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Luciene Tavares Bomfim Andrade2 

 

RESUMO  
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar ao leitor, fatores preponderantes que 
afetam a motivação de policiais militares praças para o serviço diário. Para tanto foi 
apresentada uma retrospectiva teórica sobre a Segurança Pública, a função do 
Estado  e o caráter preventivo ou repressivo das policias. Serão tratados também 
aspectos do cotidiano dos policiais que criam uma barreira ao desenvolvimento de 
suas funções, bem como diminuem a eficácia de suas ações e o estímulo ao 
desenvolvimento de novas estratégias de desempenho. Questões salariais, plano de 
carreira, infra-estrutura, são alguns dos itens trabalhados que remetem à motivação 
do trabalhador militar. Para tanto, foi feito um relato de experiência, baseado 
principalmente na 2ª CIPM/Barbalho e se atendo aos militares que não são oficiais. 
 
Palavras-chave: Motivação – Salvador – polícia militar 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to present the reader with preponderant factors that affect the 
motivation of military police squares for daily service. For that, a theoretical 
retrospective on Public Security, the role of the State and the preventive or 
repressive character of the police were presented. It will also deal with everyday 
aspects of the police that create a barrier to the development of their functions, as 
well as reduce the effectiveness of their actions and stimulate the development of 
new performance strategies. Wage issues, career plan, infrastructure, are some of 
the items worked that refer to the motivation of the military worker. For that, an 
experience report was made, based mainly on the 2nd CIPM / Barbalho and based 
on non-official police officers. 
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INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre Segurança Pública tem emergido no cenário atual como uma 

questão primordial, vistas aos grandes acontecimentos e conflitos observados nesse 

campo e que merecem estudo. Ela é exercida de forma preventiva ou repressiva. De 

uma forma geral, a preventiva é aquela que antecede o acontecimento, ou seja, 

impede que seja atingida a paz social e a ordem jurídica e pode ser exercida tanto 

pelo Estado quando pelo cidadão comum. Já a repressiva, atua após o 

acontecimento concluído e tem por objetivo o retorno da ordem jurídica que foi 

perturbada, bem como a paz social – neste caso, a obrigatoriedade de atuação é do 

Estado, que se vale da repressão militar para determinados fins. 

À polícia cabe assegurar o bem estar da sociedade, reprimindo situações que 

atentem contra o bem coletivo e reprimindo os interesses individuais, quando estes 

ferem os interesses da coletividade. Os policiais atuam de forma a defender os 

cidadãos das mazelas da sociedade e com isso põem a própria vida em perigo. É 

inerente ao seu trabalho o risco diário, os policiais saem para trabalhar e não sabem 

se retornarão ao seio da família. Apesar do juramento que todos os soldados fazem 

ao fim do curso de formação - "Ao ingressar na Polícia Militar do Estado da Bahia, 

prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente 

as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao 

serviço policial-militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da 

comunidade, mesmo com o risco da própria vida" – há um grande descontentamento 

frente à violência instaurada no âmbito da sociedade brasileira, ao desrespeito às 

polícias, o embate que se tornou corriqueiro, ao número crescente de assassinatos e 

atentados contra policiais, além de baixos salários e a impossibilidade de exercer 

outra atividade, entre outros fatores que serão abordados ao longo desse trabalho. 

Merece destaque também a insatisfação com o modelo de Segurança Publica 

instaurado atualmente no Brasil. Nele se observa que há grande distanciamento do 

policial/comunidade. Isso se deve em grande parte ao modelo de proteção nacional 

que foi adaptado das forças armadas para a polícia militar e para utilização com fins 

político-ideológicos dos governantes para atender suas necessidades. Dessa forma, 

os policiais passaram a se sentir um conjunto afastado da comunidade a que servem 

e de onde até mesmo se originaram, bem como a comunidade passa a enxergar a 
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polícia como uma entidade que está contra eles e seus interesses, subserviente ao 

governo e oposta à sociedade. Outro ponto de relevância é que tanto a legislação 

processual penal vigente, quanto a estrutura básica da Justiça, do Ministério Público, 

do sistema prisional e da Polícia Judiciária, foram concebidas num contexto 

totalmente oposto ao cenário atual: a violência não era propagada tão vorazmente 

pela mídia, a população era em sua grande parte rural, havia a presença marcante 

dos coronéis que reprimiam certas condutas inadequadas dos mais resignados, o 

que para o período era razoável. Hoje o contexto é outro, emergiram problemas 

sociais graves, o abismo entre ricos e pobres se agravou, com o crescimento urbano 

os aglomerados se expandiram sem infraestrutura adequada e problemas que 

deveriam ser tratados em outro âmbito (saúde, educação, emprego, moradia...), em 

razão de sua carência, se tornam problemas de polícia. 

Diante do exposto, verifica-se que a Segurança Pública vai além do aparato 

policial e exige uma quebra de paradigmas e esforço conjunto. A crise da 

insegurança requer coragem e criatividade para ser superada. 

Em face de tantas demandas, há aqui um esforço em observar situações do 

quotidiano que acabam por frear ou reduzir a motivação dos agentes da Polícia 

Militar, lotados na 2ª CIPM/Barbalho em seu dia-a-dia de trabalho.  

A Polícia Militar da Bahia é uma instituição bicentenária, criada em 1825, em 

outros moldes, era o chamado “Corpo de Polícia” e que veio se estruturando ao 

longo dos anos até os padrões atuais. Surgiu com o intuito de gerar tranquilidade e 

segurança à sociedade baiana e conta hoje com 17 Batalhões e 95 Companhias 

Independentes entre capital e interior. 

A 2ª CIPM, na qual sou lotada, conta hoje com 91 policiais, dos quais 76 

estão empregados no serviço operacional. Com uma território relativamente extenso, 

esse percentual torna-se insuficiente para as necessidades da área . Atuando no 

entorno de Nazaré, Dique do Tororó, Barbalho, 7 Portas, Macaúbas, Saúde, Av. 

Joana Angélica, Mouraria, atendendo as mais diversas ocorrências, o efetivo 

empregado sobretudo no setor operacional fica sobrecarregado e algumas vezes é 

incapaz de responder a grande demanda diária. 

Vale ressaltar que esse trabalho consiste em um relato de experiência 

baseado em 5 anos de atividade policial, 4 deles na Companhia Independente 

supracitada, onde pude perceber que algumas questões causavam insatisfação e 

desmotivação não só a mim, como aos colegas de trabalho.  
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Não só a questão salarial (que merece sim destaque, vistas ao risco iminente 

a que estamos submetidos, a carga horária exaustiva e a impossibilidade de exercer 

outra atividade no período de folga, quer seja a dedicação exclusiva), mas uma série 

de motivos e o próprio desenrolar da atividade, afetam a motivação e a vontade de 

desenvolver com afinco a atividade policial. Enfrentamos no nosso dia-a-dia, 

problemas estruturais, como alojamentos insalubres, falta de insumos, limpeza 

ineficaz, ambientes mal ventilados e convivemos com a discrepância entre o que é 

ofertado para as unidades administrativas e o pouco direcionado às unidades 

operacionais.   

Além disso, o efetivo que trabalha na área (P.O, radio patrulhamento), é o 

mais penalizado. Apesar de já ter seus finais de semana suprimidos com a escala 

normal, chegam a ficar 3 finais de semana consecutivos sem folga por conta das 

escalas extraordinárias. 

Somado a isso, há a questão da redução do aporte de combustível e 

problemas com as viaturas - que freiam o atendimento de ocorrências -, a privação 

de utilização de equipamentos, bem como o desenrolar insatisfatório de parcela das 

diligências que são encaminhadas às delegacias. Trataremos todas essas questões 

mais adiante. 

Temos que conviver ainda com o mal estar gerado por conta do plano de 

carreira deficiente, onde se leva quase 20 anos para atingir a primeira promoção. Há 

diferenciação entre a promoção no quadro de praças e o quadro de oficias, onde os 

últimos precisam de muito menos tempo para atingir a patente imediata. A categoria 

das praças se mostra insatisfeita, defendendo a carreira única, mais eloquente e 

justa, o que minimizaria também as perdas de anos de trabalho. No plano ideal o 

que deveria existir seria um concurso único para ingresso na PMBA e através de 

concurso interno ou apenas promoção por tempo de serviço, se chegar ao posto ou 

patente imediato. 

Neste trabalho, através do relato de experiência, se discute aspectos da 

Segurança Pública, bem como se analisa a partir de um recorte dado à 2ª 

Companhia Independente, fatores que podem afetar a motivação para o trabalho e 

para o desenvolvimento de estratégias de resolução de conflitos dos policiais da 

referida Unidade. 
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CAPITULO I - AS FUNÇÕES DA POLÍCIA NA SOCIEDADE 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

A Segurança pública iniciou-se do serviço público que deve ser nortear com 

base no artigo 36º Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 “A 

administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da união, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, seus incisos...”  

A classificação da segurança pública para alguns doutrinadores vem do 

próprio serviço público. Para o doutrinador Hely Lopes Meirelles; 

 

 “serviço público é todo aquele prestado pela administração ou por 
seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer 
necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples 
conveniência do Estado”. (Hely Lopes, 2006. pág. 329). 
 

Já Maria Sylvia Di Pietro, entende que; 

 

 "toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça 
diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de 
satisfazer concretamente ás necessidades coletivas, sob regime 
jurídico total ou parcialmente de direitos públicos”. (Maria Sylvia 
Zanella di Pietro, 1993. Pág.80). 

 

 Para Laubadére; serviço público é: “toda atividade de uma coletividade 

pública visando satisfazer um objetivo de interesse geral” (Laubadére.1976.Pág.; 

21), 

 Marcelo Caetano assim define: 

 

“Chamamos de serviço público ao modo de atuar da autoridade 
pública a fim de facultar, por modo regular ou contínuo, a quantos 
deles careçam, os meios idôneos para satisfação de uma 
necessidade coletiva individualmente sentida”. (Marcelo Caetano 
1973. Pág.; 1.043). 
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O enfoque dado por FRITZ FLEINER: “Chamamos de serviço público o 

conjunto de pessoas e meios que são constituídos tecnicamente em uma unidade e 

destinados a servir permanentemente a um fim público especifico” (Fritz Fleiner. 

1933. Pág. 198). 

 Diez simplifica o conceito, considerando que o serviço público “é a 

prestação que a administração efetua direta e indiretamente para satisfazer uma 

necessidade de interesse geral” (DIEZ, 1980. Pág.16). 

Já no entendimento do doutrinador Jose de Carvalho Filho, o serviço público 

refere-se a todos os comentários acima abordados e conceitua da seguinte forma o 

serviço público: 

 

 “toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, 
basicamente sob regime de direito público, com vistas de 
necessidades essenciais e secundárias da coletividade” 
(CARVALHO FILHO, 2009. p. 309).  
 

Pelas palavras do doutrinador de direito administrativo, Diogo de Figueiredo, 

segurança pública “é, uma atividade estatal voltada á prevenção da ordem pública e 

com corolário, da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (Moreira Neto, 2001. 

Pág.404).  

Já no dicionário Aurélio: 

 

 Segurança é 1. Ato ou efeito de segurar (-se), 2. Estado, qualidade 
ou condição de seguro. 3.   Convicção, certeza. 4 . Confiança em si 
mesmo e Público significa: 1. Relativo ou destinado ao povo, á 
coletividade ou ao governo dum País. 2. Que é de uso de todos, ou 
se realiza na presença de testemunhas ... ”. 
 

Segurança Pública, com base na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 mais precisamente no seu artigo 144º, vem a ser: “dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, é exercida para a prevenção da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos”. 

A segurança pública é um serviço público que deve ser universalizado de 

forma igual sendo um instrumento para a ordem. Desde os séculos passados era 

preservada a “incolumidade das pessoas e do patrimônio” além da ordem pública, 



9 

 

 

que é considerada o principal fator da justificativa do poder estatal. Na era moderna, 

a segurança era o mínimo que se esperava da política pela legislação do Estado. 

Com o tempo, na retórica novecentista do laissez faire a única função conhecida por 

segurança pública chegou a ser o de guarda noturno, houve a ampliação da 

segurança social contra os problemas que eram gerados na economia do mercado. 

 Na legislação atual, esta segurança pública é apresentada no seu 

artigo 5º, caput da Constituição Federal como um direito fundamental. Sendo assim, 

não podendo haver preferência na sua execução, sempre de forma igualitária a 

todos, seja para a classe mais rica como para a classe mais pobre, independente da 

classe social, cor de pele ou local de moradia (art. 3º, IV da CF/88). 

 O STF (Supremo Tribunal Federal) tem entendido que, tanto por sua 

natureza quanto por imposição constitucional “segurança pública, dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos [...]”, se trata de serviço público inespecífico e 

indivisível, devendo, por essa razão, ser mantido através de impostos, não de taxas. 

