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Editorial
Vanessa Campagnac 
Editora da Revista Cadernos de Segurança Pública

Neste mês de julho de 2017 apresentamos a você, leitor, mais 
uma edição temática da Revista Cadernos de Segurança Pública, editada 
pelo Instituto de Segurança Pública. Com novo layout, mas sempre com o 
compromisso de manter discussões profícuas acerca da segurança pública, esta 
edição traz cinco trabalhos que discutem diferentes aspectos de um assunto tão 
premente: mortes violentas. Tema sempre tão discutido, nosso grande desafi o 
é trazer a você, leitor, estudos inéditos que contribuam para a compreensão 
deste fenômeno.

O primeiro trabalho incluído nesta edição diz respeito a um detalhado 
relatório de pesquisa acerca da Divisão de Homicídios – DH da Polícia Civil 
do Estado do Rio de Janeiro. Fruto de uma parceria inédita entre o Instituto 
de Segurança Pública e a própria Divisão de Homicídios, este artigo traz 
um panorama sobre o funcionamento desta institucionalidade, tendo como 
foco o processo de investigação de homicídios dolosos por parte da PCERJ. 
No artigo, assinado por esta editora, a equipe multidisciplinar da pesquisa 
apresenta as etapas das investigações realizadas pela polícia e as relações da 
DH com outros entes do Sistema de Justiça Criminal. Ainda, são tratados 
os principais desafi os por ela enfrentados no sentido de padronizar seus 
procedimentos, especializar as atividades de suas equipes e aumentar o uso 
da tecnologia de informação quando da investigação de crimes contra a vida.

Como desdobramento lógico do primeiro trabalho, o segundo artigo aqui 
incluído tem por objetivo estabelecer quais são as principais circunstâncias ou 
motivações que culminam na ocorrência de letalidades violentas na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. De autoria do cientista social Renato Dirk 
e da policial civil Lílian Moura, este estudo inédito chama a atenção para 
as condições que propiciam as mortes violentas no estado, indicando, por 
exemplo, a atuação do tráfi co de drogas, os homicídios decorrentes de oposição 
à intervenção policial e os motivos fúteis como os fatores preponderantes que 
motivam a ocorrência de tais mortes.  

A comparação entre as bases de dados da segurança pública, advindas 
da PCERJ, e as bases da saúde é o tema do terceiro artigo. Com foco na 
mortalidade por violência intencional, o autor Renato Dirk apresenta 
as convergências e divergências dessas duas bases de dados quando da 
contabilidade oficial de óbitos do estado. O trabalho ainda expõe como o 
Nuquali – Núcleo de Qualifi cação e Gestão da Informação sobre Mortes por 
Causas Externas, localizado formalmente no Instituto de Segurança Pública 
– ISP, vem buscando a melhoria da qualidade da informação de mortes por 
causas externas, ajudando no processo de redução das mortes indeterminadas 
no estado ao longo dos anos. 

O quarto trabalho aqui incluído aprofunda ainda mais questões relacionadas 
à dinâmica da letalidade violenta em território fl uminense. O geógrafo 



Luciano de Lima Gonçalves nos traz sua valiosa contribuição propondo uma 
abordagem acerca das relações entre as ocorrências de letalidade violenta e o 
controle ilegal do território exercido por grupos criminosos no estado do Rio 
de Janeiro, apontando alguns dos seus maiores efeitos nocivos. Analisando, 
por exemplo, medidas de intensidade de crimes violentos contra a vida, o autor 
aponta fatores essenciais que indicam a concentração da violência precisamente 
nas áreas de infl uência de tais grupos criminosos. 

E fechamos esta edição apresentando como diversos gestores da segurança 
pública têm lidado com a criminalidade e o fenômeno das mortes violentas, por 
meio dos resultados da Pesquisa sobre Homicídios na Baixada Fluminense e 
São Gonçalo. Tal pesquisa, executada pelo Instituto de Segurança Pública de 
acordo com edital da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério 
da Justiça – SENASP/MJ, teve como intuito compreender as especifi cidades 
da criminalidade violenta e da gestão da segurança pública em cada uma 
dessas localidades. Também assinado por esta editora, o artigo registra o 
pensamento de gestores e de outros atores e agentes do sistema de segurança 
pública, principalmente no que se refere à gestão da segurança de cada um dos 
municípios, apontando seus êxitos e suas difi culdades em lidar com tema tão 
complexo.

Ao fi m, esperamos que esta edição contribua, de alguma forma, para uma 
compreensão mais apurada acerca das dinâmicas das letalidades violentas no 
estado do Rio de Janeiro, fenômeno tão abrangente e tão necessário de ser 
colocado em pauta. Esperamos valer a sua leitura!
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Apresentação

Esta iniciativa tem por objetivo estudar o funcionamento das 
Delegacias Especializadas de Homicídios da Polícia Civil do Estado do 
Rio de Janeiro, tendo como foco o processo de investigação de homicídios 
dolosos por parte da PCERJ. Buscamos identifi car como o funcionamento 
das unidades especializadas afeta o processo de investigação policial.

