente a 170 

(cento e setenta) militares, ou seja, 100% (cem por cento) do efetivo de oficiais e 

praças do RDC, aptos para a atividade de policiamento montado e choque montado. 

Após retorno das 170 (cento e setenta) respostas, foram analisados os resultados 

quanto ao conhecimento das Doutrinas adotadas nas Operações de Choque Montado 

e o sentimento da tropa quanto ao preparo técnico e adaptabilidade para atuar 

conforme essas Doutrinas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Resultados da Análise Documental 
 

Após serem observados o conteúdo, a malha curricular e disciplinas dos 

cursos de especialização promovidos pelo RDC, verifica-se que a doutrina de tropa 

hipomóvel do Exército Brasileiro, contida no Manual Técnico de Equitação EB-60-MT-

26.401 (2017, p. 142), foi ministrada nos últimos Cursos de Equitação Policial Militar 

realizados na Unidade entre os anos 1994 e 2010 e nos Cursos de Policiamento 

Montado e Operações de Choque Montado nos anos de 2010 a 2021. 

Após a análise das Ordens de Serviços e escalas do ano de 2016 a 2020, 

verifica-se um emprego médio de 10 (dez) conjuntos em eventos menores, 20 (vinte) 

conjuntos em eventos de médio porte, 30 (trinta) conjuntos em eventos de grande 

porte e 40 (quarenta) conjuntos em eventos extraordinários. 

Para que ficasse caracterizada a doutrina do Exército Brasileiro, de 

acordo com o Manual Técnico de Equitação EB-60-MT-26.40 (2017, p. 142), todas as 

patrulhas deveriam estar distribuídas por Esquadra, 06 (seis) conjuntos, fração 

mínima de uma tropa de choque montado, por duas Esquadras, 12 (doze) conjuntos,  
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ou um Pelotão de Choque Montado, 45 (quarenta e cinco) conjuntos. Porém, em todas 

as escalas e ordens de serviços analisadas, identificamos empregos diversos, com a 

tropa dividida, na maioria das vezes, em patrulhas de 08 (oito), 09 (nove), 10 (dez) e 

11 (onze) conjuntos. Em raríssimas oportunidades, o efetivo foi distribuído por 

patrulhas com 06 (seis) conjuntos, o que evidencia que, em quase todos os eventos 

do período estudado, foi adotada a Doutrina de Formações de Choque Montado por 

Escalonamento. 

Quanto às formas de atuação do RPMon nas Operações de Choque 

Montado, foram identificadas duas doutrinas nas escalas e Ordens de Serviços: a 

primeira é baseada na doutrina do Exército Brasileiro, contida no Manual Técnico de 

Equitação EB-60-MT-26.401 (2017, p. 142), o qual é demonstra que são necessários 

45 militares para se constituir um Pelotão Hipomóvel em sua composição mínima, 

sendo 01 oficial subalterno e 44 praças, bem como consta as definições de Esquadra, 

Grupo de Combate, Grupo de Comando e Pelotão Hipomóvel: 

 
Esquadra: constitui a menor fração de tropa em Ações de Choque, tendo a 
seguinte composição: um Cb Cmt de Esquadra e cinco Sd. Grupo de 
Combate: é constituído de duas Esquadras Hipomóveis, tendo em seu 
efetivo: um Sgt Cmt de Grupo, dois Cb Cmt de Esquadra e dez Sd. 
Pelotão Hipomóvel: é a unidade básica operacional da tropa montada em 
ações de choque, sendo constituído, normalmente, por três Grupos de 
Combate Hipomóvel. Efetivo: um Ten Cmt Pel, um Sgt Adj, três Sgt Cmt Gp; 
seis Cb Cmt Esq e trinta e quatro Sd. 

 

A segunda doutrina encontrada na análise documental foi a Formações 

de Choque Montado por Escalonamento, desenvolvida pelo próprio RDC, em razão 

do déficit de efetivo, sendo adotada, mesmo que informalmente, em quase todas as 

Operações no período de 2016 a 2020. 

Verifica-se, portanto, que a tropa montada no Estado de Pernambuco, 

apesar de quase duzentos anos de existência, não possui formalmente, até a presente 

data, uma Doutrina de Policiamento Montado e Choque Montado, e, por 

consequência, adota as doutrinas do Exército Brasileiro e de outras referências em 

policiamento montado e choque montado no Brasil, como a Polícia Militar do Estado 

de São Paulo e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 
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4.2 Resultados dos Questionários de Avaliação do Efetivo do RDC 

 

O Gráfico 1 apresenta a opinião da tropa sobre a possibilidade de 

adotar a doutrina de Choque Montado do Exército Brasileiro, com base na média 

diária de efetivo lançado ordinariamente pelo RDC. 

 
              Gráfico 1 - Doutrina de Choque Montado do Exército Brasileiro x Efetivo 

disponível. 
 

 
              Fonte: O Autor (2021). 

 

Observa-se que 45,3% dos pesquisados responderam que a citada 

doutrina só poderá ser adotada com o emprego de escala de serviço extra, ou seja, 

escala com militares de folga. Somados aos 12,4% que responderam não ser posível 

e aos 14,1% que não souberam responder, temos um total de 71,8% do efetivo. 

De acordo com as escalas de serviço do período estudado, a média 

diária de lançamento é de 12 (doze) policiais militares por dia em escala de 24 horas 

de serviço por 72 horas de folga, porém 03 (três) desses militares compõem a viatura 

do Graduado de Operações, cuja atribuição é fiscalizar e apoiar o efetivo montado. 

 Verifica-se, portanto, a impossibilidade numérica do RDC adotar, com o 

emprego do efetivo ordinário, a Doutrina do Exército Brasileiro nas Operações de 

Choque Montado. 
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Gráfico 2 – Segurança para utilizar a doutrina de Choque Montado do 

Exército Brasileiro 
  

 
               Fonte: O Autor (2021). 

 
Esse resultado demonstra que quase 60% do efetivo disponível do 

RPMon se sentem confiante para atuarem nas Operações de Choque Montado, 

quando da utilização da formação por esquadra (06 conjuntos), que é a fração mínima 

na composição de um pelotão de choque montado, conforme Doutrina do Exército 

Brasileiro (BRASIL, 2017). 

Somando os que responderam pouco preparado, os que responderam 

sem condições técnicas e os que não souberam responder, correspondem a 40,6%. 

 

Gráfico 3 – Preparo técnico para utilizar a doutrina de Choque Montado do 
RDC  

  
                

                  Fonte: O Autor (2021).  
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Observa-se, nas respostas do gráfico acima, que 62,3% do efetivo se 

sentem confiante para utilizarem a Doutrina de Choque Montado do RDC. Somando 

os que responderam pouco preparado, os que responderam sem condições técnicas 

e os que não souberam responder, corresponde a 37,7% do efetivo. 

 Um fato a ser observado é que 4,8% do efetivo não souberam responder 

essa pergunta, cujo percentual é menor que o da pergunta anterior, que correspondia 

à Doutrina do Exército Brasileiro. 

 
Gráfico 4 – Sentimento da tropa quanto ao preparo técnico para atuarem 

nas Operações de Choque Montado, face a existência de duas 
doutrinas distintas.  

 

                  Fonte: O Autor (2021). 
 

Ao analisar essa resposta, percebe-se que menos de 50% da tropa se 

sentem preparada para atuarem nas Operações de Choque Montado frente à 

utilização das duas doutrinas. 

Somando os militares que se sentem despreparados, os que se sentem 

confusos e os que não sabem responder, verifica-se que 23,5% do efetivo pesquisado 

não estão preparados para atuarem nas Operações de Choque Montado, face a 

existência de duas doutrinas distintas. 
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Gráfico 5 – Adaptabilidade da tropa às duas doutrinas (Esquadras x 

Escalonamento) 
 

 

                Fonte: O Autor (2021). 

 

Observa-se que apenas 34,1% do efetivo do RDC estão adaptados às 

duas doutrinas de Choque Montado para realizar as formações de choque, tanto por 

escalonamento quanto por esquadras. 

 
4.3 Discussões Sobre os Resultados Encontrados 

 
Quanto ao reflexo na tropa em relação à utilização de duas doutrinas 

distintas, observa-se que um percentual de apenas 34,1% estão adaptados à 

utilização de duas doutrinas distintas nas Operações acima mencionadas. 

Considerando as outras perguntas do questionário, percebe-se que 

aproximadamente 40% do efetivo público alvo deste estudo não se sentem 

preparados para atuarem nas Operações de Choque Montado em nenhuma das 

doutrinas adotadas pelo RDC. 

Para uma tropa especializada, que precisa agir em situações de crise, 

realmente é um percentual preocupante e que chama a atenção para que sejam 

tomadas providências por parte da Corporação, Diretoria Integrada Especializada e 

Comando do RPMon que venham a melhorar o preparo técnico do efetivo daquela 

Unidade nas Operações de Choque Montado, grandes eventos desportivos e demais 

Operações. 
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Os resultados demonstram que o RDC, nas citadas Operações, 

principalmente nos jogos oficiais de futebol dos times pernambucanos, adota duas 

doutrinas distintas. A primeira doutrina está prevista no  Manual Técnico de Equitação 

EB-60-MT-26.401 do Exército Brasileiro (BRASIL, 2017) e uma segunda doutrina, 

Formações de Choque Montado por Escalonamento, desenvolvida pelo próprio 

Regimento, em razão do déficit de efetivo, que é adotada, mesmo que informalmente, 

em quase todas as escalas e Ordens de Serviço nos anos de 2016 a 2020. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Guarda Nacional Republicana de Portugal, que possui vasta 

experiência em Operações de Controle de Distúrbios Civis, tece os seguinte 

comentários e orientações no Manual do Curso de Restabelecimento e Manutenção 

de ordem pública (2009, p. 46, grifo nosso): 

 
Numa sociedade livre e democrática, o controle de distúrbios civis é uma 
missão difícil, a exigir cuidada preparação e perfeita execução por parte das 
Forças de Segurança, que devem ser capazes de aplicar em cada momento 
qualquer uma das possíveis combinações tácticas e técnicas adequadas às 
mais variadas situações. Uma atuação inoportuna, imprópria ou mal 
executada, originará um agravamento da situação. 
 

Observando o grau de importância de uma tropa montada bem treinada 

e preparada para atuar de forma eficaz no restabelecimento da ordem pública, 

percebe-se que é preciso buscar uma padronização de procedimentos e a criação de 

uma doutrina de Choque Montado que se adeque a atual realidade de efetivo do RDC 

e da Polícia Militar de Pernambuco. 

Apesar de não ser objeto desta pesquisa, mas pelo fato da Cavalaria 

estar inserida nesse tipo de operação como tropa de choque montado, um fato 

relevante, a ser comentado, é o emprego do efetivo policial, não só do  RPMon, mas 

de várias Unidades que integram a tropa de Choque da PMPE, entre elas, o Batalhão  

de Polícia de Choque (BPChoque), a Companhia Independente de Policiamento com 

Cães (CIPCães) e o Batalhão de Rádiopatrulha (BPRp), além do apoio das Unidades  
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de área e demais órgãos operativos da Secretaria de Defesa Social, em todos os jogos 

oficiais de futebol do Estado de Pernambuco, principalmente na Capital, em razão de 

frequentes confrontos e depredações ao patrimônio público e ao privado cometidos 

pelas torcidas organizadas dos principais clubes de futebol do Estado. 

Tomando os propósitos desta pesquisa como referência, cujo foco foi a 

caracterização das Doutrinas de Choque Montado adotadas pelo RDC, a 

aplicabilidade dessas doutrinas, face o atual déficit de efetivo, e a adaptabilidade da 

tropa a essa realidade, objetivou-se identificar qual das doutrinas a tropa estava mais 

preparada para atuar nas Operações de Choque Montado e se há conflito no 

aprendizado ou na execução das formações de choque, bem como identificar a 

quantidade de efetivo empregado em cada operação executada pelo RPMon, no 

período de 2016 a 2020. Constata-se, a partir das respostas dos militares que 

participaram da pesquisa, que há dificuldade no aprendizado e na execução das 

formações de choque montado por parte do efetivo do RDC. 

Portanto, verifica-se a necessidade do Comando Geral da Corporação 

nomear uma comissão para confecção de um Manual de Choque Montado da Polícia 

Militar de Pernambuco, com a finalidade de padronizar procedimentos, treinamentos, 

equipamentos e cursos de especialização para o efetivo do RDC, tornando possível 

evitar o conflito de doutrinas e a dificuldade na assimilação e na aprendizagem por 

parte da tropa e, por fim, afastar a utilização equivocada desse policiamento específico 

pelos comandantes que não detenham conhecimento técnico, cuja ausência possa 

resultar em ações desastrosas durante as operações e prejudicar imagem da 

Corporação. 

Sabendo o grau de importância do correto emprego de uma tropa de 

choque montado, a Guarda Nacional Republicana de Portugal, no Manual de Curso 

de Restabelecimento e Manutenção da Ordem Pública (2009, p.46), faz a seguinte 

consideração: 

O comando deve saber escolher convenientemente qual a ação necessária 
ao controle eficaz do distúrbio específico que enfrenta, uma vez que a mesma 
situação nunca se repete e cada caso tem os seus aspectos peculiares. Uma 
atuação inoportuna, imprópria ou mal executada, originará um agravamento 
da situação. 
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Devido ao grau de importância de decisões acertadas para resolução de 

uma crise no âmbito estadual e à necessidade de possuir tropas de choque bem 

treinadas e com ações integradas, objetivando sempre a manutenção ou 

restabelecimento da ordem, com ações necessárias ao controle eficaz do distúrbio 

específico que enfrenta, obedecendo às leis, respeitando a dignidade inerente à 

pessoa humana e os direitos humanos, sugere-se também à Diretoria Integrada 

Especializada da PMPE que sejam promovidos seminários sobre Ações de Choque 

no Estado de Pernambuco, com a finalidade de estabelecer protocolos integrados de 

ações entre as Unidades de Choque desta Corporação, avaliar resultados das 

operações realizadas e estudar protocolos e procedimentos de outras polícias no 

Brasil e no Mundo. 