A compreensão inversa legitimaria a prestação do serviço em diferente quantidade 

ou qualidade conforme a capacidade econômica do contribuinte – o que seria 

inadmissível, já que uma distribuição formalmente igual da segurança é talvez o 

elemento primordial de legitimação do estado moderno. A universalização do direito 

da igualdade para todos não teria sentido se fosse feita a cobrança de taxas porque 

muitos não teriam como arcar com esta taxa e seriam privados de obter segurança 

onde, continuariam expostos ao mundo sem ajuda, sem proteção e aumentando a 

desigualdade social. 

 Esta segurança pública divide - se entre a segurança interna e a 

externa:  

A segurança externa e interna são sustentadas pelo Estado através das 

atividades políticas e operativas de defesa exercidas pelas forças armadas. São 

exercidas de duas formas, uma de forma preventiva e a outra denomina se 

repressiva. 

 A forma preventiva é aquela que se caracteriza pela atitude de prever o 

acontecimento, é tomada uma medida para evitar que tal ato aconteça e esta 

finalidade é a de evitar a violação da ordem jurídica. Esta atitude surge, com a 

preocupação universal não só do Estado como de cada cidadão. Já a forma 

repressiva, tem características posteriores ao acontecimento, ela possui efetivação 

mediante ato concluído. Sua finalidade consiste em fazer com que volte ao normal a 
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situação que foi adversa ao ordenamento jurídico, á incolumidade nacional e á 

individualidade. Neste caso a obrigatoriedade pertence somente ao Estado não 

sendo do individuo. Existe também a repressão Militar que tem características 

operativas e sendo assim, são regidas pela utilização dos princípios e normas 

constitucionais específicas. 

Neste percurso em saber no que trata a segurança pública, cabe a 

abordagem sobre a segurança pública externa, pois no que se refere a ela, a 

Constituição Federal atribuiu competência á União que tem a função de celebrar 

atos internacionais correspondentes com os estrangeiros mantendo assim relação 

com eles além de participar de organizações internacionais, declarar guerra e 

celebrar a paz;  manter e organizar as forças armadas, dispor sobre os limites do 

território nacional, espaço aéreo e marítimo, sobre sua defesa e guarda, permitir, 

nos casos previstos que força estrangeira transite pelo território nacional ou nele 

permaneçam temporariamente, decretar estado de sítio e a intervenção federal.  

Já a segurança interna, depende do valor tutelado a ela para saber de quem 

é a competência constitucional que se distribui entre a União, Estado, o Distrito 

Federal e os Municípios onde: 

 

A união compete: zelar pela guerra da constituição, das leis e das 
instituições democráticas; legislar sobre a defesa civil, além de 
decretar o estado de sítio e o estado de defesa no quadro da 
segurança interna quando for necessário preservar ou prontamente 
restabelecer a ordem pública e a paz social ameaçadas por greve e 
iminente instabilidade institucional; apurar e reprimir, em todo 
território nacional, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho gerais, sobre a organização de 
garantias e condições de convocação ou mobilização das policiais 
militares e do corpo de bombeiros militares. 

 

Aos Estados membros e ao Distrito Federal: 

Possuem o dever de manter e organização das policias civis e militares onde 

a polícia civil possui a função de polícia judiciária e a polícia militar a função de 

efetuar a manutenção e o exercício ostensivo da ordem pública, quando ocorrer á 

autorização da defesa civil, complementar a legislação, manter a organização do seu 

judiciário e do Ministério Público e quando for referente ao Distrito Federal, a 

atribuição é do Congresso Nacional. Existe exceção dos tópicos acima onde podem 

organizar e manter a segurança interna em seu território. 
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Aos Municípios compete: 

Criar as guardas municipais sempre por lei e verificando a necessidade de 

sua criação além de suplementar a legislação federal onde couber sua cooperação 

em assuntos de interesse da localidade.  

Em síntese, a ordem pública é o objetivo da segurança pública e este é o 

instrumento do Estado feito para manter e restabelecer esta ordem ao cidadão, 

caracterizando-se pelo emprego da coerção, no desempenho da via absoluta por ele 

monopolizado legitimamente. Mesmo sendo o Estado o detentor das atividades de 

proteção e segurança, a sociedade tem a sua parte de colaborar e ajudar na eficácia 

destas tarefas seja de forma individual ou coletiva. 

O Estado para enfrentar as situações adversas que surgem pondo em risco 

a segurança pública, utiliza da forma preventiva e a repressiva para enfrentar estes 

comportamentos ilegais. 

A forma preventiva na segurança externa se da através da diplomacia e das 

forças armadas e a forma repressiva até certo ponto pode ser vista de forma política, 

devido aos protestos formais, aos rompimentos de relações diplomáticas, 

declarações de Estado e se a repressão demandar força militar, esta será 

qualificada como operativa onde terá as suas normas e princípios constitucionais 

específicos. Cabe a competência desta segurança bem como as suas modalidades 

a União já a da segurança interna, cabe em caráter preventivo aos três graus 

políticos e assumindo o caráter repressivo, será restrito à União e ao Estado sendo 

que neste será abrangida somente a área policial e a judicial se houver o caráter 

operativo será de competência da União. 

O Estado é repleto de poderes políticos exercidos pelos poderes: legislativos, 

executivo e judiciário dentro dos desempenhos de suas funções constitucionais 

assim como de poderes administrativos que vão surgindo de forma secundária por 

meio de atos da administração pública e se efetivam conforme as exigências do 

serviço público bem como dos interesses da coletividade, não deixando com que os 

interesses dos particulares se sobreponha aos da coletividade.  

É evidente que o Estado deve atuar à sombra do Princípio da Supremacia 
do Interesse Público e, na busca incessante pelo atendimento do interesse 
coletivo, pode estipular restrições e limitações ao exercício de liberdades 
individuais e, até mesmo, ao direito de propriedade do particular. Neste 
contexto, nasce o Poder de Polícia, decorrente da supremacia geral da 
Administração Pública, ou seja, aplicando-se a todos os particulares, sem a 
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necessidade de demonstração de qualquer vínculo de natureza especial. 
Isso porque, não obstante a Carta Magna e a legislação infraconstitucional 
definam direitos e garantias aos particulares, o exercício desses direitos 
deve ser feito em adequação ao interesse público. Dessa forma, na busca 
do bem estar da sociedade, o Estado pode definir os contornos do exercício 
do direito de propriedade e, até mesmo, de liberdades e garantias 
fundamentais, criando-lhes restrições e adequações. (CARVALHO,2015,p 
128) 

 É importante ressaltarmos que os poderes políticos se identificam com os 

poderes do Estado e são apenas exercidos pelos respectivos órgãos constitucionais 

da esfera governamental. Os poderes administrativos se difundem pela 

administração pública. 

O poder de policia visa assegurar o bem estar da coletividade procurando 

impedir por meio de ordens, proibições e apreensões, assim como procura evitar 

que exista o exercício de atividades que verse contra a coletividade, o abuso de 

propriedade bem como ações que prejudiquem a coletividade. Desta forma Carvalho 

(2015) afirma que “Nesse sentido, o poder de polícia administrativa se manifesta por 

meio de atos preventivos ou repressivos para alcançar o seu mister, qual seja, 

adequar os direitos dos particulares ao interesse geral. ” 

É o poder que se expressa no conjunto de órgãos e serviços públicos com a 

função de fiscalizar, controlar e deter as atividades individuais que se mostrem 

contrárias à saúde, à moralidade e a higiene. Procurando proporcionar uma 

convivência social mais harmoniosa minimizando o conflito no exercício dos direitos 

e atividades do individuo entre si, diante de toda a população. 

Pelo poder de polícia, o Estado, mediante lei, condiciona, limita, o exercício 
da liberdade e da propriedade dos administrados, a fim de compatibilizá-las 
com o bem-estar social. Daí que a Administração fica incumbida de 
desenvolver certa atividade destinada a assegurar que a atuação dos 
particulares se mantenha consonante com as exigências legais, o que 
pressupõe a prática de atos, ora preventivos, ora fiscalizadores e ora 
repressivos. (MELO,2010, p 650) 

Apresenta como compromisso a boa conduta em virtude das leis e com 

regulamentos administrativos no que se refere o exercício do direito da propriedade 

e da liberdade. São funções exercidas pelos órgãos com a incumbência de impor 

limites ao particular na realização das atividades concretas que atendam aos 

interesses gerais.   
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O Direito Administrativo tem como incumbência de condicionar o exercício 

dos direitos individuais visando o bem coletivo, assim como a liberdade individual, no 

qual o cidadão necessita exercer plenamente seus direitos. Como instrumento de 

lidar com o conflito, aplica-se o poder de polícia, em dois sentidos:  um no sentido 

estrito e outro em sentido amplo. Quando nos referimos ao sentido estrito estamos 

tratando do poder de polícia no âmbito administrativo.  

Tendo em vista encarecer a ideia de que através do poder de polícia 
pretende-se, em geral, evitar um dano, costuma-se caracterizá-lo como um 
poder negativo. Ao contrário da prestação de serviços públicos, que se 
preordena a uma ação positiva, com obtenção de resultados positivos, 
como é o oferecimento de uma comodidade ou utilidade aos cidadãos, o 
poder de polícia seria negativo, pois sua fun ção cingir-se-ia a evitar um 
mal, proveniente da ação dos particulares. A afirmativa, entretanto, não 
procede. É excessivamente simplista. Caracterizar o poder de polícia como 
positivo ou negativo depende apenas do ângulo através do qual se encara a 
questão. Com efeito, tanto faz dizer que através dele a Administração evita 
um dano, quanto que por seu intermédio ela constrói uma utilidade coletiva.( 
MELO,2010,p 830) 

O poder de polícia no que tange o seu sentido administrativo tem 

intervenções que podem ser genéricas ou especificas do poder Executivas ambas 

com o objetivo de interferir nas atividades dos particulares tendo em vista os 

interesses da coletividade. Nas Palavras de Marcelo Alexandrino (2014) 

Em um sentido restrito - que adotamos nesta obra -, o poder de polícia não 
inclui a atividade legislativa, mas, tão somente, as atividades administrativas 
de regulamentação e de execução das leis que estabelecem nonnas 
primárias de polícia. Assim sendo, baseados na lição de Hely Lopes 
Meirelles, conceituamos poder de polícia, simplesmente, como o poder de 
que dispõe a administração pública para, na forma da lei, condicionar ou 
restringir o uso de bens, ° exercício de direitos e a prática de atividades 
privadas, visando a proteger os interesses gerais da coletividade.( 
ALEXANDRINO,2014,p 246) 

 

A atividade do particular deve ter seus limites impostos pelo poder público, 

que estabelece por intermédio das leis as garantias fundamentais que são 

concedidas aos cidadãos para que este possa exercer sua liberdade.  

O poder de polícia é inerente à atividade administrativa. A administração 
pública exerce poder de polícia sobre todas as condutas ou situações 
particulares que possam, direta ou indiretamente, afetar os interesses da 
coletividade. O poder de polícia é desempenhado por variados órgãos e 
entidades administrativos - e não por alguma unidade administrativa 
específica -, em todos os níveis da Federação. É competente para exercer 
poder de policia administrativa sobre uma dada atividade o. ente federado 
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ao qual a Constituição da República atribui competência para legislar sobre 
essa mesma atividade, para regular a prática dessa atividade . 
(ALEXANDRINO,2014, p 250) 

O exercício dos direitos praticados pelos cidadãos devem estar atentos ao 

bem estar social, ou até mesmo ao interesse do poder público. Todo Direito 

apresenta seus próprios limites, um direito individual não pode ferir um direito 

coletivo que atente aos direitos coletivos, este é superior aos direitos individuais.  

É função da administração pública limitar as liberdades individuais em 

relação ao interesse coletivo assim como interferir na dimensão dos direitos do 

sujeito na sua particularidade. Isto é defendido pelo ilustre doutrinador Mazza (2014) 

“O poder de polícia, pelo contrário, representa uma atividade estatal restritiva dos 

interesses privados, limitando a liberdade e a propriedade individual em favor do 

interesse público. ” 

O poder de polícia limita as liberdades individuais quando este fere o 

interesse coletivo, este se fundamenta sobre o princípio do interesse público sobre o 

particular, o que acaba dando a administração pública uma supremacia em relação 

aos particulares.  