Para conseguirmos tais informações, foram necessárias diversas 
visitas às delegacias de homicídios, entrevistas com pessoas envolvidas 
diretamente nos processos de investigação realizados, bem como o 
acompanhamento de investigações preliminares em locais de homicídios. 
O trabalho aqui apresentado é, pois, fruto da compilação de informações 
por parte da equipe da pesquisa mediante diversas técnicas de pesquisa 
qualitativa, além de pesquisa bibliográfi ca.

1. As Delegacias de Homicídios – DH

1.a. Competências da DH

A Resolução SESEG n° 306 de 15 de janeiro de 2010 é o documento 
balizador da atuação da delegacia de homicídios da capital como um 
projeto-piloto, defi nindo a estrutura da Divisão de Homicídios da Polícia 
Civil em novos moldes, com métodos de trabalhos e protocolos pré-
defi nidos, a qual passa a ter as seguintes atribuições1:

I - Promover a prevenção e a repressão aos crimes dolosos contra a vida, 
em especial os homicídios e latrocínios na forma consumada;

II - Dirigir e coordenar, privativamente, investigações referentes aos 
crimes de sua atribuição, nos primeiros 30 (trinta) dias da ocorrência, 
sendo delegada a redistribuição do inquérito policial à circunscrição do 
fato, ao diretor da Divisão de Homicídios;

III - Realizar sindicâncias, diligências e investigações determinadas 
pelo Diretor da Divisão ou de Autoridades Superiores;

IV - Promover o entrosamento com os demais setores de atividade 
policial, em especial com as Delegacias de Homicídios, com vistas à 
execução das tarefas de sua atribuição;

V - Comparecer, obrigatoriamente, aos locais de crime de sua atribuição, 
assumindo prontamente a direção das investigações e confeccionando o 
competente registro de ocorrência, independentemente da circunscrição 
onde tenha ocorrido o evento, no município do Rio de Janeiro ou por 
determinação da Administração Superior da Polícia Civil;

VI - Manter o intercâmbio e troca de informações com os demais 
órgãos de Segurança Pública do Estado e do País;

VII - Elaborar relatórios anuais e quando requisitados, para os escalões 
superiores;

1 - Disponível em <http://www.rj.gov.
br/web/seseg/exibeConteudo?article-
-id=264456>. Último acesso em novem-
bro de 2016. Resolução completa no anexo 
1 
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3 - Informações retiradas de diversos do-
cumentos ofi ciais: Resolução SSP nº 187 de 
1998, Resolução SSP nº 782 de 11 de julho 
de 2005, Resolução SESEG nº 306 de 15 
de Janeiro de 2010 e Decreto nº 44.604 de 
14 de fevereiro de 2014.

VIII - Centralizar informações referentes aos crimes de sua atribuição;

IX - Criar, junto ao ICCE2, um banco de dados de padrões de projéteis, 
estojos e armas que apresentem correlação aos crimes de sua competência.

Apesar da formalização da Divisão de Homicídios desde 2010, tal 
documento se referia somente à delegacia de homicídios da capital, que 
serviu como piloto para a implantação de protocolos de investigação de 
homicídios até então incipientes no estado do Rio de Janeiro. Foi somente 
em 2016 que tal Divisão passou a funcionar agregando as três outras 
delegacias de homicídios já existentes. 

A primeira delas, com abrangência na capital – DH-Capital – já 
existia formalmente desde janeiro de 2010, e contava, àquela época, com 
sete delegados, 250 policiais e 60 viaturas. Já a DHNSG, a qual cobre 
a região de Niterói e São Gonçalo, mesmo sendo criada em 2002 e 
entrado em funcionamento em 2005, a reformulação e a inauguração de 
sua nova sede ocorreu somente em fevereiro de 2014, e contava com 10 
delegados (incluindo o titular), 150 policiais e 40 viaturas. A DHBF – 
com abrangência em toda a Baixada Fluminense – teve seu decreto de 
criação em 1998, mas, igualmente, sua reinauguração ocorreu somente em 
fevereiro de 2014, e contava com 10 delegados (incluindo o titular), 140 
policiais e 25 viaturas. Ambas as delegacias foram pensadas partindo do 
modelo estabelecido na DH-Capital em 2010.

As delegacias de homicídios se encontram inseridas, dentro do 
organograma da Polícia Civil, no Departamento Geral de Polícia 
Especializada – DGPE e têm por objetivo a investigação dos crimes 
dolosos contra a vida. Sua atuação restringe-se aos crimes consumados, 
predominando os de homicídio e latrocínio. Em menor escala, investigam 
casos de encontro de cadáver ou de ossada e aborto.