Espera-se que este estudo científico possa contribuir para realização de 

outras importantes pesquisas sobre polícia montada e choque montado e, 

principalmente, evidencie a importância da padronização dos procedimentos, 

instruções e equipamentos das Operações de Choque Montado realizadas pelo RDC, 

no propósito de melhorar continuamente a qualidade técnica da tropa hipomóvel da 

Polícia Militar de Pernambuco e, consequentemente, prestar um melhor serviço à 

sociedade pernambucana.     
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RESUMO 
 
A atividade do Subsistema de Inteligência da Polícia Militar do Estado de 
Pernambuco – SIPOM atua em todo o território, conectando todos os batalhões por 
meio dos núcleos de inteligência, possibilitando que informações das mais diversas 
importâncias estejam interligadas. Essa conectividade proporciona uma interação 
dos dados gerados em tempo real pelos agentes de inteligência para com os demais 
subsistemas que compõem o Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social - 
CIIDS. No entanto, à medida que a quantidade de dados gerados por esses agentes 
de inteligência aumenta, o risco de perda e adulteração desses dados se torna 
relevante, bem como a necessidade de compartilhar e realizar o ciclo completo da 
ocorrência no âmbito da inteligência. Para melhorar o nível de segurança dos dados 
gerados dentro SIPOM aplicados em grandes eventos e o compartilhamento das 
informações com os demais subsistemas de inteligência, o Sistema Estadual 
Integrado de Inteligência em Grandes Eventos - SEIIGE apresenta-se como uma 
solução em potencial para a integridade e compartilhamento dos dados gerados 
entre os subsistemas de inteligência. Contudo, a realização da conexão entre os 
dados gerados dentro do SIPOM e os demais subsistemas é uma tarefa de razoável  
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complexidade. Nesse contexto, este trabalho propõe uma arquitetura para 
transparência na conectividade do sistema estadual integrado de inteligência de 
defesa social em grandes eventos. Essa arquitetura busca proporcionar ao usuário 
final a percepção da utilização do sistema proposto como um sistema único e 
totalmente centralizado, ocultando as complexidades dessa integração e 
compartilhamento entre as operativas. Para tanto, foi realizado um estudo 
aprofundado sobre as características de software Web, apresentando benefícios na 
implementação e na integração entre os sistemas de inteligência e um estudo dos 
tipos de plataformas e dos protocolos de comunicação mais utilizados. Com o fim de 
avaliar a arquitetura proposta, realizou-se estudo de caso que busca analisar a 
percepção do usuário final na utilização do sistema proposto e consequentemente o 
nível de transparência aplicado.  

 
Palavras-chave: SIPOM, CIIDS, Arquitetura e Transparência. 
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ABSTRACT 
 

The Intelligence Subsystem of the Pernambuco State Military police (SIPOM) 
operates throughout the state, connecting all the battalions through the intelligence 
centers and making it possible for information of the most diverse importance to be 
interconnected. This connectivity provides an interaction of the data generated in real 
time by the intelligence agents with the other subsystems that make up the 
Integrated Center for Social Defense Intelligence - CIIDS. In order to improve the 
security level of the data generated by the intelligence agents, it is necessary to 
improve the level of security of the data and to reduce the risk of data loss and 
adulteration. With the aim of improving the level of security of data generated within 
SIPOM applied in major events and the sharing of information with other intelligence 
subsystems, the State Integrated Intelligence System for Major Events - SEIIGE 
presents itself as a potential solution for the integrity and sharing of data generated 
among intelligence subsystems. However, making the connection between the data 
generated within SIPOM and the other subsystems is a task of reasonable 
complexity. In this context, this work proposes an architecture for transparency of 
connectivity of the state integrated system of social defense intelligence in large 
events. This architecture seeks to provide the end user with the perception of using 
the proposed system as a single and totally centralized system, hiding the 
complexities of this integration and sharing among the operatives. To this end, an in-
depth study was conducted on the characteristics of Web software, presenting 
benefits in the implementation and integration between intelligence systems and a 
study of the types of platforms and the most commonly used communication 
protocols. To evaluate the proposed architecture, a case study was carried out that 
seeks to analyze the perception of the end user in the operation of the proposed 
system and consequently the level of transparency applied.  
 
Keywords: SIPOM, CIIDS, Architecture and Transparency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade do subsistema de inteligência da Polícia Militar de 

Pernambuco – SIPOM fornece aos demais órgãos de inteligência do Estado, 

informações relevantes das mais diversas importâncias. O SIPOM está subordinado 

administrativamente ao Comando Geral da Polícia Militar e, tecnicamente, ao Centro 

Integrado de Inteligência de Defesa Social – CIIDS. No Estado de Pernambuco a 

atividade de Inteligência está disciplinada pelas Leis Estaduais n° 13.241, de 29 de 

maio de 2007 e 14.025, de 26 de março de 2010 e pelo Decreto Estadual n° 30.847, 

de 29 de maio de 2007. A Lei n° 13.241/07 (BASTOS, 2014). 

As ações de inteligência do SIPOM têm por objetivo realizar a 

produção de conhecimentos voltados para a prevenção de atos criminosos, incluindo 

grandes eventos que ocorrem dentro do Estado como Carnaval, São João e 

Eleições (Federais, Estaduais e Municipais). Contudo, a recepção das informações 

geradas nessas festividades oferece possibilidades de integrar os dados gerados 

pelo SIPOM com os demais subsistemas de inteligência. Com dezenas de 

informações sendo coletadas a partir de ocorrências geradas com níveis variados de 

importância, a necessidade de compartilhamento dessas informações torna-se um 

fator relevante. 

Diante desse contexto, foi desenvolvido o Sistema Estadual Integrado 

de Inteligência em Grandes Eventos - SEIIGE, que oferece recursos relevantes para 

o compartilhamento e privacidade dos dados entre os subsistemas de inteligência. O 

desenvolvimento de um modelo arquitetural voltado para esse fim proporciona um 

serviço de integração transparente desses dados entre os subsistemas de 

inteligência, bem como para o usuário final (gestores). Dessa forma, este trabalho 

visa propor uma arquitetura para transparência de conectividade do sistema 

estadual integrado de inteligência de defesa social em grandes eventos, cujo 

objetivo é diminuir a complexidade de integração entre os subsistemas e com o 

usuário final, possibilitando uma melhor experiência no uso de dados gerados em  
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grandes eventos. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 REDE SEINSP 
  

O Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública do Estado 

de Pernambuco – SEINSP está sob a chefia do Secretário de Defesa Social, cujo 

Órgão de coordenação, planejamento e execução é o CIIDS, (Lei Nº 13.241(2007)). 

O SEINSP é constituído pelo Subsistema de inteligência da Polícia Civil, bem como 

pelo SIPOM, cuja agência central é a 2ª Seção do Estado Maior-Geral da Polícia 

Militar (PM 2 / PMPE). Além disso, faz parte o Subsistema de inteligência do 

Sistema Prisional – SISPRI e o Subsistema de Inteligência do Corpo de Bombeiro 

Militar – SICOB, que possui como agência central de inteligência a 2ª Seção do 

Estado-Maior Geral do Corpo de Bombeiro (BM 2/CBMPE. Pode destacar também o 

Subsistema de Inteligência da Casa Militar – SICAMIL, tendo como sua agência 

central de inteligência a Coordenação de Inteligência da Casa Militar (CINT/CAMIL-

PE). Por fim, há o Subsistema de Inteligência do Sistema Socioeducativo – 

SISSOC, cuja agência central de inteligência a Coordenação de Inteligência da 

Fundação de Atendimento Socioeducativo – FUNASE, conforme ilustra a Figura 1. 
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Figura 2.1 – Rede SEINSP 

 

            Fonte: Elaborado pelo autores, baseado na Lei nº. 13.241/07. 

 
2.2 GRANDES EVENTOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 
2.2.1 Carnaval 
 

Dentre os diversos eventos existentes e comemorados no estado de 

Pernambuco, destacam-se o Carnaval, São João e as Eleições (Federais, Estaduais 

e Municipais). O Carnaval de Pernambuco, além de representar um importante 

evento no Estado, é também uma identidade local, contribuindo diretamente para a 

economia do estado pernambucano. Diante disso, o estado possui políticas públicas 

de segurança visando promover o máximo de segurança e atrair cada vez mais 

investimentos (DE SOUZA LEÃO; FRANCO; DA SILVA, 2014).  

 
2.2.2 São João 
 

As festas populares no estado de Pernambuco são manifestações 

culturais que têm por objetivo homenagear a tradição e a cultura pernambucanas, 

agindo diretamente na economia local (MARQUES, 2009). Para garantir a 

festividade e a segurança dos participantes, a Secretaria de Defesa Social de 

Pernambuco (SDS) disponibiliza servidores das forças de segurança durante o  
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período do mês de festejos.  

 
2.2.3 Eleição 
 

 O termo “eleição” pode ser entendido como todo o processo pelo qual 

um grupo de pessoas escolhe ou designa um ou grupo de pessoas para ocupar ou 

desempenhar determinado cargo em favor de uma representação de todos 

(PIERUCCI, 2011). A Polícia Militar de Pernambuco trabalha para garantir a 

segurança em todo o estado durante as Eleições, através do Sistema Operação 

Eleição de Pernambuco (SEOPE) da Secretaria de Defesa Social.  

 
2.3 TRANSPARÊNCIA - SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 
  

Uma das principais características de um sistema distribuído é a 

transparência, a qual objetiva ocultar os processos e/ou os recursos que estão 

distribuídos através de vários componentes (CREEL, 2020). A transparência 

aplicada deve possibilitar que o software se apresente para o usuário como um 

único conjunto, otimizando o compartilhamento e gerenciamento de recursos 

(LOPER, 2019). Segundo Coulouris (COULOURIS, 2013), os tipos de 

transparências aplicadas em sistemas distribuídos são: de acesso, de localização, 

de concorrência, de replicação, de falhas, de mobilidade, de desempenho e de 

escalabilidade. 

A transparência de acesso permite que o usuário acesse o sistema de 

forma que não haja nenhuma diferença entre os métodos utilizados, sejam esses 

métodos locais ou sejam remotos. Na transparência de localização, os detalhes da 

topologia não devem ser conhecidos pelo usuário. Porém, na transparência de 

concorrência, a sua aplicação é dada quando dois ou mais usuários estão 

acessando os mesmos recursos sem que haja a percepção, em termos de 

desempenho, da utilização concorrente. Por sua vez, a transparência de replicação 

garante que os dados ou os recursos sejam replicados sem a necessidade de 

conhecimento por parte do usuário. 
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No entanto, na transparência de falhas, o sistema deve ter a 

capacidade de ocultar ou solucionar as falhas existentes de forma transparente para 

o usuário. Na transparência de mobilidade o objetivo é ocultar do usuário a migração 

dos recursos ou dados, de forma a não afetar a utilização do sistema. Já no caso da 

transparência de desempenho, novos recursos são adicionados ao sistema para 

melhorar a sua performance sem que tal ação seja percebida pelo usuário. Por fim, 

a transparência de escalabilidade permite a expansão do sistema e seus recursos 

sem exigir mudanças significativas dentro da estrutura e de forma transparente ao 

usuário. 

 

3 ARQUITETURA PARA TRANSPARÊNCIA DE CONECTIVIDADE DO SISTEMA 

ESTADUAL INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO 

DE PERNAMBUCO EM GRANDES EVENTOS 

 

A arquitetura para transparência na conectividade do SEIIGE proposta 

nesta pesquisa consiste em um sistema de software instalado dentro do servidor 

Web em que serão disponibilizados serviços para serem consumidos por usuários 

das demais operativas de inteligência do estado de Pernambuco.  

A arquitetura proposta está organizada em camadas, que 

desempenham um papel específico, pois promove a independência entre as 

funcionalidades do sistema, garantindo a eficiência, a escalabilidade, a reutilização 

da estrutura e a facilidade da manutenção (COELHO, 2000).  

A arquitetura em camadas pode ser aplicada em uma variedade 

considerável de cenários, independentemente do tipo de plataforma de 

desenvolvimento ou da linguagem de desenvolvimento utilizada (LAPPALAINEN, 

2017). Nesse contexto, a arquitetura proposta ilustrada na Figura 3.1 baseia-se em 

uma arquitetura de três camadas, dividindo suas funcionalidades em Camada de 

Usuário onde será responsável pela apresentação dos dados para o usuário final, 

em Camada de Transparência, especificando as regras de negócios e determinando 

como os dados e as requisições serão utilizadas, e, por fim, em Camada de  
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Persistência que irá armazenar e/ou recuperar os dados quando solicitado. Nessa 

arquitetura, também estão presentes componentes responsáveis pelo 

funcionamento, segurança e abstração da comunicação entre as camadas. 

 
Figura 3.1 Sistema Estadual Integrado de Inteligência em Grandes Eventos - SEIIGE. 

 
  Fonte: Autores deste Trabalho.  
 
3.1 CAMADA DE USUÁRIO 
 

A camada de usuário objetiva a interação com o usuário, exibindo as 

informações requisitadas, e nela estão os clientes (usuários e/ou sistemas). A 

interface do usuário “user interface” é o frontend, no qual o usuário final interage e 

realiza todas as ações do sistema, como cadastro e pesquisa das ocorrências, 

geração de relatórios, estatísticas, entre outros, como também toda operação 

envolvendo a segurança e o acesso do usuário no sistema.  

As principais responsabilidades dos componentes dessa camada 

são: apresentar uma interface inicial para o acesso do usuário, receber requisições 

dos usuários e apresentar informações e relatórios aos usuários de forma 

personalizada. 
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3.2 CAMADA DE TRANSPARÊNCIA 
 

A camada de transparência é responsável por gerenciar as 

funcionalidades necessárias para conexões do funcionamento do sistema por 

completo, de forma que o usuário não tenha a percepção da complexidade e da 

estrutura dos métodos aplicados dentro desta camada, resultando em uma 

transparência para o usuário final. 

Essa é a camada intermediária, na qual são interpretados e 

processados os comandos realizados na camada de usuário, gerenciando as regras 

de negócios, bem como realizando validações e autenticações dos dados de entrada 

antes da camada de transparência se comunicar com os métodos da camada de 

persistência. 

As principais responsabilidades dos métodos dessa camada 

são: processar a informação provida pelo usuário, por meio dos métodos da classe, 

validar e autenticar todas as requisições, criptografar dados válidos antes de enviar 

para a camada de persistência. 

 
3.2.1 Transparência de Acesso 
 

A transparência de acesso objetiva ocultar para o usuário o modo no 

qual os recursos existentes dentro do sistema podem ser acessados 

(BOMBARDELLI, 2017). Essa transparência é um atributo que está relacionado 

diretamente ao formato de desenvolvimento da arquitetura proposta, de modo que 

todos os recursos do sistema possam ser acessados, ocultando as diferenças entre 

as funcionalidades e possibilitando uma alta transparência para o usuário.  

Diante desse contexto, a comunicação do usuário com o sistema 

proposto está relacionada exclusivamente com a camada de interface do usuário, 

em que o usuário fará as requisições de serviços para dentro do sistema. Contudo, a 

abstração aplicada ocultará o conhecimento das demais camadas distribuídas e, 

destarte, os objetos (uma instância) e dados gerados serão acessados de forma 

local ou remota usando operações idênticas (COSTA, 2015).  
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3.2.2 Transparência de Localização 
 

A transparência de localização é aplicada para ocultar do usuário o 

lugar onde os recursos ou dados do sistema estão localizados (COULOURIS, 2013). 

A terceira camada da arquitetura proposta (Camada de Persistência) é constituída 

por conjunto de classes e métodos responsáveis em prover a criação, remoção, 

alteração e recuperação dos dados nos SGBDs.  

As classes e métodos são componentes do conceito de orientação a 

objetos que encapsulam a lógica de negócio para acessar uma fonte de dados 

(RAMOS, 2004), cujo objetivo é centralizar as funcionalidades e desacoplar a 

infraestrutura da arquitetura do sistema proposto da tecnologia do SGBD, conforme 

Figura 3.3.  

                           
Figura 3.3. Arquitetura em três camadas desacopladas do banco de dados.

 
                                                    Fonte: Autores deste Trabalho. 

 

A vantagem desse desacoplamento entre a camada de persistência do 

SGBD é bloquear uma comunicação direta, permitindo a realização de modificações 

no SGBD para outro sem afetar a arquitetura, a camada de persistência e, 

principalmente, a percepção do usuário em relação à localização física do SGBD. 
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3.3 CAMADA DE PERSISTÊNCIA 

 
A camada de persistência é responsável por gerenciar a manipulação 

dos dados dentro do sistema através da linguagem de manipulação de dados (ou 

DML, Data Manipulation Language). O DML é um conjunto de comandos dentro da 

linguagem de consulta estruturadas (ou SQL, Structured Query Language), utilizado 

para recuperar, incluir, remover e modificar informações em bancos de dados (ALI; 

SHIBGHATULLAH, 2016). 

Para realizar a manipulação dos dados, a camada de persistência se 

conecta a um sistema de armazenamento de dados, e, por meio de um gerenciador 

de sistema de banco de dados, é possível aplicar o DML. Esses gerenciadores de 

banco de dados podem ser MySql; Oracle; PostgreSql; MongoDB, dentre outros 

(REPORT, 2020).  

 

4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Segundo (MENDES, 2020), existem três aspectos primordiais para 

avaliar o desempenho de um sistema Web no contexto da experiência do usuário. O 

primeiro é o tempo gasto na realização da tarefa solicitada. O segundo é a resposta 

do navegador. Por fim, o terceiro é a visão do usuário final em relação à solicitação 

da página requisitada. Nessa avaliação, focar-se-á no aspecto de tempo gasto para 

atender à solicitação do usuário. 

A avaliação de desempenho é realizada aplicando cargas de trabalho 

em um ambiente virtualizado, com diferentes clientes virtuais criados sobre a 

plataforma JMeter. Para essa avaliação, serão adotados dois cenários. No primeiro, 

o estudo de caso é executado sem a solução proposta (caso base), ou seja, sem a 

utilização dos ambientes das demais operativas que compõem o SEINSP, conforme 

visto na Figura 4.1.  
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                                     Figura 4.1. Cenário 1. 

 

                                   Fonte: Autores deste Trabalho. 

 

Já no segundo cenário, o estudo de caso é executado utilizando a 

solução proposta nesta pesquisa (todos os ambientes das operativas que compõem 

o SEINSP). O objetivo é comparar os dois cenários para mensurar a sobrecarga de 

desempenho imposta pela solução. Com isso, será possível analisar se a 

sobrecarga imposta se encontra em um limite aceitável, tendo em vista a percepção 

do usuário, observado na Figura 4.2. 

 
Figura 4.2. Cenário 2. 

 

Fonte: Autores deste Trabalho. 
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Segundo os autores (CHEN; FARLEY; YE, 2004), o principal requisito 

que influencia negativamente os usuários em navegações de páginas da Web é o 

tempo de resposta (execução) das requisições realizadas. O tempo de resposta 

impacta diretamente na aceitação do usuário final se o seu valor for superior a 5 

(cinco) segundos.  

Devido ao conjunto de critérios estabelecidos, a métrica utilizada para 

avaliar o desempenho foi o tempo de execução, caracterizado como o tempo 

necessário para o atendimento de uma solicitação do usuário, cuja unidade de 

tempo representativo é segundos. 

 
4.1 DEFINIÇÃO DA CARGA DO EXPERIMENTO 

 
Por cumprir os requisitos necessários para a execução da carga 

(requisições) nos dois experimentos, foi utilizada a ferramenta JMeter na versão 

5.2.1. O teste de carga do experimento objetiva avaliar se os resultados estão de 

acordo com o esperado, garantindo níveis aceitáveis de qualidade de serviço ao 

usuário final (SARZOSA CHOQUE, 2019). Os valores aplicados para ambos os 

experimentos com clientes virtuais (Simulando Quantidade de Registros de 

Ocorrências de Forma Simultânea) são de quantidades diferenciadas, no valor de (1, 

100, 300, 600) clientes, com o intuito de encontrar um limite de desempenho do 

sistema proposto. 

A execução dos experimentos foi realizada primeiramente com um 

cliente virtual disparando uma requisição por vez, sinalizando uma iteração. Esse 

processo foi realizado até completar o valor de 30 iterações. Seguindo essa forma 

de coleta de dados, o processo para aquisição dos dados coletados dos demais 

clientes virtuais foi realizado de forma semelhante. O tempo utilizado para a 

inicialização das requisições foi no valor de 2 milissegundos. O número de 

requisições realizadas para os experimentos pelos clientes virtuais é 

respectivamente igual à quantidade de clientes virtuais utilizados, como ilustra a 

Tabela 4.1. 
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Tabela 4. 1. Valores de Carga. 

CLIENTES VIRTUAIS REQUISIÇÕES ITERAÇÕES TEMPO DE INICIALIZAÇÃO 

01 01  

           30                                                                    

 

2 milissegundos 100 100 

300 300 

600 600 

         Fonte: Autores deste Trabalho 
 

Foi pré-definida a quantidade de 30 repetições/iterações para cada 

variação de cliente virtual (Simulando Quantidade de Registros de Ocorrências de 

Forma Simultânea) aplicado na simulação, com o objetivo de observar o 

comportamento da arquitetura proposta sobre altas demandas, de forma que seja 

representada sua utilização em situação normal de uso. Segundo os autores 

(MORAIS; CALLOU; LINS, 2020), a quantidade de 30 repetições traz um intervalo 

de confiança maior nos resultados, ficando assim mais próximo de uma situação 

real. 

 
4.2 EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 
 

Os resultados referentes à análise do tempo de execução utilizando o 

protocolo HTTP foram medidos e avaliados de acordo com a quantidade de clientes 

virtuais, requisições e iterações já definidas na Tabela 4.1.  A Tabela 4.2 apresenta o 

resultado geral dos experimentos realizados em escala crescente usando como 

referência os clientes virtuais para o primeiro cenário. 

 
           Tabela 4. 2. Tempo de execução medido do primeiro cenário (caso base). 

CLIENTES VIRTUAIS ITERAÇÕES TEMPO DE RESPOSTA MÉDIA (ms) 

01 30 27 

100 30 513 

300 30 801 

600 30 1011 

           Fonte: Autores deste Trabalho. 
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De acordo com os dados apresentados na Tabela 4.2, é possível obter 

o valor da média quando aplicadas 30 iterações com um cliente virtual (Simulando 

Quantidade de Registros de Ocorrências de Forma Simultânea) obtendo assim o 

valor resultante de 27 milissegundos. Porém, quando realizados os experimentos 

com o valor de cem clientes virtuais, o resultado da média do tempo de execução foi 

de 513 milissegundos. Sendo o valor de clientes virtuais aumentado para trezentos, 

a média obtida através das 30 iterações foi de 801 milissegundos. 

Por fim, foi estabelecido o experimento com seiscentos clientes virtuais, 

e a média resultante foi no valor de 1011 milissegundos. É possível identificar que, 

quando analisada a quantidade com seiscentos clientes virtuais, o valor resultante 

da média está dentro do aceitável em comparação com o valor de tempo de 

execução aplicado a sistemas Web utilizando o protocolo HTTP, que é de 5000 

milissegundos (CHEN; FARLEY; YE, 2004). 

Dessa forma, é plausível pressupor que no primeiro cenário, de acordo 

com a Tabela 4.2, a média do tempo de execução é diretamente proporcional ao 

aumento na quantidade de clientes virtuais, ou seja, quanto mais aumenta a 

quantidade de clientes virtuais, também aumenta o valor da média do tempo de 

execução. Contudo, com a elevação no valor da média no tempo de execução 

sendo proporcionalmente ao número de clientes virtuais, os valores obtidos ainda se 

mantêm toleráveis. 

A Tabela 4.3 apresenta o resultado geral dos experimentos realizados 

aplicado ao segundo cenário, que consiste no ciclo completo da arquitetura proposta 

(todos os ambientes das operativas que compõem o SEINSP) em escala crescente 

usando como referência os clientes virtuais.  
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          Tabela 4. 3. Tempo de execução medido do segundo cenário. 

CLIENTES VIRTUAIS ITERAÇÕES TEMPO DE RESPOSTA MÉDIA (ms) 

01 30 85 

100 30 856 

300 30 1072 

600 30 1905 

           Fonte: Autores deste Trabalho. 

 

Na primeira execução realizada com um cliente virtual utilizando 30 

iterações, é possível identificar a média geral no valor de 85 milissegundos. Quando 

o valor aplicado aumentou para cem clientes virtuais realizando 30 iterações, o valor 

gerado foi uma média de 856 milissegundos.   

Pode-se afirmar que o valor obtido é tolerável para uma aplicação Web. 

Adicionalmente, foram realizadas outras duas simulações da mesma operação, 

aumentando a quantidade de clientes virtuais para o valor de trezentos e seiscentos 

clientes. Os valores resultantes para esses experimentos a 30 iterações foram 

respectivamente 1072 e 1905 milissegundos. Sendo possível analisar a relação 

direta entre a quantidade de clientes virtuais aplicados no segundo cenário e a 

média do tempo de execução obtido em cada iteração, identificou-se que a 

quantidade de clientes virtuais pode ser considerada diretamente proporcional às 

médias gerais obtidas em cada iteração, ou seja, aumentando o número de clientes, 

também aumenta o valor médio no tempo de resposta. 

Ao se analisar o resultado geral nos dois cenários realizados, os 

valores obtidos dos experimentos com apenas um cliente virtual (primeiro grupo) 

tiveram um aumento na variação entre eles de aproximadamente 58 milissegundos. 

Contudo, esse valor é compreensivo, devido a todo o processo de validação e 

autenticação em que os dados são submetidos dentro do sistema proposto. Já na 

análise geral com cem clientes virtuais (segundo grupo), também houve um aumento 

na variação no valor de aproximadamente 343 milissegundos. 
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Quando analisados os valores gerais obtidos com trezentos clientes 

virtuais (terceiro grupo), percebeu-se também um aumento aproximado na variação 

de 27 milissegundos. No entanto, foi verificado que o valor de variação foi menor em 

relação ao valor obtido com 100 clientes virtuais, ao passo que o aumento entre as 

variações analisadas nos três primeiros grupos de clientes virtuais pode indicar um 

padrão de comportamento com tendência de crescimento. 

Por fim, o valor aproximado do aumento na variação com seiscentos 

clientes virtuais (quarto grupo) foi de 894 milissegundos, demonstrando o início de 

uma tendência de disparidade mais acentuada a partir desta quantidade de clientes 

e projetando um aumento no valor da variação com o terceiro grupo de cliente 

virtual. 

Vale ressaltar que o maior valor obtido no segundo cenário (todos os 

ambientes das operativas que compõem o SEINSP) foi de 1905 milissegundos, 

indicando que o resultado está abaixo do valor usado como referência para 

aplicação em métricas de QoS para navegação Web em sistemas convencionais 

utilizando o protocolo HTTP, que é de 5000 milissegundos, o que pode ser 

considerado um aspecto positivo, conforme ilustra a Figura 4.5. 
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Figura 4. 5. Avaliação Geral. 

 

Fonte: Autores deste Trabalho. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A integração das operações de inteligência no Estado de Pernambuco 

tem se mostrado uma alternativa para melhorar os índices de segurança pública. No 

entanto, a integração das ocorrências geradas entre as operativas apresenta 

desafios não triviais. Tendo em vista a complexidade de etapas, esta pesquisa 

propôs uma arquitetura para transparência de conectividade do sistema estadual 

integrado de inteligência de defesa social em grandes eventos, de modo que o 

usuário final possa utilizar serviços e análises de inteligência de forma facilitada. 

A arquitetura proposta foi estruturada baseada na hierarquia em 

camadas, que implementam uma parte do sistema. A arquitetura em três camadas 

promoveu a separação das funcionalidades, permitindo a aplicação da transparência  
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de acesso, possibilitando a ocultação na diferença da representação de dados e no 

modo de acesso ao usuário final, bem como contribuiu na inserção da transparência 

de localização, ocultando onde os recursos do sistema e os dados estão sendo 

armazenados.   

A partir da execução e análise dos estudos de casos, foi possível 

observar que o desenvolvimento de uma arquitetura para transparência de 

conectividade do sistema estadual integrado de inteligência de defesa social em 

grandes eventos pode ser vista como uma contribuição considerável, pois, diante 

dos resultados obtidos, foi possível observar que, em ambiente controlado, o 

sistema proposto obteve valores de desempenho compatíveis com o aceitável para 

sistemas Web convencionais. 
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Validação do Uso da Tecnologia Blockchain para o Tráfego Seguro dos Dados 

na Área do Sistema de Inteligência da Polícia Militar de Pernambuco 

 

Edgar Natanael de Vasconcelos Gregório1 

 

RESUMO 
 

As Tecnologias de Informação desempenham papéis significativos na melhoria do 
emprego do subsistema de inteligência da Polícia Militar de Pernambuco e na redução 
dos crimes violentos letais e intencionais - CVLI, contribuindo no intercâmbio contínuo 
de informações importantes entre os subsistemas que compõe o Centro Integrado de 
Inteligência de Defesa Social - CIIDS. Compartilhar dados gerados entre os 
subsistemas de inteligência do estado é bastante desafiador, pois as diferentes 
instituições de inteligência produzem diversos dados heterogêneos, não havendo uma 
interoperabilidade na produção desses dados. Nese artigo será examinada e 
compreendida a aplicação da tecnologia Blockchain para a segurança dos dados 
gerados no Subsistema de Inteligência da Polícia Militar – SIPOM e o 
compartilhamento desses dados entre os demais subsistemas que compõem o Centro 
Integrado de Inteligência de Defesa Social de Pernambuco – CIIDS/PE. Por fim, será 
avaliado se essa tecnologia emergente atende às necessidades de interoperabilidade 
e de segurança das informações produzidas, de modo a refletir as oportunidades e os 
desafios existentes em relação a essa tecnologia. 
 
Palavras-chave: Blockchain, Dados e Segurança. Interoperabilidade. 
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da informação STI/SS-2. Mestre em Informática Aplicada pela Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE). Especialista em Sistemas Embarcados pela Universidade de Pernambuco 
(Poli/UPE). Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Guararapes (UNIFG). 
Pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco devidamente registrado no Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ. 
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ABSTRACT 
 

Information Technology plays a significant role in improving the employment of 
Pernambuco's military police intelligence subsystem and in reducing lethal and 
intentional violent crimes - CVLI, by contributing to the continuous exchange of 
important information among the subsystems that make up the Integrated Center for 
Social Defense Intelligence - CIIDS. Sharing data generated among the state's 
intelligence subsystems is quite challenging because the different intelligence 
institutions produce a variety of heterogeneous data, where, in the production of these 
data, there is no interoperability. In this paper, the application of Blockchain technology 
for the security of data generated in the military police intelligence subsystem - SIPOM 
and the sharing of this data among the other subsystems that compose the integrated 
center of social defense intelligence of Pernambuco will be examined and understood. 
Finally, it will be evaluated whether this emerging technology meets the needs of 
interoperability and security of information produced, reflecting the opportunities and 
challenges that exist in relation to this technology. 

Keywords: Interoperability, Blockchain, Data and Security. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas de informação do Subsistema de Inteligência da Polícia 

Militar do Estado de Pernambuco (SIPOM/PE) podem ser definidos como um conjunto 

de sistemas que realizam a coleta, o processo, o armazenamento e 

consequentemente distribuem as informações processadas para os demais 

subsistemas que compõe o Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social – CIIDS. 

O SIPOM é composto por trinta e cinco Núcleos de Inteligência (NI) e cada núcleo 

produz diversos dados referentes à criminalidade, à segurança, bem como a outros 

tipos de dados relevantes, como apreensão de armas e entorpecentes para a 

realização de pesquisas e análises estatísticas. Cada NI utiliza o mesmo sistema de 

gerenciamento de informações, cujo controle é de responsabilidade da Agência 

Central de Inteligência – ACI, que é a coordenação geral das atividades do SIPOM.

  Como esses dados são originados de formas diferentes por cada NI, 

eles têm como principal característica a heterogeneidade, sendo que a inserção de 

dados é realizada de forma padronizada na Plataforma de Análise de Sistemas 

Integrados – PASI. O ambiente permite organizar o funcionamento de informações do 

SIPOM, no qual a inovação tecnológica é o fator primordial para o gerenciamento dos 

dados produzidos. 

 A aplicação da tecnologia na automação do serviço público pode fazer 

com que o serviço de inteligência policial militar tenha mais agilidade na prevenção e 

no emprego dos seus agentes, no combate à criminalidade dentro do estado de 

Pernambuco. 

 Nesse contexto, o Blockchain é um ambiente confiável para o 

armazenamento e o compartilhamento de dados, fornecendo um conjunto de padrões 

de segurança que podem se conectar com o PASI para gerenciar o grande volume de 

dados de forma segura e não-repudiada (NOFER et al., 2017). Desta forma, será 

abordado o potencial que a tecnologia Blockchain tem para modificar a forma como o 

SIPOM armazena e compartilha as suas informações. 
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 O Blockchain é um sistema que armazena dados sem um controle 

central, com o objetivo de distribuir informações de forma transparente e auditável, 

possui sua base como uma cadeia de blocos ordenados de forma cronológica, 

aplicando códigos criptográficos (DI PIERRO, 2017). Desse modo, qualquer alteração 

dos dados na cadeia de blocos tornará inválidos os blocos subsequentes (GUPTA, 

2017). 

 A principal vantagem da usabilidade do Blockchain é a segurança, que 

impede que os dados registrados dentro da cadeia de blocos sejam apagados ou 

adulterados, tornando um sistema transparente para o usuário e para os gestores. 

Sendo assim, o Blockchain é um banco de dados totalmente descentralizado, o que 

elimina a necessidade de terceiros para o gerenciamento e controle dos dados 

(BASHIR, 2017). 

 Este artigo discute se a aplicação da tecnologia Blockchain pode 

proporcionar um avanço na segurança dos dados produzidos pelo SIPOM, 

contribuindo, além da segurança dos dados, com a interoperabilidade entre os 

diversos sistemas que compõe a plataforma PASI, sem comprometer a privacidade 

das informações e sua segurança, para que, desta forma, os dados sejam acessíveis 

por todos os núcleos de inteligência. 

 Assim, o agente de inteligência, bem como a chefia da 2ª Seção do 

Estado-Maior Geral da Polícia Militar de Pernambuco, terá o conhecimento de todo o 

histórico dos registros inseridos dentro do Blockchain e poderá tomar decisões 

baseadas em informações invioláveis, desta feita, a realização de estatísticas e 

análise dos dados mais assertivas. 

Para o entendimento e compreensão desta pesquisa, encontra-se na 

Seção 2 a fundamentação teórica, necessária para o embasamento da pesquisa e a 

análise dos dados levantados. A seção 3 mostra as conclusões chegadas com base 

na pesquisa, na quais, por meio de pesquisas bibliográficas, serão coletadas 

informações sobre a tecnologia Blockchain e seu possível uso no SIPOM. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Interoperabilidade 
 

 Devido ao grande fluxo de movimentação de informações via internet, a 

comunicação entre os diferentes sistemas deverá ocorrer de forma segura e 

integrada. Desta forma, a interoperabilidade tem sua definição como a capacidade de 

dois ou mais sistemas se comunicarem, garantindo assim, a integridade dos dados, 

através de padrões pré-estabelecidos (SOARES, 2010). 

Contudo, ainda segundo SOARES (2010), a interoperabilidade é 

diferente do conceito de integração, a interoperabilidade existe quando dois ou mais 

sistemas conseguem trabalhar em conjunto, no entanto esses sistemas são 

independentes. Porém, o conceito de integração diz respeito também à conexão entre 

mais de um sistema, mas possuem uma relação de forma que um sistema depende 

do outro. 

Na área de segurança pública, a interoperabilidade objetiva a 

aplicabilidade da transparência, o aumento da eficiência e eficácia, sendo capaz de 

realizar a prestação de serviços com uma maior qualidade e de forma íntegra. A 

concretização da interoperabilidade se dá na existência de maior capacidade de 

colaboração entre os diversos sistemas existentes. 

De acordo com Sheth (1999), todo e qualquer sistema deverá ter a 

capacidade de interoperabilidade, para poder fazer um bom uso das diversas 

informações disponíveis e compartilhadas. Contudo, a interoperabilidade entre 

sistemas de informações tecnicamente diferentes e sendo operados em contextos 

totalmente distintos uns dos outros é reconhecida com uma tarefa de elevada 

complexidade (DE ANDRADE; RUSCHEL, 2009). 

 
2.2 Blockchain 
 

 O Blockchain pode ser compreendido como um livro razão em que é 

registrado todas as transações ou acordos entre as partes, permitindo que as partes  
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envolvidas realizem uma comunicação de forma segura (NOFER, 2017). Todas as 

transações realizadas dentro do Blockchain são autenticadas a partir de um consenso 

entre todos os participantes da cadeia de blocos e, uma vez a transação autenticada, 

ela não pode ser adulterada e nem apagada (DE FILIPPI, 2018). 

 Para a aplicação do consenso entre as partes envolvidas para a 

autenticação dos dados registrados, uma arquitetura de rede de internet conhecida 

como “peer-to-peer” é utilizada (AHRAM et al., 2017). De acordo com ROCHA et al. 

(2004), a rede peer-to-peer funciona como cliente/servidor ao mesmo tempo para 

todos “nós” (computadores) da rede. 

Desta forma, não existe um servidor (software ou computador, que 

fornece serviços a uma rede de computadores) central, e sim um compartilhamento 

de responsabilidades de servir uns aos outros, de forma que um servidor autentica os 

dados de outro servidor por meio de um conjunto de regras previamente definidas 

(ABADI; BRUNNERMEIER , 2018.). 

 A Figura 1 ilustra a diferença existente entre uma rede de internet 

tradicional - A e uma rede peer-to-peer - B, em que os “nós” trocam informações entre 

si para a existência de um consenso, com o intuito de alcançar um objetivo comum, 

que é a aprovação de um registro. 

 
Figura 1 – Rede Tradicional – A e Rede Blockchain – B 

 

Fonte: Autor do texto 
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2.2.1 Blocos 
 

Um bloco dentro do Blockchain é uma estrutura que contém um conjunto 

de dados ou registros de transações que serão avaliados por “nós”. Segundo WÜST; 

GERVAIS (2018), o Blockchain é um conjunto de blocos ordenados e conectados 

entre si, que armazenam registros de transações e que, de forma geral, contêm as 

seguintes variáveis: a data do registro, o horário, o hash (identificação única do bloco), 

os participantes, o hash do bloco anterior e os dados que serão negociados entre as 

partes, conforme ilustra a Figura 2.  

Figura 2 – Cadeia de Blocos 

Fonte: Autor do texto 

 
Esse formato da rede Blockchain garante a unicidade e permite que 

todos os blocos estejam interconectados com os demais, de forma que, se um bloco 

for alterado, todos os demais blocos serão inválidos, pois haverá alteração no hash 

anterior dos blocos. O hash é a identificação única de cada bloco, sendo formado pelo 

conjunto de dados existentes dentro dele. 

 
2.2.2 Hash 
 

O hash é usado para identificar uma função criptográfica, essa função 

tem por finalidade codificar os dados existentes dentro do bloco e formar uma cadeia  
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de caracteres única. Segundo KUZNETSOV (2019), pode-se destacar as seguintes 

funções que realizam a criação de hash, entre elas: o MD2, que é uma das primeiras 

funções hash criptográficas, possuindo um alto nível de eficiência e segurança, e que 

ao passar do tempo foi atualizada para a versão MD5 (KUZNETSOV, 2019). 

A segunda função a ser destacada é a RIPEMD, na qual é gerado um 

hash bastante seguro e, por fim, o SHA que é o padrão mais utilizado atualmente, em 

que sua função é considerada por ser a mais segura no momento e é fundamental 

para a validação dos blocos (REN et al., 2020). 

Segundo ASHRITHA et al. (2019), a formação de hash se dá a partir de 

uma série de processos matemáticos e cálculos complexos, e, assim que o hash é 

produzido, ele é inserido dentro do bloco, e a partir daí qualquer informação poderá 

ser processada. O hash produz um valor de caracteres de tamanho fixo, e 

praticamente é impossível descriptografar os dados que originalmente foram 

inseridos, e isso é possível porque o processo de formação do hash é um processo 

unidirecional (BULDAS et al., 2018). 

 
2.2.3 Prova de Trabalho - Proof of Work 
 

 Prova de trabalho na versão inglês Proof of Work é o algoritmo de 

consenso utilizado em uma rede Blockchain com o objetivo de confirmar as transações 

e de produzir novos blocos para o Blockchain (KIAYIAS; ZINDROS, 2019). Por meio 

da prova de trabalho é que os mineradores (Pessoas conectadas à rede Blockchain) 

competem entre si para desvendar o resultado da prova de trabalho e assim serem 

recompensados. Assim sendo, o objetivo da prova de trabalho aplicado no Blockchain 

é resolver rapidamente o enigma matemático (GERVAIS et al., 2016). 

 O Blockchain é formado a partir de um conjunto de blocos válidos e, para 

isso, utiliza-se a prova de trabalho para validar os dados contidos dentro de cada 

bloco. Para esta validação os mineradores precisam solucionar a prova de trabalho, e 

para isso é preciso gastar uma determinada quantidade de energia elétrica no 

processamento para encontrar o resultado desejado (DUONG et al., 2018). 
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Cada minerador utiliza um poder computacional para encontrar o valor 

do hash do bloco, e, assim que isso ocorre, é informado para todos os nós que 

compõem a rede Blockchain (SHI, 2016). Logo após da solução encontrar da prova 

de trabalho, os demais são sinalizados e começam um processo de validação do 

resultado, entrando em consenso sobre o resultado encontrado. Contudo, caso o hash 

(resultado encontrado) do bloco minerado não combine com o hash do bloco anterior, 

esse bloco será descartado (HAZARI; MAHMOUD, 2019). 

 
2.2.4 Contratos Inteligentes  
 

O contrato inteligente ou smart contract tem por finalidade qualquer 

contrato que tenha a capacidade de ser executado sem a interferência humana, com 

o objetivo de formalizar negociações entre as partes envolvidas. Então, um contrato 

inteligente é um algoritmo que define regras de negociações da mesma forma que um 

contrato tradicional, em que estabelece os direitos e as obrigações entre as partes, 

proporcionando uma confiabilidade nas relações na rede Blockchain (KARAMITSOS 

et al., 2018). 

 Na plataforma do Bitcoin, os contratos inteligentes são aplicados 

garantindo a transferência de moedas digitais de uma pessoa para outra, validando 

as condições expostas no referido contrato de negociação (CHENG et al., 2018). 

Para a aplicação dos contratos inteligentes, é necessário um ambiente 

adequado e específico. Inicialmente o ambiente precisa suportar a utilização de chave 

pública criptografada, permitindo que os usuários assinem a transação, como também 

é necessário que a rede de internet seja aberta e descentralizada, na qual todas as 

partes envolvidas possam possuir uma confiança mútua. Por fim, a conexão da rede 

de internet deverá garantir uma rede segura, aplicando as certificações de segurança 

como SSL, HTTPS entre outros (CONG; HE, 2019). 
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2.2.5 Tipos de Blockchain 
 

Inicialmente o Blockchain foi desenvolvido para garantir a segurança das 

criptomoedas, e, portanto, era um Blockchain de rede pública, no entanto, quando 

aplicado em estruturas diversas, surgiram outras tipificações. 

 
2.2.5.1 Blockchain Público 
 

 O Blockchain do tipo público refere-se a uma rede que é publicamente 

acessível a qualquer usuário (DE LIMA; MONTEIRO, 2020). Esse tipo de Blockchain 

mantém os dados das transações abertos ao público, desta forma, qualquer usuário 

poderá acessar os dados registrados sem a permissão dos participantes. 

 Porém, o Blockchain público mesmo acessível e aberto a qualquer 

pessoa mantém um nível de segurança que garante que nenhum registro possa ser 

alterado, ou apagado. Devido à liberdade de acesso à rede pública, qualquer nó 

contido nela poderá visualizar, ler e gravar dados, pois não necessita de autorização 

para poder participar e interagir com a rede de Blockchain pública (MOUGAYAR, 

2018). 

Nenhum participante de uma Blockchain pública possui o controle sobre 

os dados, e, portanto, uma vez que os dados sejam inseridos na rede pública, eles 

não poderão ser modificados ou excluídos depois de serem validados por meio do 

consenso na rede, garantindo a imutabilidade dos dados registrados nos blocos 

(LAVINA, 2018). Segundo Fontalba (2019), as principais características da rede 

Blockchain Pública são: leitura e gravação aberta aos participantes, baixa velocidade 

nas transações, plenamente descentralizadas, como ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Estrutura Arquitetural da Blockchain Pública. 

Fonte: Autor do texto 
 

Uma Blockchain pública é distribuída e gerenciada por redes peer-to-

peer (p2p), permitindo que os dados sejam registrados e armazenados em diversos 

servidores, e sua qualidade de dados é mantida pela replicação do banco de dados e 

pela confiança computacional (GERVAIS et al., 2016). Adicionalmente, a validação e 

a verificação das transações são demoradas, necessitando uma sobrecarga 

computacional mais elevada (BERNAL BLAY, 2018). 

A validação dos blocos é dada por meio de algoritmos dedicados (proof 

of work) usados para verificar a legitimidade de uma determinada transação, e, assim, 

produzir a criação da cadeia de blocos. Quando comparada com o Blockchain privado, 

o Blockchain público é considerado mais descentralizado. Contudo, esta maior 

descentralização acaba o tornando mais lento que os Blockchain privados (BERNAL 

BLAY, 2018). 

 
2.2.5.2 Blockchain Privado 
 

No Blockchain privado, o acesso à rede é restrito aos participantes 

cadastrados, ou seja, os participantes devem possuir uma permissão prévia 

(EVARISTO et al., 2019). Desta forma, a confiança entre os usuários da rede no  
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Blockchain privado é mais elevada que no Blockchain público, podendo realizar uma 

quantidade maior de transações, dado que o compartilhamento e atualização de 

algoritmos são mais simples e rápidos (LINARES BARBERO, 2019). 

No Blockchain privado, a realização da leitura, escrita e auditoria dos 

dados requer uma autorização específica para os participantes, como ilustra a Figura 

4, garantindo um nível mais alto de segurança e privacidade dos dados (SILVA, 2018). 

De acordo com o contrato estabelecido entre os participantes na rede privada, os 

dados poderão ser exclusivos apenas para uma parte da rede. 

 
Figura 4 - Estrutura Arquitetural de Blockchain Privado. 

 
Fonte: Autor do texto 

 

2.2.5.3 Blockchain Consórcio 
 

O Blockchain consórcio é considerado uma junção dos Blockchain 

públicos com o privado. A principal diferença entre o Blockchain consórcio dos demais 

Blockchain é o nível de consenso da rede, dado que o Blockchain público é 

considerado uma rede aberta em que qualquer um pode validar os blocos. 
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Por sua vez, no Blockchain privado apenas os participantes 

credenciados têm acesso à rede. Por fim, no Blockchain consórcio as regras de 

acesso à rede são flexíveis, sendo que a visibilidade dos dados na cadeia de blocos 

é limitada aos validadores e visível aos nós devidamente autorizados, como ilustra a 

Figura 5. A aplicação do Blockchain consórcio é recomendada em cenários em que 

várias organizações operam em um mesmo setor e precisam realizar o 

compartilhamento das informações em ambiente comum (MIERS, 2019). 

 
Figura 5 – Estrutura Arquitetural de Blockchain Consórcio 

Fonte: Autor do texto 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

159 

 

3 APLICAÇÕES 

 
 A aplicação da tecnologia Blockchain pode ser considerada como um 

controle preventivo contra a fraude e à corrupção, desta forma, as tecnologias 

descentralizadas permitem a realização de auditorias com a capacidade de rastrear 

todo o trajeto das transações realizadas. 

 

3.1 Blockchain Aplicado aos Subsistemas de Inteligência 
 

 A tecnologia Blockchain apresenta numerosas oportunidades para a 

área da segurança pública, de forma que todos os registros inseridos dentro da rede 

são compartilhados de modo transparente, reduzindo, assim, as possibilidades de 

fraudes (ZHANG et al., 2019). Além disso, como as assinaturas de cada bloco (hash) 

estão ligadas ao hash do seu bloco anterior, qualquer tipo de tentativa de adulteração 

é preceptivo para todos os participantes da rede (KUZNETSOV, 2019). 

 O gerenciamento de dados compartilhados entre os subsistemas de 

inteligência que compõe o CIIDS é a área em que a tecnologia Blockchain pode ajudar 

no aumento da segurança do compartilhamento, minimizando o acesso indevido de 

pessoas não autorizadas, trazendo uma transparência no acesso e as 

responsabilidades dos usuários envolvidos. 

 Por meio dos contratos inteligentes é possível estabelecer regras na 

visualização e no compartilhamento de informações, em que somente um grupo de 

determinados usuários poderão ter acesso a um tipo de informações e de 

compartilhar, promovendo a aplicação da accountability (RIZAL BATUBARA et al., 

2019) dentro do serviço público de inteligência do Estado de Pernambuco. 

 A Figura 6 ilustra o acordo entre dois subsistemas de inteligência do 

Estado por meio de um contrato inteligente, em que o contrato estabelece o 

compartilhamento de informações em uma data pré-estabelecida em uma de suas 

cláusulas. 
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Figura 6 – Contrato Inteligente entre os Subsistemas 

Fonte: Autor do texto 

 
 Outro fator importante na aplicação e na criação de blocos aplicado ao 

compartilhamento de dados no serviço público é o algoritmo timestamp, que fornece 

uma prova irrefutável e concreta sobre a existência da data, horário, origem, destino, 

conteúdo dos dados existentes dentro de cada bloco, sem que haja qualquer tipo de 

intervenção humana (ESTEVAM et al., 2021). No entanto, é importante salientar que, 

uma vez os dados sendo compartilhados entre os subsistemas, cumprindo todas as 

cláusulas do contrato inteligente, esses não podem ser modificados, tornando-se 

imutáveis. 
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3.2 Blockchain Privado Aplicado aos Subsistemas de Inteligência 
 

 No Blockchain privado a privacidade e a confiabilidade são garantidas 

através de protocolos criptográficos pré-estabelecidos, e a permissão de acesso dos 

subsistemas de inteligência aos dados pode ser regulada conforme a permissão e a 

necessidade de cada subsistema. 

Os subsistemas de inteligência estarão em um ambiente totalmente 

privado por meio de uma rede - P2P (FURTADO et al, 2018). Todos os membros 

estarão vinculados por meio dos seus nomes e identificações oficiais, sendo possível, 

desta forma, verificar suas movimentações dentro da rede Blockchain de rede privada. 

  Como já visto no capítulo 2, na seção 2.2, e na subseção 2.2.5.2 

Blockchain Privado, todos os registros contidos dentro de cada bloco possuem uma 

identificação única e imutável. Com a possibilidade de rastreamento e acessibilidade 

dos dados, o Blockchain dá a oportunidade para os subsistemas de inteligência 

conhecer todas as movimentações dos dados registrados, desde sua origem até o 

seu destino final, evitando que qualquer tipo de adulteração seja incluída no 

documento. 

 Quando se trata de contratos inteligentes, o Blockchain privado pode 

automatizar o processo de acordos legais de compartilhamentos de dados entre os 

subsistemas de inteligência, diminuindo de forma significativa a burocracia. Porém, 

para que o contrato seja incluído na rede e utilizado entre os subsistemas, requer 

documentações e assinaturas entre os subsistemas envolvidos, como forma de 

aceitação dos termos estabelecidos, já que ele é um contrato bilateral. 

 

3.3 Transparência ao Compartilhamento de Dados entre os Subsistemas de     

Inteligência 

 

 O SIPOM demanda cada vez mais por transparência em seu emprego e 

suas ações no combate à criminalidade. Nesse contexto, os esforços em 

transparência tornam-se muito mais pertinentes quando exige o compartilhamento e 

visualização de dados sigilosos. 
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 O Blockchain poderá ser empregado para o monitoramento das 

informações que circulam no âmbito da inteligência estadual, deixando ou não toda a 

cadeia de transações de dados já realizados ou restringindo a visualização para certos 

usuários. Desta forma, pode se alcançar agilidade no processo de registro e auditoria, 

dado que certas informações são ultras secretas, cabendo apenas aos gestores de 

cada subsistema. 

 Utilizando uma rede Blockchain privada, em que envolve apenas nós 

(usuários) autorizados, cada passo no processo de compartilhamento será rastreado 

por todos da rede, com base na transparência provida dentro da rede, reduzindo, com 

isso, o risco de fraudes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O serviço de inteligência em Pernambuco é um conjunto de Órgãos de 

segurança pública, denominados de subsistema de inteligência que compõe o CIIDS, 

que estão interconectados, e cada um desses subsistemas possui sistemas de 

informações diferentes, que geram grandes volumes de dados sobre os mais diversos 

temas. Diante disso, um dos grandes dessa interconexão é a interoperabilidade das 

respectivas informações. 

 Contudo, a tecnologia Blockchain poderá contribuir para a solução dos 

desafios da interoperabilidade, pois se baseia em padrões abertos (rede Blockchain 

Pública) em que objetiva fornecer uma visão distribuída e compartilhada dos dados, 

podendo alcançar uma ampla aceitação de todos os subsistemas de inteligência. 

 A aplicação da cadeia de blocos tem um potencial para realizar o 

compartilhamento dos dados com segurança e privar certos tipos de dados que são 

sensíveis e relevantes para apenas uma parcela de usuários. Ainda existem desafios 

tecnológicos para a implementação do Blockchain, como a escalabilidade e a 

mineração de dados, que, por sua vez, exige um grande poder computacional e, 

consequentemente, um maior gasto de energia elétrica. 
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A tendência da tecnologia Blockchain é superar todos esses desafios 

para que obtenha requisitos necessários, aptos à torná-la uma tecnologia de 

segurança e transparência titular no mercado de segurança pública.  Assim, o SIPOM 

poderá ter em mãos todas as informações disponíveis para compartilhar de forma 

segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

164 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABADI, Joseph; BRUNNERMEIER, Markus. Blockchain economics. National 
Bureau of Economic Research, 2018. 

AHRAM, Tareq et al. Blockchain technology innovations. In: 2017 IEEE 
technology & engineering management conference (TEMSCON). IEEE, 2017. p. 
137-141. 

ASHRITHA, Kondapally; SINDHU, M.; LAKSHMY, K. V. Redactable blockchain 
using enhanced chameleon hash function. In: 2019 5th International Conference 
on Advanced Computing & Communication Systems (ICACCS). IEEE, 2019. p. 
323-328. 

BASHIR, Imran. Mastering blockchain. Packt Publishing Ltd, 2017. 

BERNAL BLAY, Miguel Angel. Blockchain, administración y contratación pública. 
2018. 

BULDAS, Ahto; LAANOJA, Risto; TRUU, Ahto. A blockchain-assisted hash-based 
signature scheme. In: Nordic Conference on Secure IT Systems. Springer, Cham, 
2018. p. 138-153. 

CHENG, Jiin-Chiou et al. Blockchain and smart contract for digital certificate. 
In: 2018 IEEE international conference on applied system invention (ICASI). 
IEEE, 2018. p. 1046-1051. 

CONG, Lin William; HE, Zhiguo. Blockchain disruption and smart contracts. The 
Review of Financial Studies, v. 32, n. 5, p. 1754-1797, 2019. 

DE ANDRADE, Max Lira Veras X.; RUSCHEL, Regina Coeli. Interoperabilidade de 
aplicativos BIM usados em arquitetura por meio do formato IFC. Gestão & 
tecnologia de projetos, v. 4, n. 2, p. 76-111, 2009. 

DE FILIPPI, Primavera De Filippi. Blockchain and the Law. Harvard University Press, 
2018. 

DE LIMA, Victor Almeida Cabral; MONTEIRO, Marcel Stanlei. Blockchain: uma 
abordagem bibliográfica. REVISTA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADA, v. 1, n. 1, 
2020. 

DI PIERRO, Massimo. What is the blockchain?. Computing in Science & 
Engineering, v. 19, n. 5, p. 92-95, 2017. 

 



 

 
 

165 

 
DUONG, Tuyet et al. Twinscoin: A cryptocurrency via proof-of-work and proof-of-
stake. In: Proceedings of the 2nd ACM Workshop on Blockchains, 
Cryptocurrencies, and Contracts. 2018. p. 1-13. 

ESTEVAM, Gabriel et al. Accurate and decentralized timestamping using smart 
contracts on the Ethereum blockchain. Information Processing & Management, 
v. 58, n. 3, p. 102471, 2021. 
 
EVARISTO, Bruno et al. Editora Científica Autônoma e Distribuída sobre 

Blockchain Privada. In: Anais do II Workshop em Blockchain: Teoria, Tecnologia 

e Aplicações. SBC, 2019. 

FONTALBA, Paulo Lima E. Matheus. Uma Experiência Blockchain. Clube de 
Autores (managed), 2019. 
 
FURTADO, Fabricio Reis Furtado et al. Uma proposta para prover elasticidade e 
melhorar a escalabilidade do Blockchain Privado. Teste2, 2018. 

GERVAIS, Arthur et al. On the security and performance of proof of work 
blockchains. In: Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer 
and communications security. 2016. p. 3-16. 

GUPTA, Sourav Sen. Blockchain. IBM Onlone (http://www. IBM. COM), 2017. 

HAZARI, Shihab Shahriar; MAHMOUD, Qusay H. A parallel proof of work to 
improve transaction speed and scalability in blockchain systems. In: 2019 IEEE 
9th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC). 
IEEE, 2019. p. 0916-0921. 

KARAMITSOS, Ioannis et al. Design of the blockchain smart contract: A use case 
for real estate. Journal of Information Security, v. 9, n. 03, p. 177, 2018. 

KIAYIAS, Aggelos; ZINDROS, Dionysis. Proof-of-work sidechains. In: International 
Conference on Financial Cryptography and Data Security. 2019. p. 21-34. 

KUZNETSOV, Alexandr et al. Performance of hash algorithms on gpus for use in 
blockchain. In: 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in 
Information Theory (ATIT). IEEE, 2019. p. 166-170. 

KUZNETSOV, Alexandr et al. Statistical Testing of Blockchain Hash Algorithms. 
In: CMiGIN. 2019. p. 67-79. 

LAVINA, Maria Eduarda. Validação do uso da tecnologia Blockchain para o 
tráfego seguro de dados na área da saúde. Gestão da Segurança da Informação-
Unisul Virtual, 2018. 
 



 

 
 

166 

 
LINARES-BARBERO, Manuela. Trazabilidadcon Blockchain. 2019. 
 
MIERS, Charles C. et al. Análise de mecanismos para consenso distribuído 
aplicados a Blockchain. 2019. 
 
MOUGAYAR, William. Blockchain para negócios: promessa, prática e aplicação 
da nova tecnologia da internet. Alta Books Editora, 2018. 

NOFER, Michael et al. Blockchain. Business & Information Systems Engineering, 
v. 59, n. 3, p. 183-187, 2017. 

REN, Yongjun et al. Data query mechanism based on hash computing power of 
blockchain in internet of things. Sensors, v. 20, n. 1, p. 207, 2020. 

RIZAL BATUBARA, F.; UBACHT, Jolien; JANSSEN, Marijn. Unraveling 
transparency and accountability in blockchain. In: Proceedings of the 20th 
Annual International Conference on Digital Government Research. 2019. p. 204-
213. 

ROCHA, João et al. Peer-to-peer: Computaçao colaborativa na internet. 
In: Minicursos do XXII Simposio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC 
2004). 2004. 

Sheth, A. (1999) Changing Focus on Interoperability in Information Systems: 
from System, Syntax, structure to Semantics. in: M. Goodchild, M. Egenhofer, R. 
Fegeas, and C. Kottman, (Eds.), Interoperating Geographic Information Systems. 
pp. 5-29, Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA. 

SHI, Ning. A new proof-of-work mechanism for bitcoin. Financial Innovation, v. 2, 
n. 1, p. 1-8, 2016. 

SILVA, Matheus Passos. A segurança da democracia e a blockchain. Projeção, 
Direito e Sociedade, v. 9, n. 1, p. 119-138, 2018. 

SOARES, Delfina de Sá. Interoperabilidade entre sistemas de informação na 
Administração Pública. 2010. 

WÜST, Karl; GERVAIS, Arthur. Do you need a blockchain?. In: 2018 Crypto Valley 
Conference on Blockchain Technology (CVCBT). IEEE, 2018. p. 45-54. 

ZHANG, Rui; XUE, Rui; LIU, Ling. Security and privacy on blockchain. ACM 
Computing Surveys (CSUR), v. 52, n. 3, p. 1-34, 2019. 

 



 

 
 

167 

 
 

A IMPORTÂNCIA DO ASSESSORAMENTO DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA 

NOS PROCESSOS DECISÓRIOS NO ÂMBITO DA PMPE NO COMBATE A 

CRIMINALIDADE 

 

Emílio Jorge Vieira de Freitas1 

Rodrigo de Paula Sales2 

Karen Suellen Santos Medeiros3 

 

Resumo 
 

A violência e a criminalidade existentes no cotidiano refletem na sociedade de modo 
a fazer que a população sofra a ação desses fenômenos sociais. A incidência desses 
fatos exige do Poder Público a criação de mecanismos de combate que sejam 
importantes na construção de políticas públicas eficientes. A Atividade de Inteligência 
surge como uma alternativa eficaz, pois produz o conhecimento necessário para 
subsidiar os gestores nas tomadas de decisões estratégicas. O presente artigo 
objetiva evidenciar o papel da Subseção de Análise e Estatística da 2ª Seção do 
Estado-Maior da Polícia Militar de Pernambuco. A metodologia utilizada na realização 
da pesquisa foi descritiva, caracterizada por natureza qualitativa. O conhecimento 
produzido pela atividade de inteligência contribui de maneira significativa para os 
processos decisórios dos gestores, buscando, por meio de planejamentos diretivos, a 
elaboração de políticas de segurança pública mais efetivas. 
 
Palavras-chave: Inteligência policial; Processo decisório; Segurança pública. 
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Abstract 
 

The violence and criminality existing in our daily lives, makes the population suffering 
the action of these social phenomenon. All this requires of the State, the creation of 
combat mechanisms that are important in the construction of efficient public policies. 
The Intelligence Activity appears as an effective alternative, as it produces the 
necessary knowledge to support managers in strategic decision-making. The present 
article aims to examine the role of the Intelligence Activity as a strategic tool for 
decision process in the sphere of the PMPE, taking the Military Police Intelligence 
Subsystem as a field of study. The methodology used in conducting the research was 
descriptive, characterized by qualitative nature. The knowledge produced by the 
Intelligence Activity significantly contributes to the decision-making processes of 
managers, seeking, through directive planning, the development of more effective 
public security policies. 
 

Key Words: Police intelligence; decision process; public security. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

169 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Considerando o grande crescimento populacional, em especial nos 

grandes centros urbanos, a violência vem sendo um dos problemas enfrentados pela 

sociedade brasileira. De acordo com Modena (2016 apud ROSENDA; JÚNIOR; 

CZAPSKI; 2019), as formas de violência podem variar de acordo com as condições 

de vida, o ambiente que está inserido e fatores econômicos, sociais e culturais. 

O estado de Pernambuco possui um cenário de constantes melhorias, 

em relação ao combate à violência. No primeiro semestre de 2021, foi registrada 

redução de 14% no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), na 

comparação com o mesmo período de 2020, bem como redução de 7% em relação 

aos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs)4. Embora os índices sejam 

favoráveis, os números demandam atenção dos gestores no processo de 

continuidade das análises criminais e no desenvolvimento de ações de combate e 

enfretamento à criminalidade. 

Por causa desses fatores, existe a necessidade da criação de 

mecanismos capazes de combater, de maneira eficaz, a violência e a criminalidade. 

Esses mecanismos incluem a colaboração de diferentes atores, tornando o processo 

decisório mais participativo. A segurança pública conta com os órgãos policiais, 

considerando-os como peças fundamentais de apoio na missão constitucional de 

garantir o bem-estar social e o Estado Democrático de Direito. Eles utilizam em seus 

planejamentos estratégicos o mecanismo da Inteligência de Segurança Pública (ISP), 

que é responsável pelas técnicas de análise, produção de conhecimento e 

informação, com o objetivo de colaborar com a redução dos índices de criminalidade. 

Visando prevenir a violência e elaborar políticas públicas de segurança 

eficazes, o gestor deve juntar todos os conhecimentos disponíveis, a fim de evitar 

ações com efeitos sociais catastróficos ou que comprometam a segurança da 

sociedade. Para realizar uma análise da Atividade de Inteligência de Segurança  

 
4 Dados estatísticos coletados do site da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Disponível em: 

http://www.sds.pe.gov.br/. Acesso em: 20/11/2021 
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Pública, objetivando prevenção e construção de políticas públicas por meio do 

processo decisório, partiu-se do seguinte questionamento: de que forma o 

assessoramento da Atividade de Inteligência da Polícia Militar de Pernambuco pode 

contribuir para combater a criminalidade? 

Diante dessa indagação, este artigo consiste em evidenciar o importante 

papel da Subseção de Análise e Estatística da 2ª Seção do Estado Maior da Polícia 

Militar de Pernambuco, no que se refere às orientações nos processos operacionais, 

por meio de análises de dados que abordam as temáticas de organizações e facções 

criminosas, no tocante a investidas contra instituições financeiras e ao 

acompanhamento de partidas de futebol. A partir do estudo dessas temáticas, é 

possível intervir para obtenção, de forma positiva, nos resultados das políticas de 

segurança pública do estado de Pernambuco. 

 

2 ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA 

 

A Atividade de Inteligência surgiu no Brasil em 1927 e era conhecida 

como Atividade de Informações. Seu principal objetivo consistia em prestar auxílio, 

por meio de informações estratégicas, ao Poder Executivo por intermédio do Conselho 

de Defesa Nacional. No ano de 1956, durante o Governo de Juscelino Kubitschek, foi 

criado o primeiro serviço oficial de inteligência, denominado SFICI (Serviço Federal 

de Informações e Contrainformação). Em 1964, ano de início do regime militar, o SFICI 

foi substituído pelo Serviço Nacional de Informações - SNI (ANDRADE, 2014). 

Segundo Gonçalves (2009), o SNI exercia um papel importantíssimo nos 

governos militares, inclusive, os Generais Emílio Garrastazu Médici e João Batista 

Figueiredo, que foram chefes, tornaram-se Presidentes da República. No fim da 

década de 1960, começaram a surgir grupos armados, organizados para combater o 

regime militar. Por causa disso, a atuação do SNI foi bastante significativa para os 

governos militares, porém, por outro lado, alguns estigmas acompanham a atividade 

de inteligência até os dias atuais. 
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Quando se fala em Atividade de Inteligência, a maioria das pessoas a 

confundem com serviço de espionagem. Essa definição errônea prejudica a 

interpretação e o modo de julgamento dos resultados. Segundo Antunes (2001), a 

espionagem é apenas um processo da inteligência, enquanto a Atividade de 

Inteligência refere-se a assuntos relacionados à segurança do estado, permitindo 

iluminar certas incompreensões pelos tomadores de decisão. O conceito abrangente 

da Atividade de Inteligência pode ser encontrado no Art.1º, §2º da Lei nº. 9.883 de 07 

de dezembro de 99, que criou o Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), cujo órgão 

é a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN): 

 

Para os efeitos de aplicação desta Lei, entende-se como inteligência a 
atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de 
conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e 
situações de imediata ou potencial influência a respeito do processo 
decisório e da ação governamental, bem como a salvaguarda e a 
segurança da sociedade e do Estado. (BRASIL, 1999, grifo nosso). 

 
Pode-se observar que o conceito da Atividade de Inteligência está ligado 

diretamente à obtenção, à análise e à disseminação de conhecimentos. Para 

obtenção desse conhecimento de forma útil, os profissionais de inteligência devem 

observar a importância da coleta de informação e de dados. De acordo com Caiçara 

Júnior (2011), quando se fala em informação, deve-se entendê-la como redução da 

incerteza sobre o estado das coisas por intermédio de uma mensagem, não podendo 

confundir os conceitos de dados e informação, pois o primeiro é um fato bruto, que 

pode ou não ter valor, enquanto a informação utiliza o dado como matéria bruta. 

Diante dos problemas oriundos da violência e da criminalidade, 

enfrentados pela Segurança Pública brasileira, houve a necessidade de criar um 

subsistema de inteligência dentro do SISBIN que reunisse todos os órgãos, cuja 

missão constitucional é a Segurança Pública. No dia 21 de dezembro de 2000, o 

Decreto Presidencial nº. 3695 criou o Subsistema de Inteligência de Segurança 

Pública (SISP) 

O SISP deve atuar em harmonia com SISBIN, produzindo os 

conhecimentos necessários para subsidiar o processo decisório nos assuntos  
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relacionados à Segurança Pública. A Inteligência de Segurança Pública (ISP) atua no 

exercício permanente e sistemático de ações especializadas para produção e 

salvaguarda de conhecimentos necessários para prever, prevenir e reprimir atos 

delituosos de qualquer natureza ou relativos a outros temas de interesse da segurança 

pública e da defesa social, ou seja, a atividade de inteligência é uma ferramenta para 

identificar, acompanhar, e avaliar ameaças reais ou potenciais à segurança pública, 

utilizada pelas autoridades competentes com o objetivo de coibir possíveis ameaças 

ou direcionando, da melhor forma, ações contra ameaças reais, e, por consequência, 

defender os interesses da sociedade e do Estado, mantendo, assim, ordem pública. 

Cabe destacar que, apesar de Doutrina específica e conceitos bem 

definidos, vários profissionais de segurança pública e alguns setores da sociedade 

ainda confundem a Atividade de Inteligência com a Investigação Policial. Segundo 

Neto (2020, p.38), esclarece que: 

 
A investigação policial está orientada pelo modelo de persecução penal, 
previsto e regulamentado na norma processual penal própria, tendo como fim 
a produção de provas, para definir autoria e materialidade delitiva. De outro 
modo, a atividade de inteligência policial está orientada para a produção do 
conhecimento, através de metodologia própria, do ciclo da produção do 
conhecimento, para auxiliar o tomador de decisão, é, portanto, de natureza 
consultiva e excepcionalmente trabalha na produção de provas. NETO (2020, 
p.38) 

 

Dessa forma, a Atividade de Inteligência busca alimentar o gestor de 

informações para auxiliar o processo decisório e a Investigação Policial, uma vez que 

promove a coleta de provas para apuração de um delito criminal. 

No estado de Pernambuco, a Atividade de Inteligência está disciplinada 

pelas Leis Estaduais n°. 13.241, de 29.05.2007; 14.025 de 26.03.2010; e 15.212, de 

19.12.2013 e pelo Decreto Estadual n° 30.847, de 01.10.2007. As decisões 

estratégicas são do Secretário de Defesa Social, cujo Órgão de coordenação, 

planejamento e execução é o Centro Integrado de Inteligência e Defesa Social - CIIDS. 

Os atores envolvidos do Sistema Estadual de Inteligência do estado de Pernambuco  

(SEINSP) estão disciplinados no Art. 4º, da Lei 13.241, são eles: Unidade de 

Inteligência Policial – UNINTELPOL; Subsistema de Inteligência da Polícia Militar –  
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SIPOM, cuja Agência Central é a 2ªSeção do Estado-Maior Geral da PMPE -

2ªEMG/PMPE; Subsistema de Inteligência do Sistema Prisional - SISPRI, cuja 

Agência Central de Inteligência é a Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica - 

GISO (SERES/PE); Subsistema de Inteligência do Corpo de Bombeiro – SICOB, cuja 

Agência Central é a 2ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de 

Pernambuco - 2ªEMG/CBMPE; Subsistema de Inteligência da Casa Militar - SICAMIL, 

cuja Agência Central é a CINT/CAMIL/PE; e o Subsistema de Inteligência do Sistema 

Socioeducativo - SISSOC, cuja Agência Central é a Coordenadoria de Inteligência da 

Fundação de Atendimento Socioeducativo – FUNASE. 

Vale ressaltar que a Polícias Civil, a Polícia Militar, a SERES, o Corpo 

de Bombeiros, a Casa Militar e a FUNASE promoveram alterações em seus 

regimentos de forma a se adequar às disposições das novas regras. Os órgãos são 

coordenados pelo Gerente Geral do CIIDS, com acompanhamento do Secretário de 

Defesa Social, que possui o poder de decisão estratégica sobre a segurança pública 

do estado. 

 

3 TOMADA DE DECISÃO 

 

Desde o surgimento da humanidade, os processos de tomadas de 

decisão sempre ocuparam um papel fundamental no cotidiano do homem. O ato de 

decidir é associado, por muitos, às questões que envolvem temáticas 

interdisciplinares, ou seja, ligados às ciências sociais, exatas e aplicadas. Nesse 

contexto, a administração é o eixo principal das disciplinas gerenciais. Quando o 

homem toma uma decisão acertada, ele acaba satisfazendo suas necessidades e 

programando suas ações para o futuro. 

Nesse sentido, o planejamento estratégico possui relevância nas 

organizações, pois representa a estrutura principal e coordenativa de todas as cadeias 

de ações de uma organização, ou seja, oportuniza ao tomador de decisões uma visão 

sistêmica e completa da instituição. O assessoramento realizado por parte do serviço  
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de inteligência possui fundamental importância nesse processo de gestão e ações 

diretivas. 

De acordo com Almeida (2013), o processo decisório pode ser composto 

por apenas um decisor, ou um grupo de decisores, a depender do nível da empresa, 

entre os quais destacamos: coletores de dados, gerentes de áreas, encarregados de 

departamentos, enfim, todos aqueles que têm relação direta ou indireta com o 

problema a ser resolvido. 

Os autores, Deal e Kennedy (1983), afirmam que as pessoas não podem 

tomar decisões consistentes baseadas em critérios intuitivos, mesmo dispondo de 

dados excelentes. Uma abordagem sistêmica, envolvendo os atores e fundamentada 

em um método racional, força o gestor ou decisor a examinar todos os aspectos 

relacionados à decisão. 

Conforme ensina Sobral & Peci (2008, p. 98) “uma decisão pode ser 

descrita, de forma simplista, como uma escolha entre alternativas ou possibilidades 

com o objetivo de resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade”. Os gestores 

são cercados por vários tipos de problemas, desde os simples, os quais eles podem 

solucionar de forma imediata, a outros que exigem um grau de conhecimento sobre o 

tema, pois possuem um maior nível de complexidade. 

Portanto, as decisões são fundamentais e fazem parte da vida, contudo 

há aquelas decisões que são consideradas complexas e dependem de análises que 

fundamentem as escolhas e atendam aos objetivos, direcionando os recursos 

disponíveis, de forma efetiva, bem como mitigando falhas e direcionamentos 

equivocados, afastando, assim, fatores que contribuem, de forma negativa, no 

processo de obtenção dos resultados. 
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4 SUBSISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO 
 

O SIPOM é gerido pela 2ª EMG, cuja sede é situada no Quartel do 

Comando Geral, localizado no Bairro de Derby, no Centro da cidade do Recife. 

Atualmente o SIPOM é dividido em 01 (uma) Agência Central, 14 (quatorze) Núcleos 

e 33 (trinta e três) Agências Setoriais e 03 (três) Núcleos Especializados. Ele é 

responsável pela produção do conhecimento, a nível estratégico, desenvolvido pela 

PMPE. A Agência Central é responsável pelo assessoramento de todos os Batalhões 

e Companhias Independentes da Polícia Militar, nos 184 Municípios de Pernambuco. 

Para facilitar o assessoramento, no ano de 2016, foi criada a Subseção 

de Análise da 2ª EMG, com o objetivo principal de subsidiar os gestores da Polícia 

Militar de Pernambuco por meio da produção de conhecimento que facilita o processo 

decisório e contribui na elaboração de políticas públicas, redundando em melhorias 

na qualidade da prestação dos serviços de segurança pública. 

Mediante a metodologia de produção de conhecimento, essa Subseção 

elabora relatórios de Inteligência, que são baseados na análise dos levantamentos de 

dados estatísticos, cuja documentação é oriunda dos Núcleos de Inteligência e dos 

dados adquiridos em fontes abertas/fechadas. Para GONÇALVES BARRETO (2015), 

as “fontes abertas não exigem nenhuma espécie de restrição de acesso. 

Diferentemente das fontes fechadas, em que há a necessidade de login e acesso, as 

abertas encontram-se acessíveis a todo instante”. Essa mesma Subseção também 

presta apoio aos Núcleos de Inteligência, fornecendo informações necessárias para 

auxiliar nas prisões, apreensões e cumprimento de mandados de prisão. 

Para facilitar o acompanhamento das diversas temáticas envolvendo 

Segurança Pública, a Subseção de Análise da 2ª EMG é dividida em pastas, que são 

acompanhadas cotidianamente pelos analistas de inteligência. As pastas são 

divididas nas seguintes temáticas: crime organizado, crimes contra instituições 

financeiras, monitoramento de partidas de futebol, tráfico de drogas, roubo de cargas, 

assaltos a coletivos e análise de dados e estatísticas. 
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Optamos pelas três pastas elencadas abaixo pelo fato de possuírem 

importância operacional, em ocasião de tomadas de decisões e emprego técnico do 

Policiamento Ostensivo. 

 
4.1 Análise das organizações e facções criminosas 

 
A análise das Organizações Criminosas (ORCRIMs) objetiva identificar, 

mapear a área de atuação e qualificar os integrantes dessas organizações, 

demonstrando os vínculos existentes entre eles. O trabalho permite identificar, por 

meio de organogramas, as funções e as hierarquias existentes em cada facção, 

possibilitando que os gestores tenham uma percepção real da expansão no estado de 

Pernambuco. 

A partir do trabalho desenvolvido pela Subseção de Análise da 2ª Seção 

do EMG, foi possível identificar que, em Pernambuco, existem registros de atuações 

diretas do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV), as duas 

principais ORCRIMs (Organizações Criminosas) do país. Outros pontos identificados 

são as atuações de facções e grupos de criminosos locais, em especial, o Trem Bala 

(CLS) e Bonde dos Cachorros, os quais possuem acordos de comercialização de 

entorpecentes oriundas das grandes Organizações do Sul do Brasil. 

Após um período de organização e tabulação dos dados coletados por 

meio dos registros de ocorrências e documentos de inteligência produzidos pelas 

Agências Setoriais, foi possível realizar um mapeamento das principais áreas de 

atuação das Organizações Criminosas no estado de Pernambuco. Os dados 

permitiram observar a atuação do Trem Bala (CLS) no Litoral Sul e a Mata Sul, 

enquanto o PCC atua de forma mais significativa no Agreste e Sertão do estado. A 

figura 1 destaca a atuação das principais ORCRIMs no estado. 
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Figura 1 – Atuação das Organizações e Facções Criminosas em Pernambuco 

 

Fonte: Subseção de Análise e Estatística/2ªEMG/PMPE 
 

Diante dessas informações, o estado vem elaborando políticas de 

enfrentamento e combate com o intuito de enfraquecer as ações desses grupos 

organizados, contudo trata-se de um processo complexo, que demanda tempo e 

requer investimentos em análise de inteligência e sistemas de tecnologias em 

inteligência artificial, os quais possuem fundamental importância nos processos de 

mineração de grandes volumes de dados não estruturados, extraindo informações 

chaves, de acordo com alguns critérios elaborados por meio de análises de 

inteligência. Esses padrões existentes nas análises de ocorrências seriam 

aprimorados, de modo a melhorar exponencialmente o processamento e o 

armazenamento informacional, e otimizaria a produção de conhecimento dos 

analistas, já que esses realizam o mesmo trabalho de maneira pontual e efetiva, 

contudo sem o uso dessas ferramentas.  

Para combater o crescimento das ORCRIMs, o Serviço de Inteligência 

da Polícia Militar de Pernambuco realiza um trabalho de monitoramento, por meio dos 

Núcleos distribuídos em todo território pernambucano. O objetivo desse estudo é 

verificar as ações praticadas pelos membros das organizações e permitir identificá-

las, bem como a forma de atuação dessas organizações estado, a fim de repassar  
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informações relevantes para os gestores do policiamento ostensivo, de modo a 

contribuir no planejamento e na execução das ações de prevenção e enfrentamento. 

 No mês de outubro de 2020, por meio da Portaria nº. 5541, do Secretário 

de Defesa Social, foi criada a Força Tarefa Crime Organizado, com finalidade de 

mapear, planejar e monitorar as estratégias preventivas e repressivas no combate às 

ORCRIMs no estado de Pernambuco. Essa Força Tarefa é composta por vários 

gestores da PMPE, pelo Chefe da 2ª EMG e por os de outras operativas (SDS/PE, 

2020). 

 
4.2 Análise das investidas contra instituições financeiras 
 

Diante das necessidades de elaboração de políticas públicas prevenção 

e enfrentamento as ocorrências referentes às investidas contra as instituições 

financeiras que estavam ocorrendo no estado de Pernambuco, foi elaborada e 

implantada a Operação Madrugada Segura II em agosto de 2018, de acordo com a 

Diretriz De Operação nº. DPO-007/2018, com o intuito de dirimir os índices de 

ocorrências desse tipo de modalidade criminosa. A Subseção de Análise, por meio da 

verificação dos dados, busca realizar estudos de características de criminosos e de 

seus respectivos crimes, identificando quais os períodos e turnos de maiores 

incidências dessas ocorrências, bem como identificar as migrações nas modalidades 

criminosas devido às ações responsivas do poder público, em que os criminosos 

mudam o modus operandi e buscam atuar em outros segmentos para a consumação 

do intento criminoso. Desse modo, possibilita, por meio de relatórios, sugerir, de forma 

técnica, ações de políticas públicas de prevenção e minimização desses tipos de 

ações delituosas. O número de ocorrências com uso de explosivos vem reduzindo ao 

longo dos anos devido a implantação da Operação Madrugada Segura II, juntamente 

ao processo de análise que, de forma sugestiva, orienta o setor operacional, 

direcionando as suas ações para que haja capilaridade na cobertura e na efetividade 

da proposta da operação. Os resultados são positivos, conforme tabela abaixo: 
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Tabela 1 – Ataques as Instituições Financeiras com uso de explosivos (2018 A 
2021) 

 

Ano Quantidade 

2018 54 
2019 03 
2020 09 
2021 02 

Total 68 

Fonte: Subseção de Análise e Estatística/2ªEMG/PMPE. 
 

O setor de análise trabalha métodos complexos, que exploram aspectos 

subjetivos do crime como modus operandi, municípios mais vulneráveis, 

características do crime, perfis dos criminosos, ligações com criminosos de outros 

estados, rotas de fuga, tipos de munições, artefatos e armamentos utilizados, 

considerando que todos esses fatores contribuem para elaboração de análises de 

previsibilidade que direcionam operações de forma mais efetiva no combate à 

criminalidade. 

 
4.3 Análise sobre Partidas de Futebol 
 

O monitoramento das partidas de futebol abrange uma série de fatores 

importantes que podem influenciar, de forma direta, na minimização de ações 

negativas decorrentes da realização de um evento esportivo. Neste sentido, visando 

principalmente à prevenção, a 2ª EMG percebeu a necessidade de acompanhar as 

partidas por meio de uma pasta específica. 

No início de cada calendário esportivo, é feita uma previsão do 

quantitativo de jogos dos principais campeonatos com participação das equipes 

pernambucanas. Também são realizados levantamentos das sedes e subsedes das 

principais torcidas organizadas de Pernambuco. Para melhorar as ações de buscas 

dos Agentes de Inteligência, o evento esportivo foi dividido em antes, durante e após 

as partidas. 

Antes das partidas, o setor de análise da 2ª EMG realiza o 

acompanhamento em fontes abertas e redes sociais das principais torcidas  
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organizadas dos clubes envolvidos no evento. O objetivo dessas ações é identificar 

possíveis conflitos entre torcedores, deslocamentos de caravanas e movimentação de 

torcedores locais. Após a coleta de todas as informações, é elaborado um 

INFORMATIVO para Diretoria de Planejamento Operacional (DPO), que serve de 

subsídio aos Gestores para que possam planejar e orientar o policiamento ostensivo, 

de modo a otimizar a prestação do serviço nos dias de jogos. Conforme descrito no 

anexo A, também é elaborada uma matriz de risco para cada partida, tomando como 

critérios: histórico dos conflitos, alianças entre torcidas organizadas, tumultos e brigas, 

situação dos clubes nos campeonatos etc. 

Durante as partidas, o setor de análise recebe informações dos Agentes 

de Inteligência lançados no terreno, que são responsáveis por monitorar os Terminais 

Integrados, Estações de Metrô e principais ruas e corredores viários da região 

metropolitana do Recife. Em caso de jogos das equipes do interior do estado de 

Pernambuco, esse monitoramento também se estende para as cidades envolvidas.  

Os locais são escolhidos por meio da incidência de confrontos, de atos de vandalismo 

e de tumultos praticados pelos torcedores. As informações são repassadas para o 

policiamento ostensivo escalado nos dias de jogos na Operação Jogo Limpo. 

Após as partidas, os Analistas realizam, mais uma vez, o 

acompanhamento das fontes abertas e redes sociais, bem como catalogam todas as 

ocorrências que possuam ligação direta com torcedores e realizam o cadastramento 

dos envolvidos nas ocorrências. Essa coleta de dados é fundamental para que sejam 

adotadas ações preventivas de monitoramento, com o objetivo de que, durante a 

realização das partidas de futebol, ocorra lançamentos mais eficazes, com o número 

necessário de policiamento no local, ambulâncias, efetivo do Corpo de Bombeiros, 

seguranças civis preventivamente nas partidas, dentre outras forças atuantes e de 

apoio, no intento e que tudo transcorra dentro da normalidade, bem como que todos 

os atores envolvidos fiquem satisfeitos e que não sejam gerados transtornos para o 

público e para a sociedade como um todo.  
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O gráfico 1 demonstra o acompanhamento dos jogos no estado de 

Pernambuco pelos Analistas de Inteligência da 2ªEMG, destacando a quantidade de 

jogos5, ocorrências geradas e torcedores detidos pelas Forças de Segurança. 

 

Gráfico 1 – Acompanhamento dos jogos no estado de Pernambuco (2019 a 
2021) 

 

Fonte: Subseção de Análise e Estatística/2ªEMG/PMPE. 
 

Em março de 2019, foi criada, por meio da Portaria da SDS nº. 1491, a 

Força Tarefa Futebol, com objetivo de discutir ações de segurança cidadã nos jogos 

de futebol ocorridos no estado de Pernambuco.  Esse conhecimento produzido serve 

de auxílio direto às autoridades no processo decisório, com vistas a prevenir possíveis 

conflitos entre torcedores que venham macular a imagem da PMPE e do estado de 

Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Jogos coletados nos sites da Confederação Brasileira de Futebol (https://www.cbf.com.br/ ) e 

Federação Pernambucana de Futebol ( https://fpf-pe.com.br/pt/home/). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente estudo objetiva evidenciar o papel da Subseção de Análise 

e Estatística da 2ª EMG, como forma de convite a entender as particularidades que 

caracterizam o papel da Inteligência Policial, fornecendo conhecimentos que 

subsidiam nas etapas de elaboração de políticas públicas de segurança, capazes de 

combater os fenômenos sociais como a criminalidade e a violência. 

É possível verificar que a Subseção de Análise da 2ª EMG é uma 

ferramenta de apoio estratégico para o processo decisório no âmbito da PMPE. 

Observou-se ainda que a divisão do conhecimento em pastas temáticas propicia um 

melhor acompanhamento por parte dos analistas de inteligência, facilitando a 

produção de conhecimento. 

Nota-se que os gestores são subsidiados com informações que 

passaram por um processo cognitivo de avaliação, análise e integração, buscando 

estabelecer relações de causa e efeito, apontando tendências e padrões e realizando 

previsões que possibilitem a eficiência na criação de políticas públicas em defesa do 

cidadão. 

Por fim, percebe-se que a Subseção de Análise possui um grande valor 

estratégico para a PMPE, pois produz conhecimento que auxilia as Forças Tarefas de 

Crime Organizado, Banco (Instituições Financeiras) e de Grupo de Trabalho acerca 

de Futebol. Isso é possível por causa da competência técnica dos analistas de 

inteligência, que contribuem de forma significativa para a tomada de decisões dos 

gestores de segurança pública da PMPE.  Desta forma, busca-se asseverar o papel 

de destaque exercido pela Atividade de Inteligência no Planejamento Estratégico 

Governamental como Atividade que possibilita a redução dos índices de violência e 

de criminalidade. 
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ANEXO A – MATRIZ DE RISCO – GT FUTEBOL 
 

Classificação do Grau 
de Ameaça 

BAIXÍSSIMA BAIXA MODERADA ALTA ALTÍSSIMA 

Escore 
Correspondente à 
Caracterização da 

Ameaça 

1 2 3 4 5 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMEAÇA 
 

ESCORE 1. EXPECTATIVA DE PÚBLICO 

 1. Até 20% da capacidade máxima de ocupação. 

 2. Entre 20% e 39% da capacidade máxima de ocupação. 

 3. Entre 40% e 59% da capacidade máxima de ocupação. 

 4. Entre 60% e 79% da capacidade máxima de ocupação. 

 5. Entre 80% e 100% da capacidade máxima de ocupação. 

 ESCORE 2. MANDO DE CAMPO 

 1. Jogo realizado com portões fechados. 

 2. Jogo realizado com torcida única. 

 3. O jogo será realizado em estádio neutro. 

 4. O será realizado no estádio em que o time visitante é detentor da maior torcida. 

 5. O jogo será realizado no estádio em que o mando de campo é do clube detentor 
de maior torcida. 

 ESCORE 3. DESEMPENHO ESPORTIVO DOS CLUBES 

 
1. 

Jogos em que ambas as equipes apresentam no momento baixo interesse no 
campeonato. 

 
2. 

Jogos em que a equipe mandante apresenta no momento moderado interesse 
no campeonato. 

 
3. 

Jogos em que a equipe mandante apresenta no momento alto interesse no 
campeonato. 

 
4. 

Jogos Eliminatórios ou que no momento apresente alto interesse para equipe 
mandante. 

 
5. 

Semifinais, Finais de campeonato ou jogos com potencial de rebaixamento ou 
acesso. 

 ESCORE 4. SITUAÇÃO POLÍTICA DOS CLUBES 

 
1. 

Não há proximidades das eleições internas nos clubes, nem insatisfação com a 
gestão, ou com seus desempenhos no campeonato. 

 
2. 

Há proximidade das eleições internas de um dos clubes, mas não há 
insatisfação com a gestão, ou seu desempenho no campeonato. 

 
3. 

Não há proximidade das eleições internas do clube, mas há insatisfação com a 
gestão do clube.  
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4. 
Há proximidade das eleições internas do clube, insatisfação com a gestão ou 
com o desempenho do clube no campeonato. 

5. 
Há proximidade das eleições internas do clube, insatisfação com a gestão e o 
desempenho do clube no campeonato.  

ESCORE 5. CARACTERIZAÇÃO DA TORCIDA DO TIME MANDANTE 

1. 
Apresenta baixa capacidade de presença de público e não apresenta torcida de 
caráter organizado. 

2. 
Apresenta média de presença de público entre 20% e 40% da capacidade do 
estádio não vinculados a torcidas organizadas.  

3. 
Apresenta média de presença de público acima de 50% da capacidade do 
estádio com atividade de torcidas organizadas.  

4. 
Apresenta média de presença de público entre 50% e 70% da capacidade do 
estádio com atividade de torcidas organizadas. 

5. 
Apresenta média de presença de público acima de 70% da capacidade do 
estádio com atividade de torcidas organizadas. 

ESCORE 6. HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO A TORCIDA MANDANTE 

1. Sem histórico de tumulto, vandalismo, brigas, danos ou lesões corporais.  

2. Com histórico de brigas, tumultos ou vandalismo. 

3. Com histórico de lesões corporais. 

4. Com histórico de lesões corporais graves. 

5. Com histórico de homicídio.  

 7. HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO A TORCIDA VISITANTE 
1. Sem histórico de tumulto, vandalismo, brigas, danos ou lesões corporais.  

2. Com histórico de brigas, tumultos ou vandalismo. 

3. Com histórico de lesões corporais. 

4. Com histórico de lesões corporais graves. 

5. Com histórico de homicídio.  

 8. HISTÓRICO DE COLIGAÇÕES DA TORCIDA VISITANTE 
1. Sem amizade e sem alianças localmente. 
2. Com aliança local de torcida do clube mandante. 

3. 
Sem aliança, mas com histórico de punição judicial ou outro tipo de 
restrição. 

4. Com aliança local de torcida de outro clube rival do mandante. 

5. 
Com aliança local de torcida de outro clube rival do mandante e histórico 
de punição judicial. 

ESCORE 9. AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA E CONTROLE INTERNO 

1. 

Possui setor específico que acomode e permita a circulação da torcida visitante 
de forma isolada com barreiras físicas; possui Central de Comando e Controle; 
dispõem de Sistema de Monitoramento de Câmeras nos setores destinados ao 
público, nas áreas de acesso e no entorno do estádio; possui sistema de 
identificação do usuário; utiliza-se sistema de acomodação (acento) 
individualizada. 
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2. 

Possui setor específico que acomode e permita a circulação da torcida visitante 
de forma isolada com barreiras físicas; possui Central de Comando e Controle; 
dispõem de Sistema de Monitoramento de Câmeras nos setores destinados ao 
público, nas áreas de acesso e no entorno do estádio. Não possui sistema de 
identificação do usuário; não utiliza sistema de acomodação (acento) 
individualizada.  
 

3. 

Possui setor específico que acomode e permita a circulação da torcida visitante 
de forma isolada com barreiras físicas; possui Central de Comando e Controle; 
não dispõem de Sistema de Monitoramento de Câmeras nos setores destinados 
ao público, nas áreas de acesso e no entorno do estádio; não possui sistema 
de identificação do usuário; não utiliza sistema de acomodação (acento) 
individualizada. 

4. 

Possui setor específico que acomode a torcida visitante, mas sua circulação é 
isolada com barreiras móveis; não possui Central de Comando e Controle; não 
dispõem de Sistema de Monitoramento de Câmeras nos setores destinados ao 
público, nas áreas de acesso e no entorno do estádio; não possui sistema de 
identificação do usuário; não utiliza sistema de acomodação (acento) 
individualizada. 

5. 

Não possui setor específico que acomode e permita a circulação da torcida 
visitante de forma isolada com barreiras físicas; não possui Central de Comando 
e Controle; não dispõem de Sistema de Monitoramento de Câmeras nos setores 
destinados ao público, nas áreas de acesso e no entorno do estádio; não possui 
sistema de identificação do usuário; não utiliza sistema de acomodação (acento) 
individualizada. 

ESCORE 10. AVALIAÇÃO DO FLUXO DE PESSOAS NO ENTORNO DO ESTÁDIO 

1. 

O acesso ao estádio é facilitado por equipamentos de transporte público 
coletivo. O estacionamento de veículos em ruas no entorno do estádio não 
atrapalha a livre circulação de pessoas e veículos. A realização do evento não 
implica na adoção de medidas especiais de facilitação, controle e fiscalização 
do tráfico de veículos no entorno do estádio. No entorno do estádio não há 
instalações (locais) que propiciam a concentração de público. Na área de 
entorno do estádio não existe a prática de comércio informal que dificulta a livre 
circulação de pessoas. 

2. 

O acesso ao estádio não é facilitado por equipamentos de transporte público 
coletivo. O estacionamento de veículos nas ruas no entorno do estádio não 
atrapalha a livre circulação de pessoas e veículos. A realização do evento não 
implica na adoção de medidas para facilitação, controle e fiscalização do tráfico 
de veículos no entorno do estádio. No entorno do estádio não há instalações 
(locais) que propiciam a concentração de público. Na área de entorno do estádio 
não existe a prática de comércio informal que dificulta a livre circulação de 
pessoas. 
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3. 

O acesso ao estádio não é facilitado por equipamentos de transporte público 
coletivo. O estacionamento de veículos nas ruas no entorno do estádio 
atrapalha a livre circulação de pessoas e veículos. A realização do evento 
implica na adoção de medidas para facilitação, controle e fiscalização do tráfico 
de veículos no entorno do estádio. No entorno do estádio não há instalações 
(locais) que propiciam a concentração de público. Na área de entorno do estádio 
não existe a prática de comércio informal que dificulta a livre circulação de 
pessoas. 
 

4. 

O acesso ao estádio não é facilitado por equipamentos de transporte público 
coletivo. O estacionamento de veículos nas ruas no entorno do estádio 
atrapalha a livre circulação de pessoas e veículos. A realização do evento 
implica na adoção de medidas especiais de facilitação, controle e fiscalização 
do tráfico de veículos no entorno do estádio. No entorno do estádio existem 
instalações (locais) que propiciam a concentração de público. Na área de 
entorno do estádio não existe a prática de comércio informal que dificulta a livre 
circulação de pessoas. 

5. 

O acesso ao estádio não é facilitado por equipamentos de transporte público 
coletivo. O estacionamento de veículos nas ruas no entorno do estádio 
atrapalha a livre circulação de pessoas e veículos. A realização do evento 
implica na adoção de medidas especiais de facilitação, controle e fiscalização 
do tráfico de veículos no entorno do estádio. No entorno do estádio existem 
instalações (locais) que propiciam a concentração de público. Na área de 
entorno do estádio existe a prática de comércio informal que dificulta a livre 
circulação de pessoas. 

ESCORE 11. AVALIAÇÃO DO FLUXO DE PESSOAS E MOBILIDADE NO ESTÁDIO 

1. 

Possui estrutura que permita a circulação facilitada de pessoas com mobilidade 
reduzida; possui um sistema de contagem de público e filas adequadas ao 
percentual de torcedores previsto. O estádio possui acessos com corredores 
largos e rampas para mobilidade das pessoas nos diversos setores internos e 
externos. As saídas e sinalização de emergências atendem ao direcionamento 
de fluxo de escoamento de público no interior do estádio;  permitem o 
escoamento do público ao gramado de forma rápida em situações extremas.   

2. 

Não possui estrutura que permita a circulação facilitada de pessoas com 
mobilidade reduzida. Possui um sistema de contagem de público e filas 
adequadas ao percentual de torcedores previsto. O estádio possui acessos com 
corredores largos e rampas para mobilidade das pessoas nos diversos setores 
internos e externos. As saídas e sinalização de emergências atendem ao 
direcionamento de fluxo de escoamento de público no interior do estádio; 
permitem o escoamento do público ao gramado de forma rápida em situações 
extremas.   
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3. 

Não possui estrutura que permita a circulação facilitada de pessoas com 
mobilidade reduzida; não possui um sistema de contagem de público e filas 
adequadas ao percentual de torcedores previsto. O estádio possui acessos com 
corredores largos e rampas para mobilidade de pessoas nos diversos setores 
internos e externos. As saídas e sinalização de emergências atendem ao 
direcionamento de fluxo de escoamento de público no interior do estádio; 
permitem o escoamento do público ao gramado de forma rápida em situações 
extremas.   

4. 

Não possui estrutura que permita a circulação facilitada de pessoas com 
mobilidade reduzida. Não possui um sistema de contagem de público e filas 
adequadas ao percentual de torcedores previsto. O estádio não possui acessos 
com corredores largos e rampas para mobilidade de pessoas nos diversos 
setores internos e externos. As saídas e sinalização de emergências atendem 
ao direcionamento de fluxo de escoamento de público no interior do estádio e 
não permitem o escoamento do público ao gramado de forma rápida em 
situações extremas.    
 

5 

Não possui estrutura que permita a circulação facilitada de pessoas com 
mobilidade reduzida. Não possui um sistema de contagem de público e filas 
adequadas ao percentual de torcedores previsto. O estádio não possui acessos 
corredores largos e rampas para mobilidade de pessoas nos diversos setores 
internos e externos. As saídas e sinalização de emergências não atendem ao 
direcionamento de fluxo de escoamento de público no interior do estádio e não 
permitem o escoamento do público ao gramado de forma rápida em situações 
extremas.   

ESCORE 12. AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DO 
ESTÁDIO 

1. Possui todos os sistemas preventivos (sistemas fixos e portáteis), com laudo 
aprovado e emitido pelo CBMPE. 

2. Possui todos os sistemas preventivos (sistemas fixos e portáteis), com laudo 
aprovado parcialmente e emitido pelo CBMPE. 

3. Possui sistemas preventivos portáteis, com laudo aprovado pelo CBMPE. 

4. Possui sistemas preventivos portáteis, com laudo aprovado parcialmente pelo 
CBMPE. 

5. Possui sistemas preventivos (sistemas fixos e/ou portáteis), com laudo 
reprovado pelo CBMPE. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE AMEAÇA 

1. Expectativa de Público.  

2. Mando de Campo.  

3. Desempenho Esportivo dos Clubes.  

4. Situação Política dos Clubes.  

5. Caracterização da Torcida Mandante.  

6. Histórico de Ocorrências Envolvendo a Torcida Mandante.  

7.  Histórico de Ocorrências Envolvendo a Torcida Visitante.  

8. Histórico de Coligações da Torcida Visitante.  

9. Avalição dos Sistemas de Segurança e Controle Interno.  

10. Avaliação do Fluxo de Pessoas no Entorno do Estádio.  

11. Avaliação do Fluxo de Pessoas e Mobilidade no Estádio.  

12. Avaliações dos Sistemas de Segurança Contra Incêndio.  

 IMPACTO DA AMEAÇA (∑1-12)  

 

CLASSIFICAÇÃO DA AMEAÇA 

ESCORE AMEAÇA MEDIDAS 

Até 12 BAIXISSIMA 

- Medidas locais de segurança pública e 
prevenção de incidentes.  
- Atuação no perímetro restrito de cobertura 
no raio do estádio. 
Mobilização normal do Sistema de 
Inteligência para monitoramento de eventuais 
ameaças e outros fatores adversos. 

De 13 a 24 BAIXA 

- Medidas locais de segurança pública e 
prevenção de incidentes.  
- Atuação no perímetro aproximado de 
cobertura no raio do estádio. 
- Mobilização normal do Sistema de 
Inteligência para monitoramento de possíveis 
ameaças e outros fatores adversos. 

De 25 e 36 MODERADA 

- Medidas adicionais de segurança pública e 
prevenção de incidentes.  
- Atuação no perímetro de cobertura no raio 
do estádio. 
- Solicitação de outros órgãos para adoção de 
medidas de facilitação da mobilidade e 
controle de trânsito.  
- Mobilização normal do Sistema de 
Inteligência para monitoramento e 
acompanhamento de prováveis ameaças e 
outros fatores adversos. 
 
 

 



 

 
 

191 

 

De 37 e 48 ALTA 

- Medidas adicionais de segurança pública e 
prevenção de incidentes (reforço de 
policiamento e de emprego de unidades).  
- Ampliação do perímetro estendido de 
cobertura das ações para além do raio do 
estádio. 
- Solicitação de outros órgãos para adoção de 
medidas de controle urbano, mobilidade e 
trânsito.  
- Mobilização especial do Sistema de 
Inteligência para monitoramento e 
acompanhamento de potenciais ameaças e 
outros fatores adversos. 

De 49 e 60 ALTISSIMA 

- Medidas especiais de segurança pública e 
prevenção de incidentes (reforço de 
policiamento e de emprego de unidades).  
- Ampliação do perímetro de cobertura das 
ações para além do raio do estádio. 
- Solicitação urgente de outros órgãos para 
adoção de medidas de controle urbano, 
mobilidade e trânsito.  
- Mobilização crítica do Sistema de 
Inteligência para monitoramento e 
acompanhamento de ameaças e outros 
fatores adversos. 
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Orientação aos Futuros Autores de Artigos da Revista  

 

A Revista Doutrinária da Polícia Militar de Pernambuco foi criada pela 

Portaria do Comando Geral nº 633, de 04 de agosto de 1999, publicada no 

Suplemento Normativo (SUNOR) nº 20, em 10 de agosto de 1999, com o propósito de 

estabelecer na Corporação um meio para difusão e divulgação de informação 

técnico científica visando à homogeneização do conhecimento e dos procedimentos 

e ao aperfeiçoamento técnico-profissional do Militar estadual.  

As edições desta Revista obedecem a um cronograma semestral, com 

os respectivos prazos e etapas para a sua elaboração, cabendo à 8ª Seção do Estado 

Maior Geral da PMPE a iniciativa pela publicação dos futuros artigos científicos, bem 

como o acompanhamento do seu desenvolvimento e a sua produção. Os interessados 

em contribuir com a elaboração de artigos poderão contactar a referida Seção por 

meio do telefone 3181-1227. Os artigos deverão ser enviados pelo e-mail: 

revista.doutrinal@pm.pe.gov.br, ou entregues pessoalmente em mídia.  

Por fim, recomenda-se aos autores que prezem pela observância às 

regras de formatação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem 

como as disposições da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos 

Autorais), na construção de suas respectivas obras 