O poder de polícia é interpretado como as ações que visam praticar uma 

ação de prevenção no intuito de evitar futuros danos, visa impedir que o interesse 

particular seja posto acima do interesse público, sendo objeto de sua manifestação 

os atos normativos, e este precisam ser concretos e específicos. Na opinião de 

Mazza ( 2014) “a noção de poder de polícia é bem mais abrangente do que o 

combate à criminalidade, englobando, na verdade, quaisquer atividades estatais de 

fiscalização. Desse modo, vigilância sanitária e fiscalização de trânsito são exemplos 

de manifestação do poder de polícia sem qualquer relação com a segurança 

pública.” Com intuito de realizar a manutenção da ordem pública geral, procurando 

evitar possíveis infrações das leis.  

 

O poder de polícia tem, contudo, na quase-totalidade dos casos, um sentido 
realmente negativo, mas em acepção diversa da examinada. É negativo no 
sentido de que através dele o Poder Público, de regra, não pretende uma 
atuação do particular, pretende uma abstenção. Por meio dele normalmente 
não se exige nunca um facere, mas um non facere. Por isso mesmo, antes 
que afirmar o seu caráter negativo, no sentido que usualmente se toma o 
que é falso  deve-se dizer que a utilidade pública é, no mais das vezes, 
conseguida de modo indireto pelo poder de polícia, em contraposição à 
obtenção direta de tal utilidade, obtida através dos serviços públicos. 
(MELO,2010,p 851) 
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É uma atividade discricionária, ela pode agir conforme sua missão desde que 

não esteja violando direitos. E estes direitos são estabelecidos na Constituição 

Federal.  

 

 

1.2  ATUAÇÃO, PODER E FUNÇÃO DOS POLICIAIS  

 

São consideradas fases do poder de polícia, a ordem de polícia, o 

consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de Polícia. A ordem de 

polícia é preceito legal, significa a satisfação da reserva constitucional, podendo 

apresentar duas vertentes: Nesse desdobramento, o mais correto seria apartar a 

distinção afirmando-se que a polícia administrativa é aquela que se predispõem 

unicamente a impedir ou paralisar atividades antissociais.  

Por fim, a polícia administrativa é desempenhada por órgãos administrativos 

de caráter fiscalizador, integrantes dos mais diversos setores de toda a 

administração pública, ao passo que a polícia judiciária é executada por corporações 

específicas (a polícia civil e a Polícia Federal e ainda, em alguns casos, a polícia 

militar. (ALEXANDRINO, 2014, p 252) 

A polícia judiciaria é aquela que se preordena à responsabilização dos 

violadores da ordem jurídica. O poder de polícia é exercido em ciclos, 

correspondentes a quatros modos de atuação. A ordem de polícia é o preceito legal, 

a satisfação da reserva constitucional que se apresenta sob duas modalidades: 

negativo absoluto, pelo qual são vedadas certas formas de exercício de atividades e 

de uso de propriedade privada, impondo-se restrições; negativo com reserva de 

consentimento, pelo qual são vedadas certas formas de exercício de atividades e de 

uso da propriedade privada, sem que a administração pública prévia e 

expressamente, as consinta, impondo-se condicionamentos.  

Nas palavras de Alexandrino (2014, p 255) “Por fim, é oportuno observar que 

a constatação de infrações administrativas usualmente ocorre no exercício da 

atividade de polícia consistente na fiscalização. Entretanto, a fiscalização de polícia, 

em si mesma considerada, não é uma atividade repressiva, nem tem o objetivo 
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específico de acarretar sanções. A rigor, a principal finalidade da fiscalização é 

preventiva, traduzida no intuito de dissuadir os particulares de descumprirem as 

normas de polícia, bem como no de identificar prontamente os casos de 

inobservância dessas normas, limitando os danos decorrentes, ou mesmo evitando 

que aconteçam. É claro que, na hipótese de a fiscalização detectar o cometimento 

de infrações, dela resultará a aplicação de sanções, mas, cabe repetir, o ato 

repressivo em si é a aplicação da sanção e não o procedimento de fiscalização. ” 

Em ambos os casos, o instrumento básico da atuação administrativa do 

poder de polícia é a limitação administrativa. O consentimento de polícia é ato 

administrativo de anuência, que possibilita a utilização da atividade. 

(OLIVEIRA,2007, p 123) 

Consentir importa anuência possibilitando a utilização da propriedade pelo 

particular ou o exercício da atividade privada, quando o legislador imposto a um 

controle prévio de adequação do uso do bem ou do exercício da atividade com o 

interesse público. Este ato de consentir se materializa formalmente em um alvará 

podendo deter materialmente uma licença ou uma autorização.  

O poder de polícia, pelo contrário, representa uma atividade estatal restritiva 

dos interesses privados, limitando a liberdade e a propriedade individual em favor do 

interesse público. (MAZZA,2014, p 123). 

A fiscalização de polícia tem relevância na averiguação do cumprimento das 

ordens de polícia, como se fiscaliza os abusos nas utilizações de bens e nas 

atividades que foram consentidas pela administração.  

A fiscalização de polícia é a atividade mediante a qual a administração 

pública verifica se está havendo o adequado cumprimento das ordens de polícia 

pelo particular a elas sujeito ou, se for o caso, verifica se o particular que teve 

consentida, por meio de uma licença ou de uma autorização, a prática de alguma 

atividade privada está agindo em conformidade com as condições e os requisitos 

estipulados naquela licença ou naquela autorização. (ALEXANDRINO,2014, p 256) 

 

Tal fiscalização pode preventiva ou repressiva e iniciada ex ofício ou por 

provocação. Já no tocante à sanção de polícia, consiste na submissão coercitiva do 

particular infrator de medidas inibidoras ou dissuasoras, quando falhar a fiscalização 

preventiva e verificada a ocorrência de infrações às ordens de polícia.  
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Nas Palavras de Mazza (2014, p 134) “ o poder de polícia em sentido estrito: 

mais usado pela doutrina, o conceito de poder de polícia em sentido estrito inclui 

somente as limitações administrativas à liberdade e propriedade privadas, deixando 

de fora as restrições impostas por dispositivos legais. Exemplos: vigilância sanitária 

e polícia de trânsito. Basicamente, a noção estrita de poder de polícia envolve 

atividades administrativas de FISCALIZAÇÃO e CONDICIONAMENTO da esfera 

privada de interesse, em favor da coletividade”. 

É indispensável a presença da ordem de polícia, pois caso isso não 

ocorresse não seria permitido nenhuma restrição ou limitação é possível e a 

fiscalização de polícia para descumprimento da ordem de polícia.  

É pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência que os atos que 

manifestem expressão do Poder Público, de autoridade pública, como a Polícia 

Administrativa, não podem ser delegados porque ofenderiam o equilíbrio entre os 

particulares em geral e colocariam em risco a ordem social. De fato, o Poder de 

Polícia é considerado atividade típica de Estado e, portanto, somente pode ser 

exercido pelas pessoas jurídicas de direitos público componentes da Administração 

Direta ou da Administração Indireta. No que tange à possibilidade de delegação, o 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1717, 

que analisava a constitucionalidade do art. 58 da lei 9649/98, declarou que os 

conselhos reguladores de profissão têm natureza jurídica de autarquia, uma vez que 

atuam no exercício do poder de polícia, ao estabelecer restrições ao exercício da 

liberdade profissional e que tal poder é indelegável a particulares. É fato que tais 

Conselhos de Profissão atuam no exercício do poder de polícia pelo fato de 

limitarem e definirem o contorno para o exercício das profissões e ofícios por eles 

regulados, exigindo licenças para o exercício da atividade e aplicando penalidades, 

pelo que, não podem ostentar a qualidade de particulares. ” 

Seguindo a questão controvertida da delegação do Poder de Polícia 

Alexandrino (2014, p 257) afirma que A doutrina consagrou a expressão "poder de 

polícia delegado", muito embora emprego do vocábulo "delegado" possa causar 

alguma confusão. Com efeito, a hipótese aqui tratada é de descentralização 

mediante outorga legal e não de descentralização por colaboração. Esta última 

implica transferir a. particulares - não mediante lei, e sim, em regra, por meio de 

contrato administrativo a execução de determinado serviço público. Nada tem a ver 

com exercício de poder de polícia. 
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É possível entender que o poder de polícia delegado em princípio é 

mediante expressa transferência determinada em lei, nesse sentido pode haver 

apenas o exercício administrativo do poder de polícia, não podendo abranger, a 

competência para legislar sobre a matéria. Nota-se que a doutrina não é unânime, 

não admite a delegação do poder de polícia a particulares, mesmo que estas ainda 

estejam prestando serviço de titularidade do Estado, levando em consideração o fato 

de o poder de império ser próprio e privativo do Poder Público.  Apesar de não pode 

se ter a delegação do exercício do poder de polícia administrativa pelo particular, 

pois a mesma é personalíssima da Administração, sendo possível reconhecer 

atividades de um particular na prestação de serviço delegado, sendo visto de modo 

reflexo quanto a produção bem como do ato jurídico da administração, diante da 

manifestação do exercício do seu poder de policia administrativa, no que tange os 

seus administrados.  

Nota-se que a doutrina brasileira na sua grande maioria aceita que 

determinadas atividades que são consideradas como acessórias ou instrumentais ao 

exercício desse poder sejam atribuídas a entes da iniciativa privada. Esta ideia 

segue o que a teoria do ilustre Celso Antônio Bandeira de Mello (2010) que se 

opõem ao entendimento dos atos de polícia seriam indelegáveis, afirmando que 

algumas atividades fazem parte deste rol de poder de polícia que poderiam ser 

realizadas por particulares (atividades-meio), sendo que outras não é o caso das 

atividades fim.  

Desta forma o já citado autor Melo (2010), afirma que a polícia 

Administrativa está relacionada com a prática de atos jurídicos assim como os atos 

materiais, podendo os precederem ou os executarem. Sendo que os atos jurídicos 

não poderiam ser submetidos a delegação particular, apenas em casos 

excepcionais. Já no que tange os atos materiais estes poderiam ser precedidos de 

delegação em virtude de contrato de prestação de serviços, porém a execução desta 

atividade precisa ser objetiva. Isto é caracterizado pela impessoalidade e igualdade 

no tratamento dos administrados.  

O legislador não consegue prevê todas as formas em que o poder de polícia 

poderá ser necessário, o que acaba fazendo com que exista na legislação uma 

margem de liberdade para que o administrador possa avaliar qual o melhor 

procedimento a ser adotado. Alexandrino (2014, p 258) refere-se que Com efeito, 

não existe celeuma relevante quanto à possibilidade de a lei efetuar. Delegação de 
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atribuições de polícia administrativa a pessoas jurídicas de direito público 

(autarquias e fundações públicas de direito público). Essas pessoas administrativas 

só não podem, por óbvio, editar leis. Fora isso, cumpre frisar, podem a entidades 

meramente administrativas dotadas de personalidade jurídica de direito público 

(autarquias e fundações autárquicas) exercer poder de polícia, inclusive aplicar 

sanções administrativas as mais variadas por infrações a normas de polícia, desde 

que recebam da lei tais competências. 

Nesse caso é a administração pública que deve analisar sobre qual a melhor 

forma para agir, ou seja, qual o meio de ação mais apropriado e desta forma a 

medida de sanção que é cabível, o que desta forma acaba sendo exteriorizado o 

poder de polícia discricionário. Em contrário, quando a lei não ofertar ao 

administrador a possibilidade de escolha, este terá que decidir de acordo com a lei. 

O que caracteriza o poder vinculado. A discricionariedade no exercício do poder de 

polícia significa que a administração, quanto aos atos a ele relacionados, regra 

geral, dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo valorar a oportunidade 

e conveniência de sua prática, estabelecer o motivo e escolher, dentro dos limites 

legais, seu conteúdo. A finalidade de todo ato de polícia - como a finalidade de 

qualquer ato administrativo - é requisito sempre vinculado e traduz-se na proteção 

do interesse da coletividade. A administração pode, em princípio, determinar, dentro 

dos critérios de oportunidade e conveniência, quais atividades irá fiscalizarem um 

determinado momento e, dentro dos limites estabelecidos na lei, quais sanções 

deverão ser aplicadas e como deverá ser feita a graduação dessas sanções. De 

qualquer forma, a sanção sempre deverá estar prevista em lei e deverá guardar 

correspondência e proporcionalidade com a infração verificada.( 

ALEXANDRINO,2014,p 260).  

Ou seja, o poder vinculado, existirá a concessão de alvará de licença e de 

autorização que é exigência do Estado, casos de alvará de licença para construção, 

para direção de veículos automotores ou para exercer determinadas profissões. 

Nesses casos, a lei prevê os requisitos que, uma vez satisfeitos, fica a administração 

pública obrigada a concedê-lo. 

Já no ato discricionário, o que se percebe é a autorização em que a lei 

confere ao administrador a possibilidade de analisar sobre a situação em concreto, 

considerando o interesse público. O poder de polícia discricionário, assim como 

pertencem a administração pública e é ela que os delega o poder público. É regra a 
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administração pública ter a livre escolha, da conveniência e oportunidade de exercer 

os atos do poder de polícia, assim como de aplicar as sanções e empregar os 

meios.  

 

1.3 DELEGAÇÃO DO PODER DE POLICIA. 

 

Neste momento discute-se a delegação do exercício do poder de Polícia por 

particulares, existe parte da doutrina que defende a impossibilidade da delegação do 

poder de Polícia a qualquer ente privado, não importando se pessoa natural ou 

pessoa jurídica. Nas palavras do Ilustre professor Matheus Carvalho (2015, p 132): 

É pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência que os atos que 

manifestem expressão do Poder Público, de autoridade pública, como a Polícia 

Administrativa, não podem ser delegados porque ofenderiam o equilíbrio entre os 

particulares em geral e colocariam em risco a ordem social. De fato, o Poder de 

Polícia é considerado atividade típica de Estado e, portanto, somente pode ser 

exercido pelas pessoas jurídicas de direitos público componentes da Administração 

Direta ou da Administração Indireta. No que tange à possibilidade de delegação, o 

Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1717, 

que analisava a constitucionalidade do art. 58 da lei 9649/98, declarou que os 

conselhos reguladores de profissão têm natureza jurídica de autarquia, uma vez que 

atuam no exercício do poder de polícia, ao estabelecer restrições ao exercício da 

liberdade profissional e que tal poder é indelegável a particulares. É fato que tais 

Conselhos de Profissão atuam no exercício do poder de polícia pelo fato de 

limitarem e definirem o contorno para o exercício das profissões e ofícios por eles 

regulados, exigindo licenças para o exercício da atividade e aplicando penalidades, 

pelo que, não podem ostentar a qualidade de particulares. ” 

Seguindo a questão controvertida da delegação do Poder de Polícia 

Alexandrino (2014, p 257) afirma que A doutrina consagrou a expressão "poder de 

polícia delegado", muito embora emprego do vocábulo "delegado" possa causar 

alguma confusão. Com efeito, a hipótese aqui tratada é de descentralização 

mediante outorga legal e não de descentralização por colaboração. Esta última 

implica transferir a. particulares - não mediante lei, e sim, em regra, por meio de 
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contrato administrativo a execução de determinado serviço público. Nada tem a ver 

com exercício de poder de polícia. 

É possível entender que o poder de polícia delegado em princípio é 

mediante expressa transferência determinada em lei, nesse sentido pode haver 

apenas o exercício administrativo do poder de polícia, não podendo abranger, a 

competência para legislar sobre a matéria. Nota-se que a doutrina não é unânime, 

não admite a delegação do poder de polícia a particulares, mesmo que estas ainda 

estejam prestando serviço de titularidade do Estado, levando em consideração o fato 

de o poder de império ser próprio e privativo do Poder Público.  Apesar de não pode 

se ter a delegação do exercício do poder de polícia administrativa pelo particular  

pois a mesma é personalíssima da Administração, sendo possível reconhecer 

atividades de um particular na prestação de serviço delegado, sendo visto de modo 

reflexo quanto a produção bem como do ato jurídico da administração, diante da 

manifestação do exercício do seu poder de policia administrativa, no que tange os 

seus administrados.  

Nota-se que a doutrina brasileira na sua grande maioria aceita que 

determinadas atividades que são consideradas como acessórias ou instrumentais ao 

exercício desse poder sejam atribuídas a entes da iniciativa privada. Esta ideia 

segue o que a teoria do ilustre Celso Antônio Bandeira de Mello (2010) que se 

opõem ao entendimento dos atos de polícia seriam indelegáveis, afirmando que 

algumas atividades fazem parte deste rol de poder de polícia que poderiam ser 

realizadas por particulares (atividades-meio), sendo que outras não é o caso das 

atividades fim.  

Desta forma o já citado autor   Melo (2010), afirma que a polícia 

Administrativa está relacionada com a prática de atos jurídicos assim como os atos 

materiais, podendo os precederem ou os executarem. Sendo que os atos jurídicos 

não poderiam ser submetidos a delegação particular, apenas em casos 

excepcionais. Já no que tange os atos materiais estes poderiam ser precedidos de 

delegação em virtude de contrato de prestação de serviços, porém a execução desta 

atividade precisa ser objetiva. Isto é caracterizado pela impessoalidade e igualdade 

no tratamento dos administrados.  

O legislador não consegue prevê todas as formas em que o poder de polícia 

poderá ser necessário, o que acaba fazendo com que exista na legislação uma 

margem de liberdade para que o administrador possa avaliar qual o melhor 
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procedimento a ser adotado. Alexandrino (2014, p 258) refere-se que Com efeito, 

não existe celeuma relevante quanto à possibilidade de a lei efetuar. Delegação de 

atribuições de polícia administrativa a pessoas jurídicas de direito público 

(autarquias e fundações públicas de direito público). Essas pessoas administrativas 

só não podem, por óbvio, editar leis. Fora isso, cumpre frisar, podem a entidades 

meramente administrativas dotadas de personalidade jurídica de direito público 

(autarquias e fundações autárquicas) exercer poder de polícia, inclusive aplicar 

sanções administrativas as mais variadas por infrações a normas de polícia, desde 

que recebam da lei tais competências. 

Nesse caso é a administração pública que deve analisar sobre qual a melhor 

forma para agir, ou seja, qual o meio de ação mais apropriado e desta forma a 

medida de sanção que é cabível, o que desta forma acaba sendo exteriorizado o 

poder de polícia discricionário. Em contrário, quando a lei não ofertar ao 

administrador a possibilidade de escolha, este terá que decidir de acordo com a lei. 

O que caracteriza o poder vinculado. A discricionariedade no exercício do poder de 

polícia significa que a administração, quanto aos atos a ele relacionados, regra 

geral, dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo valorar a oportunidade 

e conveniência de sua prática, estabelecer o motivo e escolher, dentro dos limites 

legais, seu conteúdo. A finalidade de todo ato de polícia - como a finalidade de 

qualquer ato administrativo - é requisito sempre vinculado e traduz-se na proteção 

do interesse da coletividade. A administração pode, em princípio, determinar, dentro 

dos critérios de oportunidade e conveniência, quais atividades irá fiscalizarem um 

determinado momento e, dentro dos limites estabelecidos na lei, quais sanções 

deverão ser aplicadas e como deverá ser feita a graduação dessas sanções. De 

qualquer forma, a sanção sempre deverá estar prevista em lei e deverá guardar 

correspondência e proporcionalidade com a infração verificada. ( 

ALEXANDRINO,2014,p 260).  

Ou seja, o poder vinculado, existirá a concessão de alvará de licença e de 

autorização que é exigência do Estado, casos de alvará de licença para construção, 

para direção de veículos automotores ou para exercer determinadas profissões. 

Nesses casos, a lei prevê os requisitos que, uma vez satisfeitos, fica a administração 

pública obrigada a concedê-lo. 

Já no ato discricionário, o que se percebe é a autorização em que a lei 

confere ao administrador a possibilidade de analisar sobre a situação em concreto, 
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considerando o interesse público. O poder de polícia discricionário, assim como 

pertencem a administração pública e é ela que os delega o poder público. É regra a 

administração pública ter a livre escolha, da conveniência e oportunidade de exercer 

os atos do poder de polícia, assim como de aplicar as sanções e empregar os 

meios.  

 

1.4 DIREITOS HUMANOS  

 

A função da policial é de proporcionar a sociedade proteção mais eles não 

possuem, vão para a rua e todos os dias não sabem se voltam. Essa insegurança 

assombra a todos os cidadãos, mas é diferente de quando você pode ser morto pela 

função que exerce.  

O atual posicionamento de descontentamento na área da segurança não é 

banal, em face às torturas que sofrem para a sua formação, humilhações diárias 

principalmente os militares que possuem uma norma própria para seguir e são 

proibidos de exercer diversas atividades em conjunto com a profissão. 

A carga horária também é um forte indicio de desmotivação, a carga horária 

de um cidadão de outro ramo é de 48 horas semanais, o do policial é de 72 horas 

semanais e em tempos festivos são obrigados a fazer extra, trabalhando mais e abrir 

mão do seu dia de folga além de não recebe nada a mais por isso sendo privados da 

presença da familiar nestas datas e sem nenhum rendimento extra no seu salário. 

Eles são proibidos de fazer greve e manifestar insatisfações referentes ao trabalho 

sendo certo que é previsto na Constituição tal pratica mais como possuem regimento 

próprio são punidos se assim fizerem. As condições de trabalho são muito ruins 

causando um estresse elevado nestes profissionais que segundo uma pesquisa 

divulgada pela revista época 19% dos policiais, afirmaram ser vitimas de violência 

nos serviços e 42% revelaram ter sido vitimas de ameaça de morte por parte de 

bandidos, é somente mais uma das várias inconformidades existentes e sem 

solução para os profissionais. (Revista época, Edição 599 - 07/11/2009). 

Esta produtividade baixa é causa constatada por pesquisar que divulgaram a 

falta de treinamento dos profissionais, informa que menos de 3% dos agentes de 

segurança, tiveram mais de um ano de aprendizagem em cursos sendo dada mais 

ênfase nos confrontos do que nas investigações, onde 92 % possuem aula de 
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conhecimento físico, 85,6% aprendem a atirar, 33% fazem técnicas de investigação, 

39% fazem técnica de mediação de conflitos. Sendo assim, é confuso saber o que é 

pior, se é uma porcentagem de policiais que não fizeram o curso de tiros e foram 

enviados para a rua ou que apenas alguns deles saberem investigar. (Revista 

época, Edição 599 - 07/11/2009). 

Caso em que merece ser abordado é sobre a PEC 300 referente à emenda 

constitucional onde pretende igualar o piso salarial, unificando assim os policiais 

brasileiros em seus rendimentos. Houve a aprovação no primeiro turno com grande 

vitória e agora faltando ir para o congresso onde sendo aprovada e entrando em 

vigor irá beneficiar os funcionários públicos ativos, pensionistas e inativos dando 

uma melhor estrutura e diminuindo a desigualdade entre as classes. 

Sendo assim, a segurança pública é tão importante como a saúde ou a 

educação para a sociedade. O enfrentamento da violência presentes no Rio de 

Janeiro e demais lugares, exige novas criações, novos mecanismos que permitam o 

reconhecimento da Cidade fazendo assim o encontro de diferentes cidadãos com 

iguais possibilidades porque enquanto não houver realmente saído do papel e 

passar para a realidade, parecerá que a “tal” igualdade, não é verdadeira e tem o 

intuito somente de ludibriar justamente aquele que precisa tanto dela para viver 

dignamente. O povo. 

A constituição Federal de 1988 trouxe os direitos humanos como princípio 

regente das relações internacionais no Brasil. Sendo assim, o Brasil é signatário de 

tratados internacionais tanto no campo da ONU (Organização das Nações Unidas da 

América) como também nas OEA (Organizações dos Estados Americanos) entre 

outras como a convenção americana sobre Direitos Humanos Desumanos ou 

Degradantes, Pactos Internacionais dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

contra Tratamentos Cruéis enfim uma gama de Tratados e Convenções voltados 

para a preservação dos direitos humanos. Para exemplo, pode-se trazer a 

Declaração de Viena do ano de 1993, o Brasil participou da Conferência Mundial de 

Direitos Humano, onde presidiu o comitê de redação da Declaração e do Programa 

de Ação, adotada consensualmente pela conferência em 25 de junho de 1993. 
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No dia 13 de maio de 1996, o Brasil veio a lançar o Programa Nacional de 

Direitos Humanos, elaborado pelo Ministério da Justiça em conjunto com diversas 

organizações da sociedade civil.  

O objetivo do Programa Nacional de Direitos Humanos é o de identificar os 

principais obstáculos à promoção e proteção dos direitos humanos no Brasil, eleger 

prioridades e apresentar propostas concretas de caráter administrativo, legislativo e 

político-cultural que busquem equacionar os mais graves problemas que hoje 

impossibilitam ou dificultam sua plena realização.  

O Programa contempla iniciativas que fortalecem a atuação das 

organizações da sociedade civil para a criação e consolidação de uma cultura de 

direitos humanos e procura abrir uma nova dinâmica na promoção dos direitos 

humanos no Brasil. O Governo e a sociedade civil respeitando a mesma gramática 

de proteção de direitos e articulando esforços em comum. Este programa 

demonstrou ser um marco referencial onde as ações governamentais são 

construídas por toda a sociedade para uma convivência sem violências. 

Na segurança pública brasileira, o Secretário Geral dos Direitos Humanos da 

Presidência da República na época, o Ministro Nilmário Miranda (atualmente é o 

Paulo de Tarso Vannuchi), fez um pronunciamento, no dia 15 de março de 2005, em 

Genebra, durante a 6ª Sessão da Comissão de Direitos Humanos, justificando as 

políticas públicas em relação às forças policiais. No intuito de aperfeiçoar a 

segurança pública o governo esta implantando o programa de capacitação de forças 

policiais brasileiras trazendo a capacitação na investigação para que com isso as 

mortes ocorrentes no Brasil em virtude de mal preparo dos agentes diminuam.  

O respeito aos Direitos Humanos está tendo empenho e aprimoramento 

mais intenso desde então pelo Governo na atuação das forças policiais brasileiras. 

Com esse objetivo, está em fase de implantação o Programa de Capacitação das 

Forças Policiais para aperfeiçoar a capacidade de investigação e reduzir a 

letalidade. Existem programas para estimular o controle externo sobre a violência 

policial com a disseminação das Ouvidorias pelo país e o fortalecimento das já 

existentes. Há Ouvidorias instaladas em 14 estados da Federação, sendo que a 

meta é alcançar todos os 27 estados. 
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Percebe-se, contemporaneamente, o esforço do governo brasileiro em 

prestar contas ao Comissariado de Direitos Humanos acerca das políticas em 

relação às polícias brasileiras. Por conta dos bons resultados dos programas 

desenvolvidos em nível estadual, agora estão servindo de referências para as 

políticas públicas.  

Vale ressaltar que a Carta de 1988 incluiu, dentre os direitos 

constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados internacionais 

de que o Brasil fosse signatário: "Art. 5º [...] § 2º. Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte" para os Direitos Humanos na formação e preparação dos agentes 

encarregados de aplicar a lei, o policial deve passar por estas preparações. Por isso, 

a justificativa de uma pesquisa bibliográfica pontuando os princípios da 

Administração Pública a serem obedecidos em decorrência das características ou 

atributos do Poder de Polícia inerentes à atividade policial, bem como o limite legal e 

o da dignidade humana. 

Após a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988, buscou-se 

sedimentar o Estado Democrático de Direito no Brasil. Nesse período, os órgãos de 

segurança pública, tidos como repressores dos direitos individuais e coletivos, foram 

alvos muitas críticas por parte da opinião pública e do meio acadêmico, diante de 

fatos marcantes de abuso de poder e ofensas aos Direitos Humanos em suas ações. 

O Estado é a única instituição que pode constranger ou obrigar as pessoas e 

somente ele pode equipar a norma jurídica com a coação. No Estado Democrático 

de Direito, deve-se compreender a noção de que ao mesmo tempo em que se cria o 

direito, a ele deve sujeitar-se. Trata-se do princípio da legalidade, o qual obriga a 

todos, inclusive e principalmente ao Estado. Nesse sentido, o Estado não se 

circunscreve a um conteúdo espiritual. Sua existência real se afirma nos homens, 

que materializam sua vontade e tomam em seu nome, as decisões obrigatórias.  

Verifica-se na Constituição de 1988, inúmeros dispositivos que reproduzem 

fielmente enunciados constantes dos tratados internacionais de Direitos Humanos. 

Isto pode ser exemplificado referenciando-se ao disposto no art. 5º, inciso III, da 

Constituição de 1988, que, ao prever que "ninguém será submetido à tortura nem a 

tratamento cruel, desumano ou degradante", reproduz literalmente o art. V da 
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Declaração Universal de 1948, o art. 7º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos e, ainda, o art. 5º, 2, da Convenção Americana. Também o princípio de que 

"todos são iguais perante a lei", consagrado no art. 5º, "caput", da Carta brasileira, 

reflete cláusula internacional no mesmo sentido, de acordo com art. VII da 

Declaração Universal, art. 26 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e 

art. 24 da Convenção Americana. 

O esboço da ordem jurídica prende considerar o direito positivo, desligado 

da ideia de direito natural ou da justiça. No âmbito dessa diretriz positivista, levada a 

extremo, é possível identificar muitos abusos e muitas tiranias. Tudo que é direito 

obriga, sem consideração à justiça: tudo o que é direito, por ser direito, é justo. Há 

de ponderar-se, todavia, que a doutrina se amolda à ideia de justiça, sempre 

presente no direito positivo, como ideal e como parâmetro. Essa ideia não leva ao 

direito natural, para cujos partidários, somente ele justificaria a validade do direito. 

Nesse sentido, tornou-se imperioso que os órgãos de segurança pública, 

que possuem em seus quadros homens e mulheres que materializam a ação do 

Estado, fossem adequados ao preparo profissional de milhares de policiais. 

Estabeleceu-se a estratégia da melhoria da qualidade dos serviços prestados aos 

cidadãos no território brasileiro, tendo como meta os fundamentos da intervenção do 

Estado no conteúdo dos direitos individuais, resultante do poder de polícia, cuja 

finalidade nada mais é do que a proteção dos direitos coletivos, pautados na 

preservação da vida, na dignidade da pessoa humana e na integridade física.  

Assuntos e temas relacionados com os Direitos Humanos foram incluídos 

nos planos de ensino e diversificados no conteúdo programático dos cursos de 

formação e especialização das polícias de segurança pública, numa visão sistêmica 

global e regional, vencendo alguns paradigmas comuns diante de mudanças 

estratégicas. 

Ao efetuar tal incorporação, a Carta atribuiu aos direitos internacionais uma 

natureza especial e diferenciada, ou seja, a natureza de norma constitucional. Foram 

poucas as matérias que deram visibilidade aos casos de agressão e abuso de 

autoridade que começaram a ser denunciados por moradores para organizações da 

sociedade civil e para a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ. 



28 

 

 

No Brasil, a noção de controle da atividade policial costuma ser entendida 

como a capacidade de coibir abusos cometidos pela polícia, seja através da 

prevenção ou da repressão desses desvios. No entanto, a ideia de controle não 

deve ser limitada à punição de irregularidades, mas deve incluir, entre outros 

elementos, o conhecimento por parte do público, do funcionamento das polícias e a 

capacidade de propor medidas e de influenciar as decisões tomadas pelas 

corporações policiais. 
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CAPITULO II – MOTIVAÇÃO DE POLICIAIS 

2.1 FORMAÇÃO POLICIAL 

 

Para muitos pesquisadores da Segurança pública brasileira, o atual cenário 

de violência em nosso país, pode ser compreendido e analisado através de uma 

perspectiva que aborde não apenas os problemas econômicos sociais, como 

também, os relativos ao contexto histórico e cultural que constituem o 

desenvolvimento nacional. Ressalta-se ainda, a necessidade de relacionar às 

pesquisas sobre Segurança pública, o desenvolvimento da cidadania e a atuação 

das organizações policiais para possíveis soluções dos problemas pertinentes a esta 

área. Em se tratando das polícias, ainda são poucas as pesquisas que procuram 

compreender a dinâmica destas organizações, bem como são raros os grupos de 

estudo que possuem o objetivo de investigar este importante tema incluso nos 

estudos sobre Segurança Pública. 

Ao pesquisar a produção sobre formação policial no Brasil utilizando a base 

de dados do CNPq, Caruso, Moraes e Pinto (2006, p.7-8) verificaram o seguinte: 

 

O Diretório de Grupos de Pesquisa disponíveis na base de dados do CNPq, 

quando consultado sobre “segurança pública”, revela a existência de 41 

(quarenta e um) grupos de estudo no tema referido. O mesmo banco de 

dados, quando consultado através da palavra-chave “violência e 

criminalidade” mostra o registro de 26 (vinte e seis) grupos de pesquisa, e 

se consultado como “Polícia”, apresenta 21 (vinte e uma) indicações de 

grupos de pesquisa e, por fim, apenas 02 (dois) grupos em todo o Brasil 

estão vinculados a palavra-chave “formação policial”.3 

 

Consultando ainda o sistema de busca sobre a produção científica dos 

pesquisadores do CNPq, no período de 2002 a 2005, constata-se que: 

• 2.945 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco) artigos, dissertações, teses 

e relatórios de pesquisa aparecem relacionados à palavra-chave: segurança pública; 

                                                           
3Esclarecem as autoras, que o resultado obtido não significa necessariamente que os demais grupos 

de pesquisa não abordem a formação policial no Brasil. Contudo, alguns destes não disponibilizam 

como palavra-chave a categoria “formação policial”. 
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• 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) artigos, dissertações, teses e 

relatórios de pesquisa aparecem relacionados à palavra-chave: violência e 

criminalidade; 

• 1.321 (mil trezentos e vinte e um) artigos, dissertações, teses e relatórios 

de pesquisa aparecem relacionados à palavra-chave: Polícia Militar 

• 124 (cento e vinte e quatro) artigos, dissertações, teses e relatórios de 

pesquisa aparecem relacionados à palavra-chave: Formação Policial. 

Ainda, segundo Caruso, Moraes e Pinto (2006) é possível constatar a 

produção de dois levantamentos bibliográficos publicados na área das Ciências 

Sociais que realizam uma análise da construção do campo de estudos sobre 

violência e criminalidade no Brasil, neles encontram-se inclusos os temas “polícia” e 

“formação policial”. Conforme Caruso, Moraes e Pinto (2006, p.9) são eles: 

Como observado os levantamentos realizados exclusivamente sobre a 

formação policial ainda são muito restritos nos ambientes acadêmicos. O tema 

“polícia”, apesar de possuir uma quantidade significativa de trabalhos neste meio, 

aparece inicialmente mais como objeto de denúncias na produção dos 

pesquisadores brasileiros das Ciências Sociais do que de estudos focados na sua 

organização e práticas cotidianas. Resulta disto, a necessidade de ser realizado um 

volume maior de pesquisas que discorram sobre a formação policial, possibilitando 

assim, uma quantidade mais abrangente de informações sobre o conteúdo dos 

cursos de formação realizados no interior das unidades de ensino da policial. 

Grande parte da bibliografia possível de ser encontrada refere-se à violência policial, 

restringindo-se aos abusos cometidos por estes profissionais da Segurança pública 

no desempenho de sua profissão.    

 

 

2.2 DEFESA DOS DIREITOS EM OPOSIÇÃO AO MODELO REPRESSIVO 

 

As insatisfações com o modelo de Segurança pública seguido pelas 

instituições policiais ao longo do século 20 no país podem ser evidenciadas na forma 
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como se desenvolveu a relação da população com a polícia militar, através de um 

distanciamento onde o caráter militar se sobressaiu muito mais do que o de polícia 

propriamente dita. O emprego desta, esteve muito mais associado aos fins de 

segurança interna e de defesa nacional, do que para as funções de segurança 

pública. Isto nos dá o conhecimento da dimensão do problema instituído pelo 

desencadeamento de ações policiais não voltadas para um fim legítimo, e sim para o 

atendimento das necessidades dos governantes que utilizavam das organizações 

policiais para fins político-ideológicos.  

 Se, de um lado, os policiais em suas organizações foram condicionados a 

se afastarem de suas comunidades de origem e a experimentar uma espécie de 

isolamento social, de outro lado, a sociedade foi socializada entendendo que a 

polícia "está do outro lado", era contra nós, era algo do Estado ou do governo, contra 

a sociedade (MUNIZ, 2001, p. 2). 

Segundo Tavares dos Santos, as transformações relativas à democracia em 

nossa sociedade ainda são recentes, o que explicita a emergência de compreender 

melhor as organizações policiais: 

 

Nossa sociedade ainda se encontra em um processo de consolidação da 

ordem democrática e, portanto, com urgência de compreender as estruturas 

e práticas sociais da organização policial, movimento no qual as lutas 

sociais contra a violência têm desempenhado uma ação historicamente 

inovadora que precisa ser incorporada ao saber sociológico sobre a 

organização policial... (1997, p.167). 

 

Se de um lado a população brasileira obteve uma vitória com a 

redemocratização ocorrida em 1988 com a atual constituição, por outro a formação 

das polícias militares não foi reformulada nos padrões deste novo modelo de 

sociedade instituído pela reforma das leis do país. 

 

2.3 GESTÃO, QUALIDADE E DESEMPENHO DA ATIVIDADE POLICIAL 
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Amaral (2003) observa que “a Defesa Social inclui, entre outras atividades, a 

prestação de serviços de segurança pública e de defesa civil” e “a Segurança 

Publica é uma atividade pertinente aos órgãos estatais e à comunidade como um 

todo”, com “o fito de proteger a cidadania, prevenindo e controlando manifestações 

da criminalidade e violência, efetivas ou potenciais, garantindo o exercício pleno da 

cidadania nos limites da lei”. 

Soares (1987) ensina que: 

 

[...] o desenvolvimento de uma força policial, como especialidade, 
formalmente apontada como guardiã da comunidade, é comparativamente 
recente. Em 1829, Sir Robert Peel introduziu os “bobbies” em Londres, e 
uma polícia organizada apareceu em Nova York em 1841. Os povos antigos 
– egípcios hebreus e gregos – foram, certamente, os primeiros a 
organizarem sistemas de policiamento e a instituírem o Processo Criminal. 
No entanto, é tão vago o sistema por eles adotado, que Albert Du Boys 
chegou a dizer, em certa ocasião, que fazer o histórico das instituições 
judiciárias e de formas do processo criminal dos povos antigos, seria um 
trabalho de consumir a saúde e a existência. Um sistema policial e de 
processo criminal mais ou menos definido só surgiria mais tarde, com os 
romanos. 

 

Quanto ao sistema de repressão, Soares (1987) afirma: 

 

Sabe-se, porém, que entre os egípcios existia um sistema de polícia 
repressiva e auxiliar da instrução. A polícia também atuava como uma 
espécie de executora das penas mais leves, como o chicoteamento de 
criminosos de pouca periculosidade. Nas províncias havia um juiz, espécie 
de crimes leves, o qual por sua vez, tinha delegados incumbidos, como 
funcionários policiais, de reprimir a chicotadas e bastonadas as infrações de 
menores consequências. Os romanos por sua vez, mantinham um sistema 
de polícia preventiva e polícia repressiva. Ao “praefectus urbi”, funcionário 
público vitalício era destinada a superintendências geral da administração 
da polícia de Roma, bem como o processo de julgamento das causas 
criminais. No seu trabalho, era auxiliado por um conselho de assessores, 
que o substituía eventualmente, por um “strumentarius” (escrivão), 
encarregado da guarda do processo, e por um oficial, espécie de carcereiro, 
incumbido da prisão e guarda dos acusados e da execução dos atos 
decisórios.  

 

Existia ainda, entre os romanos, o praefectus vigilium, criado para substituir 

os triunviri, que eram três funcionários encarregados da inspeção das prisões e da 

policia noturna. Ao praefectus vigilium cabia a chefia da policia preventiva e 

repressiva dos incêndios, dos escravos fugidos, dos furtos e dos roubos, dos 

vagabundos, dos ladrões habituais; em suma, das classes tidas como perigosas. 

Embora os romanos tenham criado sistemas de policiamento um tanto 

quanto parecido dos os sistemas adotado atualmente em vários países, entre eles o 
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Brasil, certamente a violência e a criminalidade não constituíam um problema de 

maior gravidade para eles, pela própria forma de governo adotada. Daí ser possível 

dizer que o sistema policial de Roma era relativamente improvisado, pouco claro e 

carente de uma organização mais técnica. Isso é fácil de ser explicado: a 

criminalidade praticamente não existia. Basta ver que o Direito Penal romano pouco 

se desenvolveu, ao contrário do Direito Civil que, para eles, tinha realmente 

importância. A propriedade, a família, as heranças e os dotes tiveram valor 

fundamental para os romanos. A necessidade de constituir uma organização policial 

mais eficiente e destinada a reprimir realmente a criminalidade surgiu bem mais 

tarde.  

Os Estados Unidos, país colonizado pelos ingleses, também herdaram de 

seus colonizadores o conceito de liberdades civis e durante muito tempo 

sobreviveram sem corporações policiais, possuindo apenas cidadãos que eram 

contratador pelas comunidades para protegê-las: eram os chamados Xerifes. Depois 

da Guerra Civil, infindável corrente de pioneiros lançou-se para o Oeste à procura de 

ouro, prata e terras para a cultura de pastagens. Durante décadas o Oeste foi 

verdadeiramente selvagem. Assalto em estradas, a Correios, em trens e em bancos, 

furto de gado e cavalos, assassínios pagos eram coisas comuns. Havia xerifes que 

exerciam o cargo tão-só porque o assassínio do lado da Lei era um pouco mais 

seguro.  

A polícia oficial, no entanto, surgiu com mais facilidade do que na Inglaterra. 

Antes, porém, de se tornar uma organização respeitável e consideravelmente 

eficiente como se apresenta da atualidade, passou por crises profundas. Em 1887, 

George W. Walling, Chefe de Polícia de Nova York, publicou suas memórias. 

Volvendo os olhos para a sua profissão refletiu: 

 
Conheço perfeitamente a força desta poderosa combinação: política e 
polícia. Tentei resistir-lhe e o resultado foi o mais desastroso para mim. 
Enquanto se permitir a existência dessa força, perdurarão demoras e 
corrupções sobre a força que deve sustentar a honra, a integridade, o bem-
estar e a segurança de nossos cidadãos (THORWALD, 1968). 

 

Sette Câmara (2002), explicam que por volta do ano de 1940, a população 

brasileira era predominantemente rural, os freios sociais funcionavam, a 

religiosidade do povo reprimia excessos e os coronéis conduziam os submissos. A 

violência do modelo não vinha à tona pela insipiência dos meios de comunicação. A 
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incidência da criminalidade era baixa e dominada formal ou informalmente pela 

polícia. Assim, “foi nesse contexto que veio a lume a legislação processual penal 

vigente até nossos dias” e “vem daí também a estrutura básica da Justiça, do 

Ministério Público, do sistema prisional e da Polícia Judiciária, que se organizaram 

para atender ao modelo então proposto. Para a época, o comboio da segurança 

pública era satisfatório”.  

A Constituição inovou em todas as áreas, exceto na de segurança pública. 

Os direitos e garantias assegurados e amplamente difundidos permitiram que os 

cidadãos tomassem consciência e passassem a exigir a parte que lhes cabe. Com 

isso não se conformaram os segmentos sociais mais bem aquinhoados pelo 

“stablishment”4 anterior e conflitos de maiores proporções surgiram, exigindo 

respostas do aparato de segurança pública. A população passou a ser 

predominantemente urbana, com aglomerados sem infraestrutura de serviços e sem 

políticas públicas adequadas, gerando uma violência cada vez maior. A reação da 

sociedade e das autoridades foi a de exigir uma resposta do aparelho policial. 

Este aumentou efetivos e meios (e cada vez quer mais). E ninguém percebe 

que a polícia é apenas um vagão numa composição, onde os demais setores da 

segurança pública (Ministério Público, Justiça, Sistema Prisional) precisam estar em 

condições de seguir viagem. Como os modelos organizacionais e operacionais não 

foram afetados, a polícia vem fazendo o que pode e com pouca chance de êxito. 

A CRFB/88 trata a segurança pública como se esta fosse apenas a polícia. 

Está lá no artigo 144, que instituiu o sistema. Em que pese o enunciado de ser dever 

do Estado e responsabilidade de todos, a Carta isola e compartimenta a polícia (com 

suas diversas adjetivações) do Ministério Público e do Poder Judiciário, como se 

estes pudessem agir dissociadamente. O pior é que essa posição não alterou o 

modelo anterior e “engessou” as instituições, permitindo que estas alcançassem 

vôos isolados como se não fizessem parte de um conjunto necessariamente 

harmonioso cujo objetivo final é o mesmo, ou seja, o de alcançar a paz social. E esta 

exige a interação entre elas e delas com a sociedade. 

A impunidade, que tantos debitam à polícia, decorre dos fatores acima 

elencados. Os pequenos conflitos que poderiam ser facilmente mediados e os 

delitos de menos poder ofensivo que chegam a ser registrados na polícia raramente 

                                                           
4 Instituição, estabelecimento, elite governante. 
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transitam no sistema, levando ao descrédito do Estado e a consequência é a reação 

dos ofendidos e com ela o aumento da violência e da criminalidade. Os Juizados de 

Pequenas Causas, criados com o objetivo de atender essa carência, foram 

rapidamente sufocados pela brutal demanda e se tornaram obsoletos, 

especialmente no que tange à párea criminal. 

O aparato policial-judiciário-penal está sob a responsabilidade dos Estados. 

A União mantém o seu apenas para zelar pelos seus bens, serviços e interesses. O 

quinhão de recursos orçamentários destinados constitucionalmente pelos Estados 

ao Ministério Público e à Justiça está muito aquém do necessário. As limitações da 

folha de pagamento e os desequilíbrios do passivo previdenciário inviabilizam o 

aumento da oferta de seus serviços. A desproporção de Juízes e Promotores em 

relação à população e à sua tarefa nos moldes atuais é enorme. O Executivo, 

também pressionado pelas demandas dos demais setores, não tem como apoiá-los 

e sequer pode aumentar os efetivos do sistema prisional e da própria polícia. Afinal, 

são muitos encargos para um só tesouro. 

Como se vê, a questão da Segurança Pública é muito maior que a questão 

policial e sua solução exige a quebra de paradigmas consagrados. Apesar da 

obviedade do que precisa ser feito, a resistência às mudanças é grande. As 

instituições receiam perder espaço e privilégios enquanto os operadores do direito 

teriam de despender esforços para se ajustarem a um novo modelo. Os “lobbies” 

das corporações no Congresso são ativos e eficientes para garantir suas conquistas. 

Porém uma coisa é certa: a solução da crise de insegurança que se atravessa 

requer disposição, coragem, ousadia e criatividade. Passa necessariamente por um 

novo pacto, em que os municípios assumam a responsabilidade direta e encargos 

de uma parcela da segurança pública. Por certo, vozes se levantarão com 

argumentos contrários, apontando riscos políticos, entraves jurídicos e outros mais. 

Tudo bem que o façam desde que ofereçam alternativas viáveis, factíveis no tempo 

e no espaço e recoloquem o comboio da segurança pública nos trilhos. 

Explica Sette Câmara (2002) que:  

 

Segurança é um Estado de espírito, ou seja, é uma sensação influenciada 
por fatores externos. Um bom exemplo é a diferença entre caminhar numa 
rua limpa e bem iluminada e num beco escuro. O risco de ser atacado 
existe em ambos. A diferença está na probabilidade de que tal ocorra, 
transformando o risco em perigo. 
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A socialização da responsabilidade pela segurança pública é mandamento 

Constitucional. Mas sequer precisa sê-lo, pois não há como enfrentar qualquer 

problema que afete a coletividade, sem a parceria e participação direta da população 

afetada. É como a saúde pública. Não há como combater a dengue só com 

medicamentos e hospitais: a população é convocada a eliminar os focos dos 

mosquitos. O diabetes, as moléstias cardiovasculares, as infecciosas, as 

traumáticas, enfim, na prática todas as doenças dependem necessariamente das 

ações, ora individuais, ora coletivas, para um tratamento eficaz. É obvio que o 

médico e os remédios são essenciais e não podem e nem devem ser substituídos 

por leigos ou mesinhas improvisadas. E nem a polícia. 

O mesmo ocorre nas demais áreas sociais: educação e cultura, trânsito e 

transportes, saneamento básico, enfim, todos dependem da ação governamental, 

mas exigem a participação direta da população. A ausência dessa indispensável 

interatividade, ainda não bem compreendida pelo conjunto da sociedade (talvez 

porque no Brasil não há a preocupação, ao longo do tempo, em formar cidadãos), 

está potencializando as consequências cada vez mais agudas em nossos dias e em 

todas as áreas. 

Portanto: 

 

A estrutura hierarquizada, militarizada dos departamentos de polícia 

contrapunha-se à essência do verdadeiro profissionalismo. O policial dos 

escalões inferiores tornou-se um objeto a ser controlada, uma peça na 

máquina de controle do crime, cuja obrigação essencial era seguir ordens, 

agir de acordo com os códigos. Se tal fato serviu para propiciar certa 

uniformidade nos departamentos de polícia e eliminar abusos, acabou, 

também, inibindo talentos e ambições entre os policiais (BONDARUK e 

SOUZA, 2004, p.49).  

 

A situação de isolamento para a qual foi levada a polícia é tida hoje como a 

maior fonte de tensão em seu relacionamento com a sociedade. O policial não 

dispõe de aptidões, conhecimentos, competências legais e recursos para dar 

respostas adequadas a uma significativa parcela das chamadas por assistência da 

polícia. Como observado por Anemone (1999, p.36) “a detenção se converteu em 

um instrumento coringa, utilizado para as mais diversas finalidades, podendo, de 
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acordo com a situação, funcionar como meio de investigação, ameaça, punição 

sumária, solução temporária de conflitos ou mesmo proteção de pessoas”. 

De acordo com Dias Neto (2000, p. 34): 

 

O modelo profissional esteve profundamente alicerçado na ideia de que a 

função policial não admite discricionariedade, limitando-se à execução 

estrita dos mandamentos da lei penal. Tal visão, embora predominante na 

cultura institucional da polícia, jamais se refletiu no cotidiano do policial. Em 

sua rotina diária de patrulhamento preventivo e de investigação criminal, os 

policiais são levados a tomar decisões de profundo impacto na vida dos 

cidadãos.  

 

Para Arruda (1997, p.89): “A polícia representa uma das mais importantes 

instâncias decisórias do sistema administrativo”. O autor define políticas 

relacionadas à manutenção da ordem e à prestação de serviços que consomem 

grande parte de seu tempo e políticas relacionadas à repressão penal que ocupam 

menos da metade de seu tempo.  

Segundo Arruda (1997, p.90), “pode ser surpreendente o fato de que, talvez 

nenhum outro órgão - federal, estadual ou local - tome tantas decisões com impacto 

tão vivo e direto sobre um número tão grande de pessoas". Preocupados, contudo, 

em manter uma imagem de estrita legalidade, os altos escalões ainda preferem 

ignorar tal realidade, permitindo que uma parte substancial das decisões policiais 

sejam tomadas de maneira informal, contingente, sem planejamento ou critérios pré-

determinados, influenciadas por juízos pessoais e fora, portanto, do alcance dos 

mecanismos internos e externos de supervisão e controle. 

Há cinco fatos surpreendentes relacionados ao processo decisório policial, 

de acordo com Arruda (1997, p.92): 

(1) As decisões são em grande parte ilegais ou de legalidade questionável. 

(2) São, em sua maioria, tomadas por subordinados, na base da 

organização, e não por supervisores.  

(3) São, geralmente, ignoradas pelo público afetado.  
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(4) As políticas policiais são, em regra, baseadas em deduções superficiais, 

sendo raramente baseadas em estudos sistemáticos por especialistas qualificados 

ou em investigações, como as conduzidas por nossas melhores comissões 

administrativas e legislativas.  

(5) As decisões se dão praticamente fora do alcance dos mecanismos de 

revisão judicial exigidos às demais instâncias administrativas. 

Anemone (1999, p.39) é bastante enfático a respeito, ao dizer que “a 

separação entre polícia e política não garantiu a independência dos supervisores” e 

que “estes simplesmente se tornaram mais dependentes do mais poderoso grupo 

interessado e capaz de influenciar nas operações policiais, qual seja, os próprios 

policiais”. Regras informais de conduta expressam uma preocupação do policial em 

atuar com discrição e pouca visibilidade para não despertar a atenção dos 

supervisores e da sociedade sobre seu trabalho.  

A subcultura policial constitui, ainda, uma das principais fontes de tensão 

entre polícia e sociedade. Em um dos principais estudos sobre o tema, Cerqueira 

(1999, p.125) define a filosofia de trabalho dos policiais como uma constante 

preocupação por "manter a vantagem" sobre os criminosos, o que contribui para 

perpetuar uma relação de antagonismo, hostilidade e de confronto em relação ao 

público. Tal filosofia está claramente refletida nos comentários de dois policiais 

citados pelo autor: O relacionamento entre polícia e sociedade tem sido altamente 

influenciado por esta forma de pensar. O esforço por "manter a vantagem" tem 

justificado uma série de métodos impróprios e arbitrários.  

Segundo Cerqueira (1999, p.126), “o emprego da força deixou de ser uma 

questão filosófica, para ser uma questão de onde, quando e quanto”. O autor 

observa que “um policial que não quer recorrer à força acaba sendo visto como uma 

ameaça a todos os colegas” (CERQUEIRA, 1999, p.127). Segundo Dias Neto (2000, 

p. 35) “em situações envolvendo abusos, o policial costuma receber o apoio de seus 

pares, não raro as únicas testemunhas além das próprias vítimas, frequentemente 

pessoas com antecedentes criminais, de baixo poder aquisitivo, e, portanto, de baixa 

credibilidade social”. 
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Embora a adoção de tecnologias avançadas de comunicação e 

monitoramento tenha propiciado um acompanhamento mais eficaz da movimentação 

dos policiais, as decisões importantes continuam a ser tomadas nas ruas longe dos 

olhos dos supervisores e das autoridades judiciais. Os desdobramentos destas 

situações, especialmente aquelas envolvendo amplo poder discricionário dependem, 

em grande parte, da capacidade de avaliação e discernimento de cada policial. Tal 

constatação evidencia a inviabilidade de um sistema de controle centrado 

unicamente na ideia da supervisão direta ou do controle externo. 

As atuais mudanças da atuação policial estão fundamentadas na ideia de 

que a eficiência de uma política para prevenir a criminalidade e produzir segurança 

está associada diretamente à existência de uma sólida relação entre a polícia e a 

sociedade. A sofisticação tecnológica, comportamentos agressivos nas ruas e 

agilidade no atendimento de chamadas passaram a não bastar para combater o 

crime, muitas vezes contribuindo para aumentar a tensão e o descrédito não só nos 

policiais, como também nos cidadãos. Também, a desproporcionalidade evidenciada 

entre os recursos humanos e os recursos materiais disponíveis, aliado ao volume 

cada vez maior de problemas, levou a polícia a buscar soluções alternativas 

capazes de aumentar sua capacidade de intervenção. Isto implicava em reconhecer 

que a gestão da segurança não é responsabilidade somente da polícia, mas também 

de toda a sociedade. 

De acordo com Soares (2008) “conceituar uma atividade que traz consigo 

uma diversidade de tarefas, como as que são designadas ao policial, não é fácil” e 

então, “para entender o que a polícia faz, é mister tentar trabalhar numa abordagem 

multidimensional, levando em consideração todas as influências inerentes a essa 

profissão”, quais sejam: “as leis que regulamentam as suas ações, as 

responsabilidades, os padrões de autorização, o padrão modal de comportamento, 

bem como aquelas que coadunam com a realidade deste mesmo indivíduo como 

cidadão, inserido no seio social”.  

Bayley (2002) chega a definir três maneiras distintas de descrever a 

natureza do trabalho policial, quais sejam: “o que a polícia é designada para fazer, 

situações com as quais ela tem que lidar e ações que ela deve tomar ao lidar com as 

situações”. Assim, analisa Soares (2008) que: 
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Com relação à atribuição ou o que a polícia é designada para fazer, fica 
caracterizado, que, embora a atividade policial, onde quer que exista, tenha 
a finalidade de assegurar a ordem, a paz interna e a harmonia, como órgão 
do Estado que zelam pela segurança do cidadão, suas competências 
variam conforme o grau cultural preexistente na população à qual pertence.  

 

Desta forma, “a única característica exclusiva da polícia é que ela está 

autorizada a usar a força física para regular as relações interpessoais nas 

comunidades”. (BAYLEY, 2002, p.117). No entanto, conforme Soares (2008) 

“existem ocasiões em que não há a necessidade de empregar essa força, mesmo 

quando legitimada para tal”. Portanto, “as situações com as quais a polícia tem que 

lidar e as ações que ela deve tomar ao lidar com tais situações são tão imprevisíveis 

quanto tentar predeterminar um controle sobre elas”. Entretanto, “a atual demanda 

social exige o acompanhamento, orientação, avaliação e controle do trabalho 

policial”.  

Soares (2008) ainda explica que:  

 

O conceito de polícia moderna, dentre outros aspectos, focaliza na 
responsabilização o seu marco. Para isso, a accountability tem sido cotada 
para contribuir na evolução da gestão dos órgãos de segurança. Converter 
responsabilidades em responsabilização é a finalidade precípua de uma 
polícia que deve se pautar, sobretudo, nos ditames da missão que aceitou. 
Entretanto, essa delegação de poderes emanada da sociedade e do 
governo é constituída dos mais diversos elementos, de forma que, a 
construção de um mandato policial precede de legitimações, composições e 
rupturas. De um lado, por causa dos vários grupos sociais que formam a 
comunidade, com seus valores, crenças, normas; de outro, as disputas de 
interesses das alianças e coligações que fazem gerir a máquina estatal. Em 
resumo, a atuação da polícia baseia-se em tomadas de decisão do governo, 
da sociedade e da própria polícia, pelo poder discricionário que apreende 
da procuração pública que abraça. A respeito da visível fragilidade em se 
conseguir delimitar a atividade policial, cada Estado apresenta diferentes 
necessidades no trato com a segurança pública, os gestores dessa área, 
que atuam no comando e capacitação desse profissional, tornam-se 
corresponsáveis pelos resultados obtidos e pelo feedback social.  

 

Assim, observa a autora, que “essa heterogeneidade de fontes de poderes 

que incidem no trabalho policial propõe que, mesmo que venha a ser estritamente 

regrado, não pode ser mensurado”. Porquanto, “a apreciação dessa atividade é a 

posteriori, ou seja, a decisão final do modo de agir no momento da atuação é 

somente do policial, depende, estritamente, do seu poder de escolha”. Explica-se 

ainda que “vários outros aspectos da atividade policial como quantitativo 

operacional, padrões de recrutamento, decisões estratégicas, função legalmente 
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determinada, tudo isso dificulta a tentativa de dimensionar o poder de autoridade 

buscado por cada policial”. (SOARES, 2008). 

Soares (2008) entende que “autoridade policial constitui-se em ramificação 

da autoridade administrativa” e que a mesma “compreende o exercício do poder 

emanado da administração, porém, relativamente a aspectos específicos, no 

contexto do convívio social”. Portanto, “considerando que autoridade é qualquer 

agente público com poder legal para influir na vida de outrem, o qualificativo policial 

serve para designar os agentes públicos encarregados do policiamento, seja 

preventivo, seja repressivo”. Assim, pode-se conceituar autoridade policial como 

“todo servidor público dotado do poder legal de submeter pessoas ao exercício da 

atividade de policiamento”. (JESUS, 1996, p.55).  

Observa-se ainda que: 

 

Reduzir os riscos do abuso ou desvio desse poder, no sentido de controlar 
o uso da força policial depende, acima de tudo, de uma adequada política 
pública de segurança, baseada no planejamento estratégico e nas ações de 
uma eficiente gestão de pessoas; tendo em vista que, não obstante a 
discricionariedade, a maneira como o indivíduo é conduzido, interfere, de 
uma forma ou de outra, na escolha final da ação policial. O policial militar 
não pode simplesmente tratar o poder de polícia como algo etéreo, 
construído pela doutrina ou aceito como legítimo em razão de que ninguém 
questionou sua decisão diante de um caso prático. É obrigação do 
profissional de polícia conhecer a natureza jurídica dessa sua autoridade 
exteriorizada nas mais variadas situações, normalmente diante de conflitos 
sociais ou manifesta no contexto da prevenção, quase sempre 
caracterizada pela adoção de medidas cogentes. (SOARES, 2008). 

 

Soares (2008) entende que “ao policial civil ou militar, como agente da 

Administração Pública e responsável pela polícia preventiva e repressiva, cabe zelar 

pela ordem e sossego públicos e pela incolumidade física dos cidadãos” e que “no 

exercício desse mister lhe são concedidas algumas franquias, como o uso de armas 

de fogo, algemas e outros apetrechos sem os quais não poderá bem cumprir o seu 

múnus e combater a criminalidade”. 

Portanto, “as polícias, embora ainda resistentes, precisam enquadrar-se a 

uma nova perspectiva administrativa, procurando adequar-se ao modelo e filosofia 

gerenciais para as rotinas administrativas e operacionais”, pois que, “esse tipo de 

gestão tende a causar um impacto positivo no sentido da profissionalização do 

serviço público”.  
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Assim, considerando que, “ao serem definidas as carreiras típicas de estado, 

apenas estas terão as garantias plenas de estabilidade como conhecemos hoje, mas 

até mesmo estes servidores poderão ser desligados por insuficiência de 

desempenho”, o que vem a “sedimentar um programa de qualidade e produtividade 

no serviço estatal, por meio da responsabilização dos seus colaboradores”. 

(SOARES, 2008). 

 

 

 

 

2.4 A COMUNICAÇÃO INTERNA NA POLÍCIA MILITAR 

 

Ao se pesquisar sobre comunicação interna na Polícia Militar poucas são as 

pesquisas encontradas referentes ao assunto, verificando-se um número amplo de 

publicações voltadas para a comunicação da Polícia com a sociedade, ou seja, as 

formas de comunicação em massa.  

Todavia, busca-se destacar como se dar o processo de comunicação entre os 

próprios policiais militares, entre oficiais e entre oficiais e soldados. Enfim, a 

comunicação entre diferentes níveis hierárquicos. De acordo com Silva (2009), a 

comunicação está presente em todas as atividades da Polícia Militar, seja em 

atividades administrativas quanto em atividades operacionais. 

Nóbrega (2010) afirma que a comunicação na Polícia Militar é realizada por 

meio de imagens, sons, vídeos, intranet, além da comunicação verbal, destacando a 

intranet como uma poderosa ferramenta de comunicação interna, onde os policiais 

recebem todos os comunicados necessários.  

Em sua pesquisa realizada com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

Nóbrega (2010) identificou pontos falhos na comunicação interna como o que chama 

de corporativismo entre policiais, segundo o autor foi diagnosticado um bloqueio de 

comunicação em relação à retenção de informações importantes que poderiam 
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ajudar a orientar os demais. Verificando, ainda, dificuldades de acesso ás 

informações, fazendo com que esta não complete seu ciclo natural. 

Por sua vez, Krock (2008) destaca que a Polícia Militar atende a uma 

hierarquia, sendo perceptível que o relacionamento entre policiais de círculos 

diferentes é formal e demarcado por distanciamento, que se ampliam de acordo com 

a hierarquia. A partir do ingresso do indivíduo na Polícia Militar ele aprende a por em 

prática a obediência à hierarquia e à disciplina.  

A obediência trata-se de um princípio a ser obedecido pelo policial militar, 

assim sempre que recebe ordens, se esta estiver dentro da legalidade, deve 

obedecer prontamente ao seu superior hierárquico, conforme menciona Cunha 

(2011, p. 1): 

 

O dever de obediência dos militares decorre do princípio da autoridade, que 
é um tipo de poder, e baseia-se no reconhecimento da legitimidade ou na 
legalidade da tentativa de exercer influência. Traduz-se em norma - 
localizável nos regulamentos militares pela qual aqueles estão obrigados ao 
cumprimento das ordens emanadas de seus superiores hierárquicos, com a 
ressalva, no direito positivo nacional, de que estas não sejam 
manifestamente ilegais, ou seja, em função do Princípio da Legalidade. O 
dever de obediência jamais pode ser entendido dissociado do Princípio da 
Legalidade, sob pena da exegese resultante ser incompatível com a norma 
constitucional federal pertinente. O Policial-Militar, em que pese estar, em 
regra, obrigado ao pleno cumprimento das ordens emanadas de seus 
superiores hierárquicos encontra-se, contudo, adstrito ao Princípio da 
Legalidade, não podendo se furtar à obrigação de sempre executar um 
exame prévio da legalidade de todas as ordens emanadas de seus 
superiores hierárquicos, sob pena de responsabilização, tanto 
administrativo-disciplinar como penal. 

 

Dessa forma, é obrigação do Policial Militar atender as ordens de seus 

superiores sem questioná-las desde que atendem ao princípio da legalidade. O que 

ocorre é que muitas vezes o mesmo policial recebe ordens diferentes 

simultaneamente de seus superiores, o que dificulta sua execução já que não 

consegue cumprir mais de uma ordem ao mesmo tempo, acredita-se que neste 

ponto exista um conflito de ordens demandadas da falha de comunicação entre eles, 

partindo a pesquisa descrita no próximo capítulo deste ponto. 
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3 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Em cinco anos de atividade policial pude perceber diversas questões que 

podem ser fatores desencadeantes de desmotivação para os policiais. Em agosto de 

2011 fui convocada através de concurso e ingressei no curso de formação no CFAP. 

Inicialmente, entre escalas de serviços e faxinas, tínhamos uma carga horária 

cansativa, um ensino conte dista e pouca estrutura a nosso favor.  

Com pouco tempo de aprendizado teórico começamos nossas atividades 

externas, empregados em festas de largo, lavagens e jogos de futebol, com o intuito 

de nos capacitarmos na prática. Ainda que empregados além da nossa carga horária 

habitual, não éramos remunerados por isso.  

Nesse percurso fomos enviados a uma JIM (Jornada de Instrução Militar), 

a meu ver pouco didática. Submetidos a todo tipo de humilhação, gritos, gás, 

constrangimentos, privação de sono, comida e água, atividades exaustivas e de 

onde se tirou pouco ensinamento, fico a pensar qual o verdadeiro intuito e 

significado desse rito de passagem. 

 Acredito que tudo poderia ser trabalhado de uma forma menos 

traumática e mais explicativa e gentil. Parecia sim um treinamento de militares para 

uma guerrilha e não para lidar com a população em ambiente cotidiano urbano. A 

prática de tiro insuficiente, levou às ruas policiais pouco preparados e temerosos do 

que estava por vir. 

Enfim, chegada a formatura, fomos distribuídos às Companhias e 

promovidos a Se PM ( Soldados da Polícia Militar) e novos problemas estavam por 

vir. Escolhi trabalhar na 2ª CIPM, localizada no Jardim Baiano e que cobre a região 

de Nazaré, Dique do Itororó, Saúde, Barbalho, A Joana Angélica. O primeiro impacto 

quando da apresentação na CIPM foi observar a estrutura. O alojamento feminino 

mal cabe duas pessoas, num universo de 10 recém-chegadas, fora as que lá já 

trabalhavam. Ambiente sem ventilação, com cheiro intenso de mofo, carente de 

limpeza.  

O alojamento masculino, embora maior também não atendia a 

expectativas dos policiais masculinos. Armários insuficientes, a mesma sujeira citada 

anteriormente. Assim tomamos conhecimento que era um policial com restrição ao 

trabalho operacional que exercia a atividade de faxina meio que precariamente (os 
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insumos eram insuficientes e de baixa qualidade), enquanto que as unidades 

administrativas possuem serviço de limpeza de empresa contratada. Observa-se 

que a atividade fim da PMBA muitas vezes é relegada pelo alto escalão 

administrativo, enquanto que aqueles que exercem atividades meios usufruem dos 

melhores privilégios 

Embora hoje, com a mudança do Comando da Companhia a rotina tenha 

mudado um pouco, quando da minha apresentação na Unidade, o efetivo que 

trabalhava na área era bem sacrificado. Apesar da escala já apertada (noites 

perdidas ou impossibilidade de folga aos finais de semana) eram sempre os 

mesmos a ser empregados nas escalas extras (jogos, festas...), reduzindo ainda 

mais o tempo de descanso. 

Uma das primeiras ocorrências em que estive envolvida necessitava do 

apoio da COPPA (Companhia de Polícia de Proteção Ambiental), onde me 

encontrava tirando P.O com um parceiro no Dique do Itororó e um pequeno sagui 

veio a ser atropelado.  

Entramos em contato com a Unidade Ambiental que orientou-nos a 

aguardar um retorno. Por horas ficamos ali aguardando, sem resposta e quando 

enfim ligamos novamente nos informaram que estavam impossibilitados de deslocar 

por falta de viatura.  

 Muitas outras ocorrências se passaram em minha Unidade de origem, 

onde por vezes nos deparamos também com a escassez de equipamentos, 

precariedade de viaturas, falta de combustível, giro-lhes com defeito, rádios 

inoperantes. Dá-nos aflição só imaginar o que é para um policial ir para o embate 

diário, na defesa da vida alheia, sem ter o mínimo necessário para salvaguardar a 

própria vida. Em um desses deslocamentos para atender ocorrência, a viatura 

simplesmente parou em meio ao trânsito e tivemos que empurrá-la literalmente para 

fazer com que o motor voltasse a funcionar. Além de vergonhoso, expostos a 

diversos riscos.  

Muitas unidades já chegaram ao absurdo de entregar ao policial que vai 

para o serviço operacional, um colete balístico vencido, o que ao meu conhecimento 

nunca ocorreu na 2ª CIPM, mas já se observou no âmbito da PMBA como um todo. 

Bem como o problema dos coletes, há também restrição na carga de munições.  

Como prever a quantidade de munições que serão necessárias caso haja 

enfrentamento? Ainda assim, alguns comandantes limitam a quantidade de 
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carregadores e munições por policial, gerando desconforto e um clima de 

desconfiança entre comando e comandados. 

O período que antecede o carnaval é também preocupante e tenso para 

os policiais militares do trato operacional. Boa parte dos HT´S (rádios de 

comunicação, onde são passadas grande parte das ocorrências) é recolhida para 

que seja feita manutenção e reservados para utilização na Festa Mosca.  

O problema é que o dia- a dia fica prejudicado. Os rádios que ficam nas 

ICMS por vezes não funcionam bem, estão em quantidade insuficiente para as 

guarnições, fazendo com que a comunicação seja feita por telefones particulares e 

causando morosidade no diálogo onde a celeridade é preciosa. 

Outra questão bastante pertinente é o fato de muitas ocorrências serem 

direcionadas às delegacias e alguns delegados por razões várias que não cabe aqui 

relatar, se esforçam para não registrar flagrantes, tipificam apenas a ação mais leve 

do meliante, onde não cabe prisão, mesmo sabendo que ali caberia punição mais 

severa e não o fazem. Por vezes o transgressor sai da delegacia até antes dos 

policiais militares que o encaminharam, pois os mesmos ainda precisam resolver 

questões burocráticas. 

A Companhia supracitada vem passando por uma crise de efetivo muito 

grande. No decorrer dos anos a área de atuação sofreu mudanças, demandando 

aumento de efetivo policial, o que na pratica não ocorreu, muito pelo contrário. As 

perdas com pedidos de reserva remunerada ou transferências não foram repostas e 

o que se vê é uma sobrecarga dos policiais que integram a Unidade.  

Em alguns grupos ou turnos, apenas duas viaturas com cinco PMs no 

total se encubem de toda a área, o que nem de longe é tido como ideal. Se há 

ocorrências simultâneas o tempo de resposta fica prejudicado. Sem mencionar que 

a depender da ocorrência (tipo, local), não é recomendado que apenas uma viatura 

com dois ou três integrantes seja deslocada, devido ao risco. 

Vale ressaltar também que a baixa remuneração se levarmos em 

consideração o risco iminente e a carga horária exaustiva a que somos 

condicionados, desestimulam os combatentes A falta de pagamento do adicional de 

periculosidade que é um questionamento muito presente, é motivo de insatisfação 

geral e supõe a falta de prioridade dos governantes para com a Segurança Pública. 

Somado a isso, a impossibilidade de exercer outra atividade remuneratória, como já 

mencionada anteriormente, minam a perspectiva de crescimento.  
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Outro fator em discussão é a falta de plano de carreira efetivo, o atraso 

das promoções, o tempo vexatório que se leva em um mesmo posto, sem visão de 

crescimento profissional. Para, além disso, a diferenciação do tempo dessas 

promoções para praças e oficiais é absurda.  

Há concurso distinto para o ingresso no quadro de praças e oficiais, o que 

deveria ser ingresso único e o policial ir construindo sua carreira através de 

concurso interno ou pura e simplesmente por tempo de serviço, ainda que 

necessitasse de curso de formação para tal fim. Essa dicotomia acirra as diferenças 

entre oficialato e praças, fazendo emergir a mudança de regimento. 
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CONCLUSÃO 

 

Na Polícia Militar os conflitos de ordens recebidas pelos policiais, 

considerando a comunicação interna e a liderança como fatores cruciais no 

processo motivacional. 

A motivação representa uma importante ligação entre a missão, os 

objetivos organizacionais e o envolvimento dos públicos de interesse. Com a 

motivação há uma interação e diálogo para a construção de relacionamentos, que 

resultará em comprometimento e participação.  

É, sem dúvidas, um dos temas mais importantes relacionados ao 

desenvolvimento, despertando, cada vez mais, estudos sobre métodos e objetivos. 

É um processo que está nas discussões atuais, uma vez que, a linguagem é, na 

modernidade, o principal diferencial entre os vários tipos de organização. De 

diversas perspectivas, não se pode ignorar como a comunicação facilita ou impede 

que as ações ocorram. 

Deve-se destacar que a comunicação e a liderança são fatores 

fundamentais para que um corpo policial obtenha êxito, devendo haver uma relação 

harmônica com seus subordinados, possibilitando que eles consigam trazer suas 

ideias e opiniões para serem aproveitadas da melhor possível. 

No âmbito da Polícia Militar a complicação em relação à comunicação e à 

liderança, visto que paira sobre a instituição uma administração autocrática, onde os 

policiais precisam obedecer a uma hierarquia e as ordens passadas.  

Deste modo, a motivação encontra obstáculos principalmente com 

relação aos conflitos de ordens recebidas, principalmente em relação aos cargos 

mais baixos, que recebem ordens de diferentes superiores simultaneamente e 

possuem dificuldade em priorizar uma ordem específica, se devem seguir daquele 

com maior patente, do superior imediato ou por sequência de ordem seguida. Fator 

que pode trazer prejuízos à boa execução das atividades, deixando os policiais 

insatisfeitos e desmotivados. 

Ao final do estudo foi possível verificar a existência de problemas 

relacionados à motivação Polícia Militar, considerando bloqueios e ruídos, bem 

como a existência de conflitos de ordens passadas por superiores, dificultando que o 

trabalho seja executado com êxito, tendo em vista que o policial sente-se confuso 

sobre a priorização de ordens e cumprimento imediato. 
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Deixa-se como sugestão para a instituição militar que seja revisto às 

questões relacionadas à motivação. Deixando-se como sugestão para futuras 

pesquisas que a pesquisa seja realizada com Comandantes visando-se verificar 

ações que são realizadas com o intuito de melhorar o quadro motivacional dos 

policiais praças. 
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