
 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA 

CENTRO DE ENSINO DA POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA 
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

 

 

 

 

MAGDA MARCIELLE KWIRANT TATAGIBA– AL CAO QOPMS 

THALITA TOMAZI-AL CAO QOPMS 

GLEICIANE BENFICA FERNANDES - AL CAO QOPMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VITIMIZAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DA ATIVA NO ESTADO DE 

RONDÔNIA: UMA ANÁLISE DAS MORTES POR CRIMES VIOLENTOS ENTRE 

2010 E 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO 
2020 

  



Magda Marcielle Kwirant Tatagiba– AL CAO QOPMS 

Thalita Tomazi-AL CAO QOPMS 

Gleiciane Benfica Fernandes - AL CAO QOPMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VITIMIZAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DA ATIVA NO ESTADO DE 

RONDÔNIA: UMA ANÁLISE DAS MORTES POR CRIMES VIOLENTOS ENTRE 

2010 E 2019 

 

 

 

 

Artigo apresentado como requisito de 
conclusão do Curso de Aperfeiçoamento 
de Oficiais, realizado pela Polícia Militar do 
Estado de Rondônia.  
 
 
Orientador: Tenente Coronel PMPB 
Onivan Elias de Oliveira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTO VELHO 
2020 



A VITIMIZAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DA ATIVA NO ESTADO DE 
RONDÔNIA: UMA ANÁLISE DAS MORTES POR CRIMES VIOLENTOS ENTRE 

2010 E 20191 

 

Magda Marcielle K. Tatagiba2 
Thalita Tomazi3 

Gleiciane Benfica Fernandes4 

Onivan Elias de Oliveira5 

 

RESUMO 
 

O artigo apresenta a vitimização policial militar no Estado de Rondônia entre 2010 e 
2019, através de pesquisa descritiva, exploratória e documental, elaborada a partir do 
levantamento e análise dos arquivos da Coordenadoria de Pessoal da Corporação. 
Neste período setenta e sete policiais militares foram vitimados, por causas externas, 
e o trabalho analisa o perfil dos vinte e um policiais militares vitimados por crimes 
violentos, conforme a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde (CID 10). De acordo com a pesquisa, o perfil do policial 
militar vitimado por crimes violentos é masculino (100%), com faixa etária entre vinte 
e seis e trinta anos (24%), com até cinco anos de atividade policial (33%), lotado em 
unidade operacional (85,71%), casado (43%); sendo o motivo mais recorrente o 
homicídio (90,47%), no período de folga (71,42%), por arma de fogo (85,71%). O 
estudo reforça a necessidade de ações e diretrizes institucionais que auxiliem à 
minimização da vitimização por crimes violentos, como instruções para segurança nos 
períodos de folga e a utilização de técnicas de geoprocessamento para levantamento 
cartográfico das áreas de maiores riscos para os policiais militares.  
 

Palavras-Chave: Vitimização Policial; Segurança Pública; Polícia Militar; Crimes 

Violentos.  

ABSTRAC 
 

The article presents the military state police victimization in the State of Rondônia 
between 2010 and 2019, through descriptive, exploratory and documentary research, 
based on the survey and analysis of the records of the Institution's Personnel 
Coordination. During this period, seventy-seven military state police officers were 
victimized, due to external causes, and the work analyzes the profile of the twenty-one 
military state police officers victimized by violent crimes, according to the International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD 10). According 
to the survey, the profile of the military state police officers victimized by violent crimes 
is: male (100%), aged between twenty-six and thirty years (24%), with up to five years 
of police activity (33%), deployed to operational unit (85.71%), married (43%); the most 
recurrent reason being homicide (90.47%), off-duty (71.42%), by firearm (85.71%). 
The study reinforces the need for actions and institutional guidelines that help to 
minimize victimization by violent crimes, such as instructions for safety in off-duty 
periods and the use of geoprocessing techniques to map the areas of greatest risk for 
military state police officers. 
 

Key words: Police victimization; Public security; Military State Police; Violent Crimes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O risco é condição intrínseca à profissão policial militar, e envolve, além das 

situações objetivas, os fatores culturais que afetam o julgamento do indivíduo sobre 

as ocorrências arriscadas. O policial militar é consciente do perigo inerente a sua 

atividade, e o risco não é acidente, mas componente estrutural das suas condições de 

trabalho, ambiente e relações (MINAYO, SOUZA, CONSTANTINO, 2007).  

Destaca-se o alto número de mortes violentas de policiais no Brasil, com 343 

(trezentos e quarenta e três) desses mortos no ano de 2018, sendo que 256 (duzentos 

e cinquenta e seis), ou seja, 75% dessas mortes foram durante o período de folga. 

(ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019). 

Ainda são muito escassas as pesquisas nacionais acerca da vitimização policial, 

e há pouca informação sobre a morbimortalidade entre os profissionais de segurança 

pública no Brasil, e quando se encontra, é de forma fragmentada e incompleta, 

normalmente sendo estudos realizados por alguns Institutos de Segurança ou 

Secretarias Estaduais de Segurança Pública (FERNANDES, 2015).  

No Estado em Rondônia, em especial da Polícia Militar, há um relatório de 

vitimização, elaborado por essas Oficiais no ano de 2019, e não se encontra até o 

momento nenhum trabalho publicado. Para este estudo, foram pesquisados os casos 

de policiais da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), que morreram por 

crimes violentos, no período compreendido entre 2010 e 2019. Foram consideradas 

as mortes classificadas como homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de 

morte.  

Os resultados desta pesquisa são relevantes, pois oferecem dados para a 

Corporação, acerca dos motivos que estão vitimando os policiais militares em 

Rondônia, possibilitando a criação de estratégias para minimizar os danos aos 

profissionais, bem como aprimorar os serviços prestados à sociedade. 

O trabalho é dividido em três seções, além desta introdução, sendo a primeira a 

revisão bibliográfica, que se dedica especial atenção em esclarecer o conceito de 

Vitimização Policial, trazendo a análise dos estudos encontrados nas principais 

plataformas entre os anos de 2010 a 2020. Busca também discutir a classificação de 

mortes violentas e causas externas, em especial o de crimes violentos letais 

intencionais (CVLI), bem como apresenta um tópico específico com a pesquisa de 

vitimização realizada na PMRO. A seguir é apresenta-se a metodologia empregada 



seguida dos resultados e discussão, contendo a descrição do perfil das vítimas, no 

que se refere às variáveis cor/raça, estado civil, sexo, idade, unidade organizacional 

a qual pertencia. O artigo é finalizado com reflexões dos dados obtidos, e algumas 

sugestões a serem implementadas na Polícia Militar de Rondônia. 

 

2 VITIMIZAÇÃO POLICIAL MILITAR 

 

O conceito de vitimização, também conhecido por processo vitimizatório, de 

modo geral, pode ser compreendido como a ação ou o efeito de ser vítima de uma 

conduta praticada por um terceiro, por si mesmo, ou ainda por um fato natural. 

(MOROTI, 2016 apud CARVALHO, 2008) 

Os autores Durante e Oliveira (2013) e Souza e Minayo (2013), destacam que 

desde o seu surgimento, é altíssimo o grau de vitimização dos profissionais de 

segurança pública, seja por meio de lesões por arma de fogo ou branca, traumas, 

agressão física ou psicológica, ou materializada pela morte. 

No contexto policial militar a vitimização “[…] refere-se a policiais que sofrem 

lesões e traumas no exercício da profissão e às consequências que os fatos 

traumáticos trazem para si, para sua saúde, sua família, seus relacionamentos e o 

desempenho de sua profissão” (SOUZA e MINAYO, 2013, p.11). Esta conceituação 

nos serve de base para compreendermos o fato de que a questão da vitimização, 

extrapola a questão dos homicídios, e envolve praticamente todos os aspectos da vida 

profissional e pessoal do policial. 

As pesquisas apontam que quando comparados à população em geral os 

policiais morrem em proporções mais elevadas, além de que, quando sofrem lesões 

físicas, por vezes ocorre também o sofrimento psicológico, devido à cultura de que 

são “invulneráveis”, sendo de difícil assimilação quando percebem que não verdade 

não o são (DUARTE E OLIVEIRA JÚNIOR, 2013 e REINER, 2004). 

Ainda como fatores de vulnerabilidades, podem ser destacadas as “precárias 

condições de trabalho, equipamento e armamento; falta de treinamento para o 

confronto, enfrentamentos com gangues ou grupos armados” (DUARTE, 2019, p. 11).  

Minayo, Souza e Constantino (2007) apresentam também como fatores de risco 

o tempo de serviço (policiais com menor tempo de serviço, até dez anos, sofreram 2,4 

mais riscos no trabalho policial), deficiências auditivas e nevralgias (policiais com 

deficiências auditivas- 3 vezes mais, e nevralgias, 4,1 vezes mais) e as condições de 



trabalho (indivíduo que exerce outra atividade de trabalho permanente além da polícia 

sofre cinco vezes mais riscos de violência, e duas vezes para os que exercem de 

forma esporádica). 

Minayo, Souza e Constantino (2007), afirmam que morrem mais policiais nas 

folgas do que em serviço, visto que estão mais expostos ao perigo externo neste 

momento do que no trabalho, em especial nos trajetos para casa e nos momentos de 

lazer, que por vezes consideram inseguros, e para lidar com isso, os policiais militares 

tendem a adotar um estilo de vida diferente, fazendo com que a vida social e pessoal 

seja invadida pela atividade profissional.  

Assim, seja em serviço ou nas horas vagas, os policiais são vitimados por ações 

letais de criminosos ou em decorrência de patologias psicológicas desenvolvidas 

através do trabalho policial, como ataques de ansiedade, síndrome do pânico, 

depressão e pensamentos suicidas (MIRANDA, 2016; MINAYO, ASSIS e OLIVEIRA, 

2011), patologias que não só podem, mas como levam muitos policiais a tentarem e, 

em alguns casos, consumarem o suicídio (MIRANDA, 2016). 

 

2.1 Estudos acerca da temática vitimização policial militar  

 

O presente tópico tem como objetivo expor alguns estudos encontrados na 

literatura referentes à morte de Policiais Militares (PMs). Efetuou-se pesquisas na 

base de dados Scielo, e no portal de periódicos Bvs PePSIC com a palavra-chave: 

policiais militares combinada com vitimização, risco e morte. Foram analisados nove 

artigos correspondentes aos anos de 2010 a 2020, relatados em ordem decrescente 

do ano de publicação. 

Oliveira e Santos (2010), exploraram a percepção de policiais militares da força 

tática e de rua acerca dos aspectos que permeiam sua saúde mental. A amostra 

composta de vinte e quatro policiais militares de dois Batalhões da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, que responderam individualmente a uma escala com trinta 

questões, abordando assuntos relativos ao tema. Os resultados evidenciaram que os 

participantes (91,7%), sempre ou às vezes, percebiam-se estressados; uma parte 

(41,7%) relatou já ter agido impulsivamente em alguma ocorrência; 88,3%, sempre ou 

às vezes, se sentiam emocionalmente cansados após o dia de trabalho; 62,5% 

afirmaram que às vezes percebiam-se agressivos no trabalho; 20,8% já pensaram em 

suicídio e 8,3% nunca se sentiam realizados com a profissão. E constataram a 



presença de uma vulnerabilidade ao adoecimento emocional e fatores de risco que 

podem colaborar para a vitimização desses policiais. 

Minayo, Assis e Oliveira (2011), por sua vez, analisaram o adoecimento, físico e 

mental, de policiais civis e militares do Estado do Rio de Janeiro, segundo condições 

de trabalho e atividades profissionais. Com uma abordagem quantitativa (amostragem 

aleatória simples por conglomerados, alcançando um total de 1.458 policiais civis e 

1.108 policiais militares que responderam a questionários anônimos) e abordagem 

qualitativa (grupos focais com 143 profissionais e 18 entrevistas com gestores de 

ambas as polícias). Onde constataram a presença de fatores de risco como o 

sobrepeso e obesidade, precária frequência de atividade física, elevados níveis de 

colesterol, a presença de lesões físicas permanentes bem como a elevada frequência 

de sofrimento psíquico (SRQ-20). Diante dos resultados da pesquisa, os autores 

destacaram a necessidade de mudanças nas dimensões individual e profissional e 

nos aspectos institucionais referentes às condições e à organização do trabalho e dos 

serviços de saúde, para que os policiais não sejam vitimados em decorrência dos 

fatores de risco acima mencionados. 

Barbosa e Silva (2013) objetivaram Identificar a prevalência de fatores de risco 

cardiovascular modificáveis e não modificáveis, em policiais militares pertencentes ao 

35º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa de caráter 

quantitativo foi realizada através de estudo analítico do tipo observacional transversal 

com uma amostra constituída por cento e doze policiais militares, com faixa etária 

entre 20-54 anos. Os fatores de risco cardiovascular observados em maior prevalência 

foram o histórico familiar de DCV 58,04%, etilistas 67,86%, insuficientemente ativos 

36,61%, na faixa de sobrepeso e dislipidêmicos 54,05%, bem como a presença de 

estresse de forma elevada em 93,75% dos avaliados, fatores estes que os autores 

destacam como de risco e que podem ocasionar a morte caso não sejam tomados os 

devidos cuidados. 

Durante e Oliveira (2013) apresentam a análise da vitimização dos profissionais 

de segurança pública no Brasil, especialmente os policiais militares e civis, através da 

análise dos dados coletados pela pesquisa “O que Pensam os Profissionais de 

Segurança Pública no Brasil”, realizada em 2009, por meio da Rede de Educação à 

Distância, administrada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, focando 10 

categorias distintas de vitimização: baleados, vítimas de violência física, ameaçados, 

vítimas de acidentes de trânsito em serviço, discriminados de forma geral e 



discriminados por serem policiais, humilhados por colegas de trabalho, vítimas de 

desrespeito aos seus direitos trabalhistas, vítimas de assédio sexual por 

superior hierárquico e vítimas de acusação injusta de prática de ato ilícito. Em análise, 

os autores expõem que o espaço de interferência destas práticas culturalmente 

enraizadas aumentam a chance do policial ser vitimado e é diretamente proporcional 

ao tamanho do espaço de autonomia do policial para fazer o que bem entende no 

enfrentamento das situações durante suas práticas profissionais. E concluem que 

quanto mais existir um processo de profissionalização da atuação dos profissionais a 

partir da definição do que deve ser feito em cada situação enfrentada, menor será o 

impacto destas questões culturais e sociais na determinação da vitimização dos 

policiais. 

Fernandes (2016), apresenta em seu trabalho os resultados de uma pesquisa 

sobre casos de integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) que 

morreram por causa violenta, no Estado de São Paulo, em 2013 e 2014. Tendo como 

inspiração as “teorias de estilo de vida” (life style models) e “oportunidades” 

(opportunity models), buscou apresentar elementos para discussão de iniciativas que 

minimizem os riscos a que policiais, em especial os militares, estão sujeitos. 

França e Duarte (2017), analisaram por meio de uma pesquisa qualitativa 

documental, a relação que se estabelece entre a garantia dos Direitos Humanos para 

os policiais militares e a vitimização. Para tanto, refletem sobre os principais fatores 

que vitimizam os policiais militares e analisam as dificuldades que surgem para 

efetivar os Direitos Humanos dos policiais militares. Os autores expõem que com o 

surgimento da democracia as instituições policiais militares foram esquecidas, quanto 

às possíveis mudanças capazes de adequá-las ao período democrático que se 

estabelecia e que atualmente vivemos e consideram que para agravar o quadro, a 

violência disseminou-se em nosso país assumindo outras características 

diferenciadas do embate ideológico próprio da ditadura militar e da manutenção da 

“Doutrina de Segurança Nacional”, passando a atingir, também, os próprios policiais 

militares, vitimando-os. 

Joly (2017) por meio de revisão bibliográfica, análise de dados quantitativos e 

entrevistas semiestruturadas buscou explorar como a questão do sofrimento policial é 

subjetivada por esses profissionais e quais são as implicações desse cenário tanto 

para esses profissionais na sua vida pessoal quanto para a segurança pública. 

Traçando um panorama sobre a questão do risco da vitimização e do sofrimento 



policial militar como fatores que, mais que inerentes à profissão, o autor considera 

como potencializador, pela forma como o campo da segurança pública no Brasil está 

estruturado. O autor pontua que a vitimização policial militar ultrapassa o óbito, sendo 

constituída por questões relacionadas ao adoecimento, perseguições, exclusão, 

suicídio, conflitos de classes e gênero, bem como as condições precárias de trabalho 

a que os Policiais Militares estão submetidos e como todas essas questões colaboram 

para que o quadro de vitimização mantenha-se elevado e complexo.  

De Oliveira (2019) calcula e analisa o tempo de vida médio do policial militar do 

Paraná e sua expectativa de vida, relativa ao ano de 2014 (visando comparação com 

o estudo do IBGE do mesmo ano). As conclusões mostram que o tempo de vida médio 

do policial militar do Paraná é de 66,3 anos e que o soldado policial-militar, o 

trabalhador de menor hierarquia, tem o menor tempo médio de vida: 61,9 anos. Além 

disso, há uma diferença de aproximadamente 10 anos e meio no tempo médio de vida 

entre os que faleceram como oficiais (75,7) e os que faleceram como praças (65,3). 

Existe também correlação linear (r = 0,857) entre a graduação do praça e seu tempo 

médio de vida: quanto maior o grau hierárquico, maior o tempo médio de vida. Esta 

mesma correlação não foi encontrada entre os Oficiais. Quanto à expectativa de vida, 

o policial militar ingressa na PMPR com uma maior expectativa e ao longo do tempo 

ela cai para níveis abaixo da população brasileira. Para os soldados, no entanto, a 

expectativa de vida é menor que a do brasileiro para todas as faixa etárias, em média 

3 anos a menos (-2,98 ± 1,73; IC=95%), chegando a 4,3 anos a menos na última faixa 

etária analisada (80-84), o autor atribui esses resultados a qualidade de vida e ao grau 

de vitimização decorrente do exercício da profissão. 

Barbosa, Jefferson & Chaves, Andréa & Oliveira, Diana (2020), buscaram 

descrever a vitimização de policiais no estado do Pará, analisando os dados sobre 

homicídios de policiais, ocorridos no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, 

com o intuito de compreender quais fatores podem estar atrelados à ocorrência 

desses eventos. Os dados foram disponibilizados pela Secretaria de Inteligência e 

Análise Criminal e Departamento de Homicídios e se constatou que nesse período, 28 

policiais militares foram mortos. Do total de óbitos, 21 (75%) foram registrados como 

homicídio e 7 (25%) como roubo. E concluem que os baixos salários e a necessidade 

de complementar a renda fora do horário de trabalho são fatores que contribuem para 

o aumento dos riscos a que estão sujeitos. 



Assim, através da análise bibliográfica, para além da mensuração da vitimização 

policial, estudos que se propõem a compreender melhor tais fenômenos enfrentam 

também dificuldades ao analisar separadamente a natureza conceitual e questões 

biológicas, psicológicas, sociais e organizacionais do fenômeno. Todavia destaca-se 

que os autores corroboram acerca da atividade policial Militar e suas especificidades 

carregarem inúmeros fatores que colocam a classe policial frente a uma taxa de 

vitimização maior do que a população em geral.  

 
Quadro 01 - Estudos sobre vitimização policial no Brasil analisados. 

AUTOR PERIÓDICO 
ANO 

TÍTULO 

Oliveira, Katya 
Luciane de; Santos, 
Luana Minharo. 

Sociologias, v. 12, n. 
25, p. 224-250, 2010. 

2010 
Percepção da saúde mental em policiais 
militares da força tática e de rua. 

Minayo, Assis e 
Oliveira 

Ciência & Saúde 
Coletiva 

2011 
Impacto das atividades profissionais na 
saúde física e mental dos policiais civis e 
militares do Rio de Janeiro. 

Barbosa e Silva 
Revista Brasileira de 
Cardiologia. 

2013 
Fatores de Risco Cardiovascular em 
Policiais 

Durante e Oliveira Revista Brasileira de 
Segurança Pública 2013 

A vitimização dos policiais militares e 
civis no Brasil 

Fernandes Revista Brasileira de 
Segurança Pública 2016 

Vitimização policial: análise das mortes 
violentas sofridas por integrantes da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo (2013-2014) 

De França e Duarte Revista Laboratório de 
Estudos da Violência da 
UNESP 

2017 
“Soldados Não Choram?”: Reflexões Sobre 
Direitos Humanos E Vitimização Policial 
Militar 

BR Joly 
Repositório UFSCar. 2017 

Risco e vitimização policial militar: da 
caserna à política 

R. K. de Oliveira 
Revista Ciência e 
Polícia. 

2019 
A Expectativa De Vida Do Policial Militar: 
Uma Comparação Com A População 
Geral 

Barbosa, Chaves e 
De Almeida Research, Society and 

Development, v. 9, n.8 
2020 

Vitimização de policiais no estado do Pará 
(Brasil) em 2019. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2020. 

Constata-se que as pesquisas sobre o tema Vitimização Policial Militar, são 

escassas, tendo pouco conteúdo já produzido no campo cientifico acerca das 

questões que levam a essa vitimização, pois como já exposto, a vitimização policial 

militar não se restringe ao óbito, abrange questões relacionadas ao adoecimento, 



perseguições, exclusão, suicídio, condições precárias de trabalho, as quais colaboram 

para que o quadro de vitimização mantenha-se elevado e complexo  

Para tanto, destaca-se que a temática carece de mais estudos que proporcionem 

uma visão global e atualizada do contexto em que ocorre a vitimização do policial 

militar, para que o desenvolvimento de políticas públicas e mecanismos de defesa 

mais eficazes, que proporcionem proteção ao policial militar e consequentemente a 

redução da vitimização. 

 

3 MORTES VIOLENTAS E POR CAUSAS EXTERNAS 

 

De acordo com a décima edição da Classificação Internacional de Doenças (CID-

10), adotada pelo Brasil desde 1996, as mortes violentas ou por causas externas 

podem ser divididas em: acidentes de transportes (V01-V99), outras causas externas 

de lesões acidentais (W00-X59), lesões autoprovocadas voluntariamente (X60-X84), 

agressões (X85-Y09), eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada (Y10-Y34), 

intervenções legais e operações de guerra (Y35-Y36), complicações de assistência 

médica e cirúrgica (Y40-Y84), sequelas de causas externas de morbidade e 

mortalidade (Y85-Y89) e fatores suplementares relacionados com as causas de 

morbidade e mortalidade classificados em outra parte (Y90-Y98), e ainda, morte 

violenta de causa indeterminada (MVCI), quando os profissionais envolvidos no 

sistema de informações sobre mortalidade (isto é, médicos legistas, gestores da 

saúde, policiais, incluindo peritos criminais etc.), não conseguem identificar a causa 

primeira que levou ao processo mórbido. (LAURENTI, 1997). 

A taxa de homicídios é calculada pela razão entre o número de homicídios e o 

número de habitantes por ocorrência de óbitos. O número de óbitos classificados pela 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10) como eventos que envolvem 

agressões e óbitos provocados por intervenção legal (códigos X85-Y09 e Y35-Y36). 

Os dados de homicídios (óbitos por agressões e intervenções legais) calculados 

a partir do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) são a principal referência 

para o diagnóstico de violência no Brasil desde 1979. No entanto, os dados de 2017 

chamaram a atenção, indicando que o MVCI aumentou, considerando que 

aproximadamente 7,2% dessas mortes foram classificadas como tais, indicando que 

existem disfunções graves no sistema que gera informações sobre mortes violentas. 

(MAPA DA VIOLÊNCIA, 2019). 



Em relação aos policiais militares e civis vítimas de crimes violentos, de acordo 

com pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2017), 

no ano de 2016 atingiu-se o número de 453, tendo aumento de 4% quando comparado 

ao ano anterior. 

Todavia, na contra mão do que se evidenciou nos anos anteriores, o Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública (14ª edição, 2020), pontua que a vitimização, em 

serviço ou em período de folga, apresentou uma queda de 44,3% nos registros em 

2019 em relação ao ano anterior, no que se refere ao total de policiais militares e civis 

vítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLI). 

A sigla CVLI foi criada em 2006 pela Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP), vinculada ao Ministério da Justiça (MJ), com a finalidade de agregar os 

crimes de maior relevância social, pois além do homicídio doloso outros crimes 

também devem ser contabilizados nas estatísticas referentes a mortes. Portanto, 

fazem parte dos Crimes Violentos Letais Intencionais: o homicídio doloso, lesão 

corporal seguida de morte, roubo seguido de morte “latrocínio”, mortes em decorrência 

de intervenção de agentes públicos, mortes violentas intencionais de policiais em 

serviço e fora de serviço (SILVA, 2019). 

 

4 A VITIMIZAÇÃO DO POLICIAL MILITAR DE RONDÔNIA 

 

A Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), produziu em 2019 o relatório 

de vitimização policial sobre os militares da ativa entre 2008 e agosto de 2019. Os 

dados foram levantados no Sistema de Gestão Integrada da Polícia Militar 

(SIGESPOM), na Coordenadoria de Pessoal (CP)/Divisão de Inativos, Comandos 

Regionais de Policiamento (I, II, III e IV), Comando de Policiamento Especializado e 

Comando de Policiamento Operacional, e por meio de documentos oficiais como 

Atestados de Óbitos, Boletins de Ocorrência e fichas individuais. 

No período levantado cem policiais militares da ativa morreram, para fins de 

análise de vitimização se considerou as causas violentas e por causas externas a 

seguir: homicídio (serviço e folga), latrocínio (serviço e folga), acidente de trânsito 

(serviço), suicídio (serviço e folga) e outras causas (serviço). 

Dos cem policiais militares mortos, 48 perderam suas vidas, possivelmente, pelo 

desempenho de sua função social, sendo que 24 morreram por homicídio, 13 por 

suicídio, 08 por acidente de trânsito, 02 por latrocínio e 01 por outras causas. Sendo 



que dos homicídios 14 ocorreram na folga, bem como os 02 latrocínios. A maior parte 

dos policiais militares foi vitimada no período de folga, correspondendo a 61% dos 

casos (29). Dos que morreram “em serviço”, 10 foram por homicídio e 02 por acidente 

de trânsito. 

Encontrou-se dificuldade em aferir quanto dos policiais mortos no período de 

folga, o foram por serem reconhecidos como policiais ou por estarem desempenhando 

outras atividades extra corporação conhecidas como “bicos”, já que nos documentos 

acessados para o estudo não se encontrou a investigação e maiores detalhes sobre 

essas mortes. 

Em relação ao perfil de policiais militares levantou-se que 98% eram homens, 

73% encontrava-se em relação estável (declarados como casados, união estável ou 

amasiado), 63% declarava-se como pardo, com a faixa etária predominante (48%) de 

26-30 anos; em relação ao posto e graduação eram em sua maioria praças (98%), 

sendo: soldados (46%), sargentos (29%) e cabos (23%); 44% tinha até cinco anos de 

exercício na polícia militar, e 87% eram pertencentes aos batalhões. 

As mortes relacionadas à causa de saúde foram trinta e quatro, sendo duas em 

serviço e o restante em folga. Ressalta-se que a maioria já estava com 16 a 30 anos 

de serviço, ou seja, praticamente na metade da sua carreira militar. As doenças 

cardiovasculares, do sistema respiratório e a neoplasia foram as que mais 

apareceram, com 06 (seis) casos cada, seguidas das gastrointestinais e causa 

indeterminada com 05 (cinco) casos cada. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Este artigo tem sua metodologia baseada em estudo descritivo, exploratório e 

documental, elaborado a partir de um levantamento e análise realizada nos arquivos 

da Coordenadoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de Rondônia em setenta e 

sete (77) certidões de óbitos, no período compreendido entre 2010 e 2019.  

Como fonte primária, os dados foram coletados junto à Coordenadoria de 

Pessoal, a fim de identificar informações acerca de quem, quando, onde e como os 

policiais estão morrendo. Tendo como fonte secundária o relatório de vitimização 

produzido pelas autoras no ano de 2019. 

Vale ressaltar que este estudo analisa as mortes de policiais militares da ativa 

no Estado de Rondônia no período supracitado, por causas externas, com destaque 



aos crimes violentos, ancorado na Classificação Estatística Internacional de Doenças 

e Problemas Relacionados com a Saúde (CID 10, Cap. XX). 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados encontrados neste estudo corroboram com os de outros autores, 

que também pesquisaram os motivos que mais tem tirado a vida dos policiais militares 

em nosso país. Na busca de realizar um mapeamento das vitimizações de nossos 

policiais, para que através da análise dos perfis e comportamento das vítimas, possam 

ser elaboradas políticas objetivas de Segurança Pública para a redução deste 

fenômeno que afeta as instituições militares (ANTUNES, 2014).   

 

6.1 Mortes por Causas externas e naturais  

 

Como se pode observar na Tabela 01, no período de 2010 a 2019, 77 (setenta 

e sete) policiais militares da ativa morreram por mortes violentas e/ou causas externas, 

e naturais. 

 

Tabela 01 – Policiais militares de Rondônia, da ativa, falecidos de acordo com o ano e causa, 2010-
2019. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

MORTE VIOLENTA E/OU CAUSAS EXTERNAS 
Homicídio 
(em serviço)   1 2   1 1     1   6 

Homicídio (em folga) 3 1 1 2 1   2 1 1 1 13 

Latrocínio (em folga)       1     1       2 
Acidente de Trânsito 
(em serviço) 1 1   1   1     2   6 
Acidente de Trânsito 
(em folga) 1 1 1 3   3   1 1   11 

Suicídio (em serviço)                     0 

Suicídio (em folga)   4 2 3   2         11 

Afogamento (em folga) 1                   1 
Queda de grande 
altura (em serviço)   1                 1 
Queda de grande 
altura (em folga)               1     1 

Subtotal  6 9 6 10 2 7 3 3 5 1 52 

MORTE NATURAL 
Causa de Saúde (em 
serviço) 1               1   2 
Causa de Saúde (em 
folga)     2 4 4   3 3 5 2 23 

Subtotal  1   2 4 4   3 3 6 2 25 

TOTAL 7 9 8 14 6 7 6 6 11 3 77 



Fonte: As autoras, 2020. 

 

Este estudo identificou que nos últimos 10 anos, 67,3% dos policiais militares no 

Estado de Rondônia vieram a óbito por problemas possíveis de prevenção, uma vez 

em que, 24,67% morreram por homicídio; 22,07% por acidente de transporte terrestre; 

14,28% por suicídio; 1,29% por afogamento; 2,59% por queda. 

Entre as causas mais recorrentes se destacaram: o homicídio com 24,67% dos 

óbitos, seguida pelos acidentes de transporte terrestre (ATT) com 22,07%, e por fim o 

suicídio que representou 14,28% do total, constituindo este, a terceira maior causa 

morte por causas externas entre os militares da ativa em Rondônia. 

 

6.2 Vitimização Policial Militar e os crimes violentos 

 

Para fins de análise de vitimização policial militar foram consideradas somente 

as causas relacionadas a crimes violentos: homicídio (serviço e folga), e latrocínio 

(serviço e folga), onde foi identificado o número total de 21 (27,7%) policiais militares 

vitimados no período pesquisado, 2010-2019. 

 

Tabela 02 – Policiais militares de Rondônia, da ativa, vítimas de crimes violentos de acordo com o ano, 
2010-2019. 

Causa/Ano  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Homicídio (em serviço)   1 2   1 1     1   6 

Homicídio (em folga) 3 1 1 2 1   2 1 1 1 13 

Latrocínio (em folga)       1     1       2 

TOTAL 3 2 3 3 2 1 3 1 2 1 21 
Fonte: As autoras, 2020. 

 

Em relação ao homicídio em folga, bem como o latrocínio em folga, entende-se 

que deve haver uma investigação para identificar se estes foram vítimas em função 

de serem policiais militares ou não. Ou em especial, no caso do latrocínio pelo fato de 

possuírem uma arma.   

Por meio dos dados apresentados nota-se que os registros se mantiveram 

sempre na média de 03 (três) a 01 (um) caso de vitimização policial por ano.  Tendo 

quedas maiores nos anos de 2015, 2017 e 2019 quando o registro chegou ao número 

de 01 (uma) morte. 

 



Gráfico 01 – Policiais militares de Rondônia, da ativa, vítimas de crimes violentos de acordo com o 
ano, 2010-2019. 

 
Fonte: As autoras, 2020. 

 

Trabalhando esse quantitativo em termos de taxa5, constata-se uma tendência 

de diminuição bastante significativa. Houve uma variação de 0,5 (2010) para a maior 

e 0,1 (2017 e 2019) para a menor, representando, portanto, 80% de redução. 

 
Gráfico 02 – Policiais militares de Rondônia, da ativa, vítimas de crimes violentos de acordo com o ano 
e a taxa, 2010-2019. 

 
Fonte: As autoras, 2020. 

Os dados encontrados nesta pesquisa, acompanham o que foi apresentado no 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020), onde constatou-se uma queda de 

50% nos registros em 2019 quando comparados ao ano anterior. Destaca-se que 

esses dados retratam o total de policiais militares da ativa, em serviço e em período 

de folga, vítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLI), ou seja, aqueles mortos 

em confronto ou por lesão não natural, não estando inclusos os casos de acidente de 

                                                           
5Por grupo de mil policiais e calculada com base no efetivo ativo existente em 31 de dezembro de cada 
ano respectivamente, compilando as informações contidas na Coordenadoria de Pessoal da PMRO. 
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trânsito e suicídio. (ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA ,2020, p. 

76). 

Na Polícia Militar de São Paulo também foi identificada uma queda, já que de 

acordo com os resultados apresentados pelo autor, a taxa de mortes por 100 mil 

policiais militares no ano de 2013 no Estado foi de 50, e de 38,67, em 2014. 

(FERNANDES, 2015) 

Todavia, diferem dos dados encontrados, na Polícia Militar do Pará, em uma 

pesquisa realizada no período de 2000 a 2014, que em relação ao efetivo total de 

policiais militares, constatou-se um ligeiro crescimento no número de mortes nos 

últimos cinco anos, destacando também o fato de que morrem mais policiais de folga 

do que em serviço. (MELLO, 2015) 

 

6.3 Vitimização Policial por crimes violentos em situação de serviço e folga 

 

De acordo com o gráfico abaixo, esse estudo corrobora com outras pesquisas 

realizadas acerca da vitimização policial, pois também revelou que os policiais 

militares em Rondônia morrem mais durante a folga do que em serviço. 

 
Gráfico 03 – Policiais militares de Rondônia, da ativa, vítimas de crimes violentos, em serviço ou fora 
dele, 2010-2019. 

 
Fonte: As autoras, 2020. 

 

Como observado acima, constatou-se que 71% dos policiais militares da ativa 

da PMRO, morreram quando estavam fora de serviço, ou seja, não estavam 

cumprindo uma escala de serviço. Outros 29% foram mortos quando estavam em 

atividade de serviço ou no deslocamento (trajeto) casa-trabalho ou vice-versa.  

Esses resultados são similares aos encontrados pelo Instituto “Sou da Paz”, nos 

anos de 2012 a 2016, quando dos 243 (duzentos e quarenta e três) policiais (militares 
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e civis) mortos na capital de São Paulo, 52 (cinquenta e dois) morreram em serviço e 

191 (cento e noventa e um) em folga, ou seja, aproximadamente 79% em folga. 

Apontando que, oito a cada dez policiais vítimas fatais de violência morreram em seu 

horário de folga. (apud QUITSHAL, 2019). 

Mello (2015), apresenta uma explicação para este fenômeno, o fato de que o 

treinamento (técnicas e procedimentos) aprendido durante os cursos de formação e 

especialização não se aplicam ao cenário onde o policial militar será morto ou ferido, 

ou seja, na folga, onde se encontra sozinho, sem seus irmãos de fardas.  

Nesse sentido, pode-se citar o estudo realizado pelo Cap PM Marcus Vinicius 

Quitshal (2019), que analisou os currículos de formação dos policiais militares por 

meio da homepage da Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo (PMESP), buscando verificar se existem unidades didáticas da matéria TDPV 

“Método Giraldi” relacionadas ao período de folga. Onde por sua vez não encontrou 

em sua pesquisa, “nenhum treinamento de tiro voltado a treinar o policial militar em 

condições de folga e em trajes civis, analogamente, no início da implantação do TDPV 

Método Giraldi, nos meados do ano de 1997, não houve previsão do referido tipo de 

treinamento” (QUITSHAL, 2019, p.26) 

Outra explicação para a vitimização dos policiais fora de serviço, e dada por 

Souza e Minayo (2003), de que muitos policiais optam por ter um “segundo emprego”, 

no ramo da segurança privada, para complementação de suas rendas.  O que por sua 

vez impacta também na sua saúde e qualidade de vida, já que ao invés de estarem 

descansando estão trabalhando em outra atividade de risco, gerando para si maior 

desgaste físico e mental. 

Para Lira (1990) ainda há outras duas explicações: “o clima social urbano, em 

razão do crescimento da violência social e a ofensa contra o Estado; [...] e as causas 

de fundo político e legal, considerando a falta de leis mais severas, bem como o reflexo 

disto que gera a sensação de impunidade” (LIRA, 1990, p.44, apud ZANCHETTA, 

2011, p. 27). 

Como fatores concorrentes, temos a conduta de ação isolada ao constatar nas 

imediações de suas residências atividades criminosas; carregar a carteira de 

identidade policial, obrigatória, conforme o regulamento disciplinar, pois o porte de 

arma é funcional, consistindo em risco no caso de um assalto; e por fim quando de 

folga, boa parte de policiais são pouco cuidadosos em relação a sua segurança 

pessoal. Estas são algumas condutas, apontadas pelo Coronel Jairo Paes de Lira 



(1990), cometidas pelos policiais militares no ano de 1990, presentes até o momento, 

e que contribuem para que se tornem vítimas em potencial de criminosos (apud 

QUITSHAL, 2019). 

Cabe nesse momento ainda destacar que, conforme os resultados da pesquisa 

“Vitimização e percepção de risco entre profissionais do sistema de segurança 

pública” realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2015. 74,9% dos 

policiais apresentam um temor alto ou muito alto de ser vítima de homicídio em suas 

folgas.  Indica ainda que 77,5% dos policiais militares do Brasil já perderam algum 

irmão de farda próximo vítima de homicídio fora de serviço (apud CARVALHO, 2008, 

p.48). 

 

6.4 Perfil dos Policiais Militares Vitimados por Crimes Violentos 

 

Ressalta-se que por meio da identificação do perfil é possível apontar 

características ou grupos com maior risco de vitimização, o que por sua vez colabora 

na elaboração de políticas de prevenção, de acordo com os autores Beato Filho (2008) 

e Cruz e Batitucci (2007). 

Identifica-se como primeiro resultado da pesquisa de que todos os policiais 

militares em Rondônia, da ativa, vítimas de crimes violentos, eram masculinos.  

Quanto ao estado civil, conforme gráfico 04, a maior parte dos policiais era casado 

(43%) ou amasiado (29 %). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 – Policiais militares de Rondônia, ativos, vítimas homicídio de acordo com estado civil, 2010-
2019. 



 
Fonte: As autoras, 2020. 

 

Os resultados encontrados corroboram o estudo de Fernandes (2015), que 

analisou as mortes violentas sofridas por integrantes da polícia militar de São Paulo, 

entre os anos de 2013 e 2014, e constatou que maior parte das vítimas era casada, 

apresentando diferença em relação a outras pesquisas de vitimização, que encontram 

como a maior incidência os solteiros. Sobre a temática, Beato, Peixoto e Andrade 

(2004 apud FERNANDES, 2015), perceberam maior incidência de crimes de furto, 

roubo, agressões físicas nos solteiros, considerando que tal grupo se expõe mais os 

espaços públicos, e que os casados, ao permanecerem mais tempo em casa, 

apresentariam menos risco ao contato com as variáveis que possibilitam tais crimes. 

Porém, por mais que este dado seja relevante, pode-se verificar que na vitimização 

policial militar, o fato de ser casado não interferiu para menor vitimização, indicando 

que os hábitos privados não interferiram no número de mortos, reforçando a pesquisa 

de Fernandes (2015), que aponta que os condicionantes relacionados aos aspectos 

profissionais dizem mais respeito ao funcionamento das mortes por homicídio e 

latrocínio.  

Prosseguindo na investigação do perfil do policial militar vítima de crimes 

violentos dentro do escopo da pesquisa, buscou-se identificar também a cor, e pode-

se constatar, como visto no gráfico 04 abaixo, que há preponderância de duas delas: 

52,38 % parda e 38,09% branca.  

 

 
Gráfico 05 – Policiais militares de Rondônia, ativos, vítimas homicídio de acordo com a cor da pele 
declarada, 2010-2019. 
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Fonte: As autoras, 2020. 

 

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, a cor da pele 

dos policiais vítimas de Crimes Violentos Letais Intencionais, conforme o perfil dos 

profissionais de Segurança Pública, levantado pela SENASP em 2015, é de que 53% 

dos policiais brasileiros são brancos e 44,9% negros, porém, os pretos apresentam 

maior prevalência entre as vítimas da violência letal, correspondendo a 65,1%. 

Resultado diferente do encontrado na Polícia Militar de Rondônia, na qual a 

prevalência da cor e etnia dos policiais vitimados foi pardo, seguido de branco.   

Investigando a idade dos vitimados, a faixa etária de maior incidência foi a de 26 

a 30 anos (24%), seguida da faixa etária de 31 a 35 anos (19%) e 41 a 45 anos (19%) 

como demonstra o gráfico abaixo. 

Gráfico 06 – Policiais militares de Rondônia, ativos, vítimas homicídio de acordo com faixa etária, 2010-
2019.
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Fonte: As autoras, 2020. 

 

Ressalta-se ainda que o mais jovem tinha 27 (vinte e sete anos) e o mais velho 

49 (quarenta e nove) anos. O resultado corrobora os estudos de Fernandes (2015), 

de que os policiais militares após os cinquenta anos de idade são menos vitimados, 

considerando o ingresso na reserva remunerada. Assim como o dado sobre o estado 

civil, difere do conjunto encontrado na população brasileira, de acordo com Waiselfisz 

(2015 apud FERNANDES, 2015), no qual o grupo mais atingido é dos jovens. Em 

relação às demais faixas etárias, não se encontra variação numérica significativa, o 

que indica que a idade em si não é indicador de risco isolado em si, mas que o tempo 

de exercício funcional pode influenciar mais na vitimização policial.  

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, o perfil etário 

dos policiais mortos é entre 40 e 49 anos, sendo policiais mais experientes, diferente 

do encontrado na pesquisa, já que a incidência foi a mesma entre a faixa etária de 30 

e 39 anos, e 40 e 49 anos. 

De acordo com o gráfico abaixo, no tocante aos graus hierárquicos dos 

vitimados, os Soldados e Cabos foram os mais atingidos respectivamente, o primeiro 

com 8 (38,09%) casos, e o segundo com 6 (28,57%). 

 

 

 

 

 

Gráfico 07 – Policiais militares de Rondônia, ativos, vítimas homicídio de acordo com o grau 
hierárquico, 2010-2019. 

 
Fonte: As autoras, 2020. 
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Vários aspectos devem ser considerados, dentre eles o de que os maiores 

quantitativos de policiais militares são destas patentes. Além disso, os policiais 

militares de tais patentes estão mais expostos às ocorrências, durante o período de 

serviço, e nas folgas, por possivelmente frequentarem mais locais vulneráveis, e em 

zonas que oferecem maiores riscos, como nos casos dos “bicos” em segurança 

privada (FERNANDES, 2015).  

Contudo, é necessário refletir também, conforme aponta Duarte (2019) sobre 

aspectos como renda, condições e locais de moradia e ao meio de transporte, pois 

podem contribuir para que morram mais policias militares que se encontram na base 

da pirâmide organizacional da instituição: soldados e cabos.  

O gráfico 5 mostra que a maior quantidade de policiais militares foram vítimas 

quando possuíam entre 1 a 5 anos de serviço (33%), seguido daqueles entre 11 a 15 

anos (19%), e 20 a 25 anos (19%).Sendo assim, percebe-se que os policiais militares 

mais novos na carreira como as principais vítimas de mortes violentas, reforçando que 

menor tempo de serviço constituí um fator de risco, além de que, organizacionalmente 

os policiais militares recém-formados normalmente são empregados nas atividades 

operacionais (FERNANDES, 2015). O que também corrobora com o estudo de 

Minayo, Souza e Constantino (2007) que coloca como fator de risco o tempo de 

serviço policial, já que os policiais com menor tempo de serviço, até dez anos, 

sofreram 2,4 mais riscos no trabalho.  

 

 

Gráfico 08 – Policiais militares de Rondônia, ativos, vítimas homicídio de acordo com o tempo de 
serviço, 2010-2019. 

 
Fonte: As autoras, 2020. 
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Em relação à unidade de origem, a maior parte dos policiais militares mortos, de 

acordo com o gráfico abaixo, com 23,80%, era do 5º BPM, assim como do 7º BPM 

com 23,80 %, e do 2ºBPM com 19,04%.   Constando-se que os policiais militares 

pertencentes aos batalhões apresentam maior risco de vitimização por crimes 

violentos, totalizando 85,71%. Tal dado reforça a que o risco apresentado nas 

atividades operacionais é mais elevado do que nas atividades administrativas, pelas 

próprias condições do serviço (FERNANDES, 2015).  

 

Gráfico 09 – Policiais militares de Rondônia, ativos, vítimas homicídio de acordo com organização 
policial militar que pertencia, 2010-2019. 

 
Fonte: As autoras, 2020. 

 

Destaca-se ainda que dos 1.315.536 registros em Rondônia no ano de 2019, os 

maiores índices foram na capital com 550.579 registros, seguido de Ariquemes 

(7ºBPM) com 93.808, e 95.894 em Ji-paraná (2ºBPM).  

É oportuno destacar que o 5º BPM, que teve umas as maiores incidência está 

sediado no município de Porto Velho, capital do Estado, tendo um maior número de 

população por policial. Outro ponto é que se localiza na zona leste, uma região 

conflituosa, que conforme o Sistema Integrado de Análise Criminal, no ano de 2019, 

registrou 42,49% do total das ocorrências, tendo a zona sul registrado 20,12% e a 

norte 37,39%. O 7º BPM também é localizado em uma região conflituosa, 

principalmente devido ao grande número de conflitos agrários que ocorrem na região. 

O que corrobora com o estudo realizado por Lester (1978 apud DUARTE, 2019, 

p 13), que relaciona altas taxas de vitimização dos policiais militares causadas por 

civis com o grau de violência presente em determinadas áreas. Em seu estudo, o 
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autor, pesquisou as causas de assassinato de policiais americanos causados por 

civis, como resultado encontrou que "estados com altas taxas de homicídio em geral 

também possuíam altas taxas de homicídios de civis causados por policiais e de 

policiais causados por civis”. Apontou como uma das principais causas o fator cultural, 

ou seja, o policial ser membro de uma comunidade, com a qual compartilha hábitos e 

características. 

 

Gráfico 10 – Policiais militares de Rondônia, ativos, vítimas homicídio de acordo com instrumento 
utilizado, 2010-2019. 

 
Fonte: As autoras, 2020. 

 

O instrumento mais utilizado para ceifar a vida do policial militar foi a arma de 

fogo, correspondendo a 85,71%, seguido de instrumentos perfuro contundentes, com 

14,28 %. O resultado é semelhante ao apresentado no Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública de 2020, no qual, 90,9% dos policiais morreram por disparo de 

arma de fogo, superior à média nacional de 72,5%. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vitimização é um grave problema nas instituições policiais militares, como 

verificado na literatura apresentada nesse estudo. Contudo, há uma escassez de 

publicações nacionais acerca da saúde e mortalidade policial militar, o que por sua 

vez acredita-se que pode ocorrer pelo fato de ainda muitos tratarem a 

morbimortalidade desse público como um tabu, ou até mesmo por descaso com a 

saúde e integridade desses profissionais.  
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Conforme Minayo e Souza (2013) é imprescindível que o policial, as instituições 

militares e a sociedade, conscientizem-se da importância da diminuição da vitimização 

e possam reconhecer os direitos dos vitimados como trabalhadores e cidadãos. O foco 

mantém-se, muitas vezes, na letalidade produzida pelas forças policiais, porém, os 

próprios policiais militares estão morrendo em proporções altas.  

Permanece a necessidade de que seja ampliada também na Polícia Militar do 

Estado de Rondônia a compreensão sobre os motivos que estão ocasionando lesões 

físicas fatais e não fatais, assim como danos psicológicos vitimando os policiais 

militares, pois como viu-se no tópico das mortes por causas externas e naturais, 

67,53% dos policiais militares no Estado vieram a óbito por problemas possíveis de 

prevenção, como: homicídio, latrocínio, acidente de transporte terrestre, suicídio, 

afogamento e queda. 

Nos casos de crimes violentos em Rondônia, de acordo com essa pesquisa, 

percebe-se ainda que o perfil é o policial militar masculino (100%), com faixa etária 

entre vinte e seis e trinta anos (24%), com até cinco anos de atividade policial (33%), 

lotado em unidade operacional (85,71%), casado (43%), sendo o motivo mais 

recorrente o homicídio (90,47%), no período de folga (71,42%), por arma de fogo 

(85,71%). No Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, o perfil do policial 

vitimado em 2019, é semelhante ao das vítimas de mortes violentas intencionais de 

modo geral, sendo homens (99%), negros (65%), faixa etária predominante entre 40 

e 49 anos (30,5%), um pouco mais velhos que a média nacional, sendo que as mortes 

fora de serviço corresponderam a 64% do total.  

Desta forma, os policiais militares se tornam vítimas em potencial por crimes 

violentos, principalmente em sua hora de folga, quando estão supostamente mais 

vulneráveis. Mesmo os números encontrados sendo menores do que em muitos 

outros Estados, objetiva-se que o conhecimento construído nesta pesquisa contribua 

com a Polícia Militar do Estado de Rondônia, para a elaboração de políticas que visem 

a proteção da vida, integridade e saúde desses profissionais. 

Que sejam elaboradas políticas públicas institucionais levando em consideração 

o perfil apresentado, neste estudo, do policial militar em Rondônia vítima de crimes 

violentos. Sugere-se também que assim como no Pará, possa ser realizada uma 

produção cartográfica da temática no Estado, pois desta forma pode-se mostrar onde 

os policiais militares são mortos. Ou seja, a utilização de técnicas de 

geoprocessamento possibilitaria uma análise da realidade socioespacial. A Instituição 



teria um mapa, com a distribuição espacial dos homicídios, onde observar-se-iam, os 

bairros que concentram os maiores números de policiais mortos por crimes violentos. 

Percebe-se que na PMRO ao longo dos últimos anos uma queda na taxa de 

vitimização, o que é um indicador positivo, considerando o aumento da criminalidade 

e violência no país, o que não diminui a relevância da temática, considerando a 

preservação da vida, e a importância de promover ações, como elaboração de 

diretrizes que minimizem a vitimização policial por crimes violentos, de policial militar 

principalmente no horário de folga, seja possível reduzir ainda mais esse número. Uma 

diretriz que preveja, a exemplo, capacitações voltadas a treiná-lo em condições de 

folga e em trajes civis, e não somente em cenários que encontra-se em serviço 

regular; qual pode, inclusive, ser previsto no currículo de formação de Soldados ou 

outras capacitações, já que a pesquisa demonstrou que os primeiros anos de caserna 

ofertam maiores riscos para vitimização policial militar.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BARBOSA, Jefferson Fernando; CHAVES, Andréa Bittencourt Pires; DE ALMEIDA, 
Silvia dos Santos. Vitimização de policiais militares no Estado do Pará (Brasil) 
em 2019. Research, Society and Development, v. 9, n. 8, p. e153985549-
e153985549, 2020. 

BARBOSA, RO, Silva EF. Prevalência de Fatores de Risco Cardiovascular em 
Policiais Militares. Rev Bras Cardiol 2013; 26(1):45-53. 

BEATO FILHO, CC, Marinho FC. Padrões regionais de homicídios no Brasil. In: 
Cruz MUG, Batitucci ECO, eds. Homicídios no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2007: 
177-90. 

BEATO, C.; PEIXOTO, B. T.; ANDRADE, M. V. Crime, oportunidade e vitimização. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, 19, n. 55, jun. 2004. 

BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 
política. Trad. Carmen C, Varrial; coord. trad. João Ferreira; rev. geral João Ferreira 
e Luis Guerreiro Pinto Cacais. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1993. 

CARVALHO, Sandro Carvalho Lobato de; LOBATO, Joaquim Henrique de Carvalho. 
Vitimização e processo penal. Jus Navigandi, Teresina, 2008. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/11854/vitimizacaoeprocesso-penal/1>. Acesso em: 15 nov. 
2020. 

COSTA, Arthur Trindade Maranhão; LIMA, Renato Sérgio de. Segurança pública. In: 
Renato Sérgio de Lima; José Luiz Ratton; Rodrigo Ghiringelli de Azevedo (orgs.). 
Crime, polícia e justiça no Brasil. São Paulo: Contexto, 2014. 

http://jus.com.br/artigos/11854/vitimizacao-e-processo-penal/1%3E


DA CRUZ, Marcus Vinicius Gonçalves; BATITUCCI, Eduardo Cerqueira. Homicídios 
no Brasil. Fgv Editora, 2007. 

DE FRANÇA, Fábio Gomes; DUARTE, Anderson. “Soldados Não Choram?”: 
Reflexões Sobre Direitos Humanos E Vitimização Policial Militar. Revista LEVS, 
v. 19, n. 19, 2017. 

DE OLIVEIRA, Rodrigo Kravetz. A expectativa de vida do militar político: uma 
comparação com uma população geral. Revista Ciência & Polícia, v. 5, n. 1, 
pág. 12-35, 2019. 

DUARTE, Erika Natalie Pereira Miralha. O Risco Não Cessa Quando o Turno 
Termina: Um Estudo Sobre a Morte de Policiais Militares Fora do Serviço. 
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Pará, Belém, 
2019. Disponível em: 
http://www.ppgsp.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/teses_e_dissertacoes/dissertacoes/20
17/201705%20-%20DUARTE.pdf. Acesso em: 25 ago. 2020. 

DURANTE, M. O.; OLIVEIRA JÚNIOR, A. Vitimização dos policiais militares e 
civis no Brasil. Revista Brasileira de Segurança Pública [online], São Paulo, n. 7, 
p.132-144, Fev/Mar 2013. Disponível em: 
<http://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/208/258>. Acesso 
em: 01 set. 2020. 

FBSP; FGV-EASP. Pesquisa de vitimização e percepção de risco entre 
profissionais do sistema de segurança pública. 2015. Disponível em: 
<http://www.forumseguranca.org.br/storage/publicacoes/FBSP_Pesquisa_vitimizaca
o _percepcao_risco_2015.pdf>. Acesso em: 17 out. 2020. 

FERNANDES, A. Vitimização policial: análise das mortes violentas sofridas por 
integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo (2013-2014). Relatório 
técnico. EAESP-Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 2015.  
Disponível em: 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/16335/Vitimiza%c3%a
7%c3%a3o_Policial_An%c3%a1lise_das_Mortes_Violentas_Sofridas_por_Integrante
s_da_Pol%c3%adcia_Militar_do_Estado_de_S%c3%a3o_Paulo.pdf?sequence=1&is
Allowed=y>. Acesso em: 01 set. 2020. 

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA – FBSP. Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública. Edição XIV. São Paulo, 2020. Disponível em: 
<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-
interativo.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2020.  

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO. ISP. Relatório 
Vitimização Policial: 1998 a novembro de 2015. Disponível 
em:http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/RelatorioVitimizacao2015.p
df. Acesso em: 24 ago. 2020. 



LAKATOS, M. E.; MARCONI, M. A. Metodologia qualitativa. In: ______. 
Metodologia científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 269-283. Disponível em 
<http://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_historia-i/historia-ii/china-e-
india/at_download/file>. Acesso em 01 Set. 2020. 

LAURENTI, Ruy; MELLO JORGE, Maria Helena Prado; Gotlieb, SLD. Perfil 
Epidemiológico da morbi-mortalidade masculina. Ciência & Saúde Coletiva, v. 
10, n.1, p. 35-46. 2005. 

MINAYO, M.C.S. ASSIS, Simone G. e OLIVEIRA, Raquel V. C. Impacto das 
atividades profissionais na saúde física e mental dos policiais civis e militares 
do Rio de Janeiro (RJ, Brasil). Ciência & Saúde Coletiva, 16(4):2199-2209, 2011. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza; SOUSA, Edinilsa Ramos; CONSTANTINO, 
Patrícia. Riscos percebidos e vitimização de policiais civis e militares na 
(in)segurança pública. Rev. Cadernos de Saúde pública [online], Rio de Janeiro, 
v.23, n.11, p- 2767-2779, jan./mar. 2007. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/pdf/csp/v23n11/23.pdf>. Acesso em 28 ago. 2020.  

MINISTÉRIO PUBLICO DE PIAUÍ. Políticas Institucionais. Disponível 
em:<https://www.mppi.mp.br/internet/politicas-institucionais/>. Sem Ano. Acesso em: 
01 set. 2020. 

MIRANDA, Dayse (org.). Por que os policiais se matam? Diagnóstico e 
prevenção do comportamento suicida na Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro. 1a Edição. Rio de Janeiro: Mórula Editoral, 2016. 

OMS. Organização Mundial da Saúde. Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde: CID-10 Décima revisão. Trad de 
Centro Colaborador da OMS para a Classificação de Doenças em Português. Vol 2, 
3 ed. São Paulo: EDUSP, 1996. 

OMS. Organização Mundial da Saúde. Estabelecendo um Diálogo sobre Riscos 
de Campos Eletromagnéticos. Genebra: OMS, 2002. 

PARÁ. Alto Comando da Polícia Militar do Estado do Pará. Resolução Nº 001/2017 
-Estabelece no âmbito da Polícia Militar do Pará, o Protocolo de Proteção da 
Vida e da integridade física de policiais militares, diante de situação de risco 
em razão do exercício da função ou em decorrência dela e dá outras 
providências. Boletim Geral No 228, de 07 de dezembro, 2017. Disponível em: 
<https://www.pm.pa.gov.br/sites/default/files/files/2017/DEZEMBRO/2017.12.07-
bg228.pdf>. Acesso em: 02 set. 2020. 

PEIXOTO, Betânia Totino; LIMA, Renato Sérgio de; DURANTE, Marcelo Ottoni. 
Metodologias e criminalidade violenta no Brasil. São Paulo Perspec. São Paulo, 
v. 18, n. 1, pág. 13-21, março de 2004. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392004000100003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 nov. 2020.  

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA. Relatório de Vitimização Policial 
Militar Referente ao Período de 2008 a agosto de 2019. Porto Velho- RO. 2019.   



PRESTES, M.L.M. A pesquisa e a construção do conhecimento científico: do 
planejamento aos testes da escola à academia. 4. ed. São Paulo: Rêspel, 2011.  

QUITSHAL, Marcus Vinicius. A NECESSIDADE DE TREINAMENTO DE TIRO 
DEFENSIVO NA PRESERVAÇÃO DA VIDA MÉTODO GIRALDI® (PISTA 
POLICIAL ESPECIAL PPE) ANTE A ANÁLISE DA VITIMOLOGIA POLICIAL 
MILITAR EM HORÁRIO DE FOLGA. 2019. 72 f. Monografia (Mestrado Profissional) 
- Centro de Altos Estudos de Segurança - CAES, [S. l.], 2019. Disponível em: 
<http://caepcap.blogspot.com/2012/05/>. Acesso em: 17 nov. 2020. 

REINER, R. A política da polícia. São Paulo: EDUSP, 2004. Disponível em: 
<http://www.ppgsp.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/editais/Edital%202012/TEXTO%201.
pdf>. Acesso em: 26 ago. 2020. 

SILVA, Paulo Moreira da. A geografia do crime: crimes violentos letais 
intencionais (CVLI) em João Pessoa-PB, entre 2015-2018. 2019.Disponível em: 
<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/16029>. Acesso em: 15 nov. 
2020. 

SOUZA, E.R.; MINAYO, M.C.S. Sob Fogo Cruzado I: vitimização de policiais 
militares e civis brasileiros. Anuário Brasileiro de Segurança Pública, v. 1, p. 110-
117, 2013. 

SPINK, M. J. P. Trópicos do discurso sobre risco: risco-aventura como 
metáfora na modernidade tardia. Cadernos de Saúde Pública, 17(6): K1277-1311, 
nov.- dez., 2001. 

TUDE, João Martins. “Conceitos gerais de políticas públicas”. In: TUDE, João 
Martins, FERRO, Daniel e SANTANA, Fabio Pablo (Orgs.). “Políticas Públicas”; 
IESDE Brasil S. A.; 2010. 

ZANCHETTA, Marcelo. O ESTUDO DO ERRO NA VITIMIZAÇÃO DO POLICIAL 
MILITAR. 2011. 108 f. Monografia (CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
– CAO-I/11) - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011. 