Na rotina das delegacias, normalmente os casos são recebidos quando 
existe vítima fatal no local do crime. Mas há eventos em que a vítima, 
após sofrer alguma forma de violência, vem a óbito posteriormente em 
estabelecimento hospitalar. Também há situações em que a ocorrência 
de crime contra a vida somente é caracterizada após exame do cadáver 
pelo Instituto Médico Legal (IML). Ambos os casos são encaminhados a 

Quadro 1 – Delegacias de homicídio do estado do Rio de Janeiro

Fonte: Organizado por ISP com base em documentos ofi ciais diversos 3.

2 - Instituto de Criminalística Carlos 
Éboli. 
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alguma delegacia de homicídios, a fi m de se iniciar uma investigação sobre 
tal delito.

Ainda, vale salientar que recentemente foram iniciadas, pela DH-
Capital, as investigações referentes aos homicídios decorrentes de oposição 
à intervenção policial, as quais já eram anteriormente realizadas pelas 
delegacias de área. Da mesma forma, os homicídios praticados contra 
policiais, que já eram investigados pela DH, hoje são investigados por 
um núcleo que só trata desses delitos, mesmo que em somente algumas 
localidades da capital.

Dessa forma, a atuação da DH está diretamente ligada à polícia 
técnica, realizando seu trabalho somente quando acionada, respeitando as 
áreas geográfi cas de atuação de cada uma das três unidades. Dadas suas 
especifi cidades, todos os homicídios ocorridos na Baixada, Capital ou 
Niterói/São Gonçalo devem ser encaminhados para a DH da respectiva 
região. No entanto, isso não ocorreu em aproximadamente 20% dos casos 
de 2014. A Figura 1 mostra que, na capital, 80% dos casos foram para a 
DH-Capital, na Baixada esse número foi de 78% e na região de Niterói/
São Gonçalo 86% dos casos foram transferidos para a DHNSG. Ainda é 
preciso estudar o porquê de isso acontecer, mas a insufi ciência de efetivo 
pode ser uma explicação plausível. Pode ser que as delegacias distritais 
assumam casos mais fáceis de serem elucidados (como casos com fl agrante, 
por exemplo) e passem para a DH aqueles que precisem de maior atenção. 

1.b. Equipes das delegacias de homicídio

Gráfi co 1 – Homicídios transferidos para as delegacias de 
homicídio de cada região - 2014

Fonte: Organizado por ISP com base em informações do ROWeb/DGTIT/PCERJ.
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Apesar de haver diferenças dentre as delegacias estudadas, a equipes 
das DH serão elencadas de maneira geral, sendo apresentados os protocolos 
praticados pelas mesmas, bem como seus trabalhos se relacionam com as 
investigações de homicídios.

Seção de Permanência

Esta é a seção que recebe o primeiro comunicado de um homicídio (ou 
possível homicídio) no âmbito da DH. Na prática, pode ser chamada de 
“plantão da delegacia”, já que, além de receber o acionamento do crime, 
faz vínculos com outros setores para acionar as equipes de campo (Grupos 
Especiais de Local de Crime – GELC, peritos, analistas de inteligência, 
etc.). Sendo esta uma seção integrante dos GELC, este é o setor responsável 
também pela confecção do Registro de Ocorrência do homicídio e da Guia 
de Remoção de Cadáver a ser remetida para o Corpo de Bombeiros para a 
remoção do corpo do local de crime. 

Os policiais alocados nesta seção trabalham no regime de 24/72 horas, 
justamente para acompanhar o horário de expediente dos GELC, com o 
objetivo de lhes fornecer suporte nas atividades, mesmo que de dentro da 
delegacia.  

Seção de Inteligência Policial – SIP 

A Seção de Permanência também se encarrega por acionar a Seção de 
Inteligência Policial – SIP, a qual já dá início à construção de conhecimento 
sobre o caso para auxiliar a investigação. Esta seção é composta por policiais 
lotados na DH, analistas de inteligência de polícia judiciária, e estão em 
constante contato com os membros do GELC para troca de informações.

Os policiais alocados neste setor são responsáveis pela identifi cação 
dos presos que chegam à DH, com fotos e impressões digitais, além 
de organizarem suas documentações. Ainda, são responsáveis pelos 
prontuários físicos dos presos, agregando todos os documentos pertinentes 
dos presos e das vítimas para posterior importação no sistema da Polícia 
Civil. 

A SIP também se encarrega das estatísticas criminais da DH, além de 
detectar, por meio de diversas análises, as áreas críticas de ocorrências de 
homicídios, com o objetivo de avaliar os recursos disponíveis e subsidiar o 
planejamento de operações a cargo da DH. Sua equipe trabalha em duas 
frentes: uma parte da equipe realiza atividades em conjunto com o GELC 
no sentido de fornecer as informações necessárias para a realização da 
investigação, dando suporte às equipes de campo, mesmo que de dentro 
da delegacia. Por esse motivo, seguem a escala de trabalho do GELC, que 
é de 24/72h. Outra parte da equipe é composta por policiais dedicados 
às investigações de segmento, cumprindo horário de expediente como os 
Grupos de Investigação – GI.     
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Seção de Busca Eletrônica

Esta equipe está dedicada à busca de informações que subsidiem as 
investigações de segmento – aquelas que ocorrem posteriormente às 
averiguações no local de crime, buscando informações.  É responsável por 
proceder e operacionalizar interceptações telefônicas, além de analisar as 
informações daí procedentes. Os policiais aqui lotados têm por atribuição 
efetuar as gravações dos áudios interceptados e zelar pelo sigilo das 
informações coletadas.

Este é um setor que conta com policiais especializados, em constante 
contato com os delegados assistentes e os Grupos de Investigação 
responsáveis pelas investigações de segmento.

Seção de Cartório

A partir da instauração de um inquérito por um dos delegados (por 
meio de portaria), é a Seção de Cartório que faz a juntada de documentos 
e relatórios, organizando e  catalogando os inquéritos físicos.  Na prática, 
é esta seção que gerencia o arquivo de inquéritos. 

Os policiais lotados nesta seção também atuam primordialmente em 
duas frentes: a primeira, junto ao GELC, salvaguardando os inquéritos 
durante a investigação preliminar. Por este motivo, também trabalham em 
escala de 24/72h, para acompanhar as atividades dos policiais de campo. 
Outra parte da equipe, por sua vez, atua em conjunto com os GI, apoiando 
a investigação de segmento, cumprindo, assim, horário de expediente. 

Seção de Suporte Operacional – SESOP

Na prática, funciona como o setor de protocolo da delegacia. Toda 
documentação que entra ou sai da delegacia deve passar por esse setor para 
daí seguir para o setor adequado. Trabalham em regime de expediente em 
dias úteis.    

Grupos Especiais de Local de Crime – GELC

A equipe da DH que se dirige ao local do crime é composta por 
policiais que integram os Grupos Especiais de Local de Crime – GELC, 
os quais trabalham em uma escala de 24/72h. Esse grupamento realiza 
as investigações preliminares, as quais ocorrem ainda na cena do crime, 
como a audição dos depoimentos de testemunhas, coleta de impressões 
digitais, material sanguíneo, etc.   

O GELC também é responsável por continuar fornecendo os dados 
obtidos para a Seção de Inteligência Policial – SIP para que esta dê 
continuidade às pesquisas nos sistemas e bancos de dados disponíveis para 
auxiliar na investigação preliminar. 

Integrando a equipe composta por policiais do GELC, também são 
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mobilizados dois policiais do GI (Grupo de Investigação) que participam 
de forma descaracterizada, com o objetivo de facilitar a troca de informações 
com a equipe responsável pela investigação de segmento (segunda etapa 
das investigações, que é realizada após a ida ao local do crime, quando 
necessário). O GI atende somente durante o dia. Ocorrências à noite são 
direcionadas para a equipe do dia seguinte4.

Dessa forma, dentre os profi ssionais mobilizados para se deslocarem ao 
local do crime, tem-se:

- 1 perito criminal 

- 1 perito legista 

- 1 papiloscopista 

- 3 duplas de agentes e investigadores

- 1 delegado adjunto + 1 dupla de investigadores descaracterizados (GI)

Abaixo vemos as equipes dedicadas aos locais de crime, conforme as 
observações realizadas.

Necessário chamar atenção para a questão de que no âmbito das polícias 
civis como a de São Paulo e a do Paraná os peritos não estão inseridos 
em conjunto com os outros agentes, tal como ocorre na conformação do 
GELC da DH-PCERJ. Segundo Prado (2014), apesar de atuarem sob a 
mesma lógica no que se refere aos passos das investigações, em tais estados 
a equipe pericial não está alocada dentro da DH como ocorre no Rio de 
Janeiro. Dessa forma, tais servidores empenhados nas tarefas periciais 
têm de ser chamados em separado, pois estão vinculados a outros órgãos 
(institutos de criminalística ou IML, por exemplo). 

Nesse sentido, a conformação das equipes verifi cada no estado do 
Rio de Janeiro apresenta certa vantagem em relação aos outros estados 
mencionados. Uma vez que o acionamento das equipes é feito de uma 

4 - A mesma situação foi encontrada 
nas delegacias de homicídio de São Pau-
lo e Curitiba. Segundo estudo de Prado 
(2014), é comum as delegacias manterem 
dois grupos distintos para a investigação 
do crime de homicídios, havendo equipes 
que trabalham em regime de plantão de 
24 horas e são responsáveis pela investi-
gação preliminar, e outras que voltam-se à 
continuidade da investigação após a coleta 
das informações iniciais realizadas pelo 
primeiro grupo, sendo responsáveis pelo 
inquérito policial até sua conclusão.

Diagrama 1 – Equipes dedicadas aos locais de crime

Fonte: ISP.
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só vez, há a possibilidade de troca de informações e esclarecimentos dos 
investigadores e dos delegados com a perícia, o que pode representar 
grande ganho para a qualidade da investigação.

1.c. Mapeamento dos processos 

A investigação de homicídios, ainda que de competência exclusiva da 
Polícia Civil, exige interação de diferentes agentes e autoridades policiais. 
Depende de uma gama de processos anteriores ou paralelos, tais como 
comunicação, preservação do local do crime, registro, movimentação de 
cadáver e perícia criminal. 

(...) a maior parte dos crimes elucidados pela polícia depende da coopera-
ção de outras pessoas e organizações. Ou seja, mais do que uma atividade 
altamente especializada, a investigação criminal necessita de elevado 
grau de coordenação e articulação de ações (FBSP, 2013:7).

Dado que a interação destes diferentes processos e agentes impactam 
no tempo de resposta e na qualidade das investigações, buscamos aqui 
um entendimento global das atividades policiais ou de apoio que ocorrem 
em torno de uma ocorrência de homicídio.  Portanto, o mapeamento 
proposto aqui irá desde a comunicação da ocorrência até o relatório fi nal 
da investigação. 

Para realizar o mapeamento, utilizamos a seguinte metodologia: 

- Observação do funcionamento da DH;

- Entrevistas com atores envolvidos com os novos procedimentos 
adotados e com os antigos;

- Visitas a locais do crime; 

- Análise de documentos que descrevam rotinas de trabalho.

Importante destacar que, segundo as falas dos entrevistados, o 
principal diferencial da DH, enfatizado por muitas vezes, é seu trabalho 
com relação ao local de crime. Primeiramente, o mero fato de hoje ser 
possível ir aos locais de crime já se apresenta como um padrão diferenciado 
de investigação, o qual não era viável antes da criação das delegacias 
especializadas de homicídios. Em segundo lugar, há de se destacar o 
protocolo seguido no local do crime, com agentes especializados e rotinas 
defi nidas, inclusive com presença de equipe forense.

A seguir, vemos um diagrama contendo os processos referentes às 
investigações de homicídios dentro do contexto do Sistema de Justiça 
Criminal, além da descrição das principais etapas. 
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Acionamento policial

Ocorrido o delito com vítima fatal, o acionamento da delegacia de 
homicídios deve ser realizado por um agente policial, geralmente pela 
Polícia Militar ou Polícia Rodoviária Federal, variando de acordo com a 
localização da ocorrência do crime.

Embora haja um maior número de casos em que a ocorrência do crime 
é informada à Polícia Militar ou à Polícia Rodoviária Federal, tais meios 
de comunicação não são os únicos, podendo as delegacias distritais e a 
própria DH, ainda que com menor frequência, receberem essas notifi cações 
diretamente. 

Comunicação à DH

Após a constatação do crime pela Polícia Militar ou Polícia Rodoviária 
Federal realiza-se a comunicação à DH. Esta também pode ocorrer por 
meio das delegacias distritais, que posteriormente enviam os casos e todas 
as informações coletadas preliminarmente para a delegacia especializada. 

A comunicação é recebida pela Seção de Permanência, a qual confi rma 

Diagrama 2 – Processos das investigações de homicídios

Fonte: ISP.
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se o crime está realmente de acordo com as atribuições da DH, confecciona 
o Registro de Ocorrência e, por sua vez, irá acionar os delegados, os peritos 
e os agentes do GELC (Grupos Especiais de Local de Crime), grupo 
responsável pela investigação preliminar, que ocorre logo após a chegada 
no local do crime. 

Delimitação, isolamento e preservação da cena do crime

A Polícia Militar ou a Polícia Rodoviária Federal se encaminha para 
o local do crime para, primeiramente, obter a confi rmação da ocorrência 
e, posteriormente, fazer a preservação e o isolamento do local do crime, 
evitando, assim, que terceiros ou fatores externos possam advir sobre a 
cena do crime.

 Tal preservação se dá mediante a instrução da DH para que o local do 
crime seja preservado em todos os seus aspectos, de forma que se garanta 
a integridade do maior número possível de elementos que irão ajudar na 
averiguação do caso. Esses procedimentos são de grande importância para 
que não ocorra qualquer forma de alteração no local do crime que possa vir 
a prejudicar o trabalho dos investigadores.

Mobilização das equipes da DH para o local do crime

A equipe da DH que se dirige ao local do crime é composta por policiais 
que integram o GELC e que trabalham em uma escala de 24/72h. Como 
mencionado, este grupamento realiza as investigações preliminares, as 
quais ocorrem ainda na cena do crime, como a audição dos depoimentos 
de testemunhas, coleta de impressões digitais, material sanguíneo, etc.   

O GELC é composto por diversos policiais, dentre eles um delegado 
adjunto, um perito criminal, um perito legista, um papiloscopista, três 
duplas de agentes e investigadores. Ainda, há uma dupla de investigadores 
descaracterizados, os quais fazem parte do GI – Grupo de Investigação, 
e trabalham diretamente com um delegado assistente, responsável pela 
investigação de seguimento.

Comunicação ao Corpo de Bombeiros Militar

A comunicação da ocorrência de um evento com vítima fatal ao Corpo 
de Bombeiros Militar – CBMERJ é realizada por parte da DH, por 
meio da Seção de Permanência, logo após o acionamento feito por algum 
agente policial. É esta seção que emite o Guia de Remoção do Cadáver, 
documento necessário para o acionamento da equipe de remoção e início 
das investigações.  

Após ter ciência do evento, o CBMERJ desloca o rabecão destinado 
à remoção de cadáver do local do crime para o Instituto Médico Legal – 
IML, onde será realizada a autópsia. 
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Realização da investigação preliminar

A investigação preliminar tem por fi nalidade dar início à persecução 
penal, realizando diligências no local de crime com o objetivo de coleta 
de informações e provas. Após a chegada ao local de encontro do corpo 
da vítima, os agentes, pois, executam procedimentos que buscam a coleta 
de informações ou registro para consultas futuras, tais como: fotografar 
a cena do crime, seus arredores e locais de acesso; audição de possíveis 
testemunhas que ainda possam estar no local; análise do corpo da vítima 
por parte dos peritos, com registro fotográfi co e levantamento de dados 
preliminares sobre a vítima. 

Ainda, uma das principais diligências feitas pelo GELC se refere à 
identifi cação de câmeras no local do crime e nas possíveis rotas de acesso 
e fuga do criminoso, e, sempre que possível, já com a identifi cação do 
proprietário da câmera para obtenção das imagens. Idealmente, tais 
informações devem ser obtidas no próprio momento. Caso contrário, a 
equipe terá a identifi cação do proprietário para posterior obtenção das 
informações por outros meios, inclusive judiciais. 

Importante também destacar as atuações do perito médico-legista e do 
perito criminal durante a investigação preliminar. São esses os profi ssionais 
que interagem, ainda no local do crime, com o médico-legista do IML que 
examinará a vítima posteriormente, com o objetivo de fornecer o máximo 
de detalhes sobre o corpo encontrado, inclusive no que se refere ao estado 
de rigidez do mesmo.

Acionamento da equipe de remoção de cadáver

Sendo a primeira peça confeccionada em uma investigação de 
homicídios a Guia de Remoção do Cadáver, é só a partir deste documento 
que se tem a autorização para o encaminhamento do corpo da vítima para 
o Instituto Médico Legal. 

Esse processo se dá mediante a emissão e entrega da referida guia por 
parte da DH ao CBMERJ, para que este possa recolher o corpo da vítima 
e executar o deslocamento do mesmo ao IML, com o auxílio do veículo 
destinado à remoção de cadáver, conhecido como rabecão.

Anteriormente, o CBMERJ dispunha de uma equipe de remoção, 
baseada em localidade próxima, para atender exclusivamente aos casos 
da DH. Posteriormente, por conta da alta demanda pelos serviços do 
CBMERJ, tal exclusividade foi abolida, apesar de o atendimento à DH ter 
sido mantido como prioridade. 

Liberação do local do crime

A liberação do local de crime ocorre após os agentes da DH realizarem 
a coleta de informações referentes à investigação preliminar. Concluído tal 
procedimento, é comunicado oralmente aos policiais responsáveis pelo local 
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do crime a autorização para a liberação do mesmo, dos policiais militares 
ali presentes e a retirada do corpo da vítima por parte do CBMERJ. 

Caso o GELC já tenha terminado investigação preliminar no local do 
crime e o CBMERJ ainda não tenha chegado ao local, são os agentes que 
comunicaram a ocorrência que deverão permanecer para guardar o local, 
sobretudo para que o cadáver – principal corpo de delito do homicídio – 
não seja abandonado). Por fi m, a liberação do local de crime só ocorre após 
a remoção do cadáver pelo CBMERJ. 

Realização da investigação de seguimento

A investigação de segmento ocorre subsequente à investigação 
preliminar, sempre com o objetivo de obter mais informações para 
o prosseguimento da investigação ou quando surgem novos dados, 
testemunhas ou provas que possam agregar e facilitar a resolução do caso.

Em regra, a investigação preliminar sempre será insufi ciente, exceto 
nos casos de Auto de Prisão em Flagrante. No geral, o autor não é 
conhecido na investigação preliminar, ou não é devidamente qualifi cado, 
sendo, portanto, necessária a investigação de seguimento, presidida pelo 
Delegado Assistente vinculado àquela equipe de GELC.

Esta etapa da investigação também se dá quando o caso é encaminhado 
primeiramente para alguma delegacia distrital e por esta enviada à DH. 
Nesse contexto, a investigação preliminar é realizada pela delegacia 
de origem e a DH assume a investigação de segmento, coletando as 
informações disponíveis com vistas à conclusão do caso.

Cabe ressaltar que devido às especifi cidades de cada caso, a investigação 
de segmento, diferentemente da investigação preliminar, não é dotada de 
procedimentos e protocolos tão padronizados, adaptando-se a cada caso de 
acordo com suas peculiaridades.

Elaboração do laudo cadavérico pelo IML

Diferentemente de outros estados brasileiros, no Rio de Janeiro o IML 
se encontra inserido dentro do organograma da Polícia Civil, alocado no 
Departamento Geral de Polícia Técnico-Científi ca – DGPTC. Tal fato 
torna o processo de averiguação da morte da vítima mais rápido e acessível. 
O laudo é feito pelo médico-legista do IML, o qual, idealmente, contou 
com informações fornecidas pelo perito legista que verifi cou o corpo da 
vítima no local de crime. O período temporal de confecção do laudo é 
variável mediante as necessidades e atenuantes que venham a recair sobre 
determinados casos, mas, ainda assim, tal período se mostra satisfatório 
para os delegados que apuram e dão prosseguimento à resolução dos casos. 

 

Envio do laudo cadavérico à DH

Finalizada a confecção do laudo, este é encaminhado em meio físico 
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e virtual, sendo o segundo enviado por meio do Sistema de Controle 
Operacional (SCO), que é o sistema responsável pela informatização 
do trabalho da Polícia Civil, que era realizado por meio de formulários 
impressos, digitados ou datilografados.

Abaixo apresentamos um breve resumo de cada uma das etapas afetas 
especifi camente à DH.

1.d. Diferenças entre as Delegacias de Homicídios

Como dito, no estado do Rio de Janeiro, em 2016, contamos com três 
delegacias de homicídios: uma responsável pela capital (DH-Capital), 
outra pela Baixada Fluminense (DHBF) e outra pela região de Niterói 
e São Gonçalo (DHNSG). Nossa pesquisa foi mais concentrada na DH-
Capital, pois é lá onde funciona a Divisão de Homicídios, institucionalidade 
que abarca as três delegacias especializadas.

O mapeamento de processos apresentado acima foi organizado de 
acordo com o que acontece tipicamente nas delegacias. Entretanto, segundo 
as informações apuradas, há diferenças basilares entre o funcionamento 
das três delegacias, seja por conta de recursos materiais e humanos, seja 
por conta de metodologias de trabalhos, as quais precisam ser adaptadas 
justamente por conta das próprias diferenças de recursos entre elas. 

Quadro 2 – Resumo dos processos da DH

Fonte: ISP.
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Primeiramente, as três delegacias possuem efetivos diferentes: as 
informações coletadas apontam para um maior contingente policial na 
capital. Diante da série histórica de vítimas de homicídio doloso cujos 
locais de crimes estavam circunscritos nas áreas de abrangência das 
delegacias, vemos discrepâncias na proporção de alocação da força policial. 
A Baixada Fluminense, região com maior número de vítimas em todos os 
anos apresentados, apresenta em sua DH efetivo bastante próximo ao da 
DHNSG, mesmo que esta tenha, no geral, quatro vezes menos vítimas. 

Além de possuir maior número de vítimas que, inclusive, a cidade do 
Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense possui também maior extensão 
territorial – mais que o dobro da capital, o que faz com que esta região 
apresente uma média de 0,062 policiais civis por km².

Para conseguir organizar seu trabalho, a DHBF divide sua área 
total de atuação em quatro, agregando os vários municípios de atuação 
da delegacia, havendo, por conseguinte, quatro equipes que trabalham 
sempre nas mesmas localidades. Ou seja, há um grupo para cada área, 
o que possibilita aos policiais se especializarem na dinâmica da violência 
de cada uma delas. Na DHNSG o território a ser coberto pelos policiais 
também é dividido, e cada um deles é gerido por um mesmo delegado. A 
lógica da capital é outra, sendo os policiais alocados por turnos à medida 
que os casos são comunicados à DH. 

Mesmo com essas diferenças, é importante ressaltar a preocupação 
nas falas dos entrevistados com respeito ao modelo de divisão territorial 
das equipes. Apesar de haver vantagens em os policiais conhecerem sua 
área de atuação e reconhecerem os grupos que ali atuam, foi argumentado 
que esta divisão do trabalho não seria ideal porque todas as informações 
e poderes estariam concentrados sempre em um mesmo grupo numa 
mesma localidade, o que poderia fragilizá-lo e torná-lo mais vulnerável 
e corruptível. Para amenizar esta possível distorção, dividem áreas entre 
as mesmas equipes, não entre os delegados, na tentativa de evitar o 
surgimento de “xerifes” nessas áreas.

Abaixo descreveremos os procedimentos verifi cados na DHBF que 
podem servir de exemplo sobre como funciona a divisão territorial da 
área coberta por aquela DH. Os mapas a seguir foram confeccionados 

Quadro 3 – Efetivos das DH, área de cobertura e número de vítimas de homicídios dolosos

Fonte: IBGE, PCERJ e ISP.
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com base naqueles expostos dentro da área comum da delegacia, em local 
visível a todos seus policiais. A área 1 compreende os municípios de Nova 
Iguaçu, Mesquita e Nilópolis. A área 2 compreende São João de Meriti 
e Belford Roxo. A área 3 engloba os municípios de Duque de Caxias, 
Magé e Guapimirim, enquanto a área 4 engloba ainda mais municípios: 
Paracambi, Japeri, Itaguaí e Seropédica5.  

Outro ponto que chamou a atenção com relação aos procedimentos 
verifi cados nas DH do estado do Rio de Janeiro diz respeito à interação 
com o Instituto Médico Legal durante as investigações de homicídios. 
No âmbito da DH-Capital, as informações coletadas pela pesquisa 
apontaram para a viabilidade de manter um policial permanentemente na 
unidade central do IML da capital com o objetivo de tomar termos de 
declaração e conseguir informações junto aos familiares de cada uma das 
vítimas. Ainda, ter um perito na DH interagindo, desde o local de crime, 
com o IML aumenta a agilidade da investigação, enriquece o processo 
investigativo e a qualidade do laudo de necropsia. 

Entretanto, esta não é a realidade verifi cada nos casos das outras duas 
delegacias estudadas: tanto a DHBF como a DHNSG possuem menores 
efetivos em comparação com a DH-Capital, o que difi culta a permanência 
de algum servidor dedicado somente a essas duas atividades: ou a de 
acompanhamento de familiares no IML, ou a de manter um perito em 
constante contato com o legista do IML. 

A DHBF, por exemplo, não dispõe de um perito legista específi co para 
este fi m, sendo necessário recorrer a um perito da Divisão de Homicídios 

Mapa 1 – Área de atuação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense

Fonte: IBGE, PCERJ e ISP.

5 - Note-se que o município de Queimados, 
mesmo fazendo parte da Baixada Flumi-
nense, não está contemplado em nenhuma 
das quatro áreas de atuação da DHBF. 
Sua cobertura é realizada mediante uma 
espécie de rodízio dentre os policiais aloca-
dos nas outras áreas. Isto ocorre por enten-
derem se tratar de um local onde a atuação 
dos grupos criminosos poderia trazer riscos 
aos policiais se identifi cados. 
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para realizar tal trabalho, mas somente quando se trata de vítima 
localizada na unidade central do IML da capital. Para casos nos quais as 
vítimas são direcionadas para uma das cinco unidades do IML da Baixada 
Fluminense, tal suporte inexiste. Foi apontado que já houve tentativas de 
concentrar todas as vítimas de homicídios em uma só unidade do IML 
dentre as cinco existentes nos municípios cobertos por tal delegacia. 
Entretanto, as diferentes políticas municipais encontradas impediram que 
isso acontecesse. Ainda, enquanto existiam policiais alocados na DHBF via 
RAS6, havia maior possibilidade de plantões no IML quando necessário. 
Hoje em dia, com a redução dos policiais advindos do RAS, não mais 
conseguem proceder desta maneira, de forma que perdem informações que 
poderiam ser conseguidas junto aos familiares das vítimas que vão até uma 
unidade do IML.  

Encontramos também diferentes dinâmicas criminais relatadas pelos 
entrevistados das três delegacias estudadas. Na capital, foi reportado 
que os homicídios estão relacionados à milícia, ao tráfi co de drogas, à 
contravenção e a questões passionais.  Na Baixada Fluminense também 
foram identifi cados vários fatores geradores de homicídios, tais como 
questões passionais, grupos de extermínio, tráfi co de drogas, crimes 
políticos e questões relacionadas à milícia, a qual estaria dividida em 
vários grupos que “coexistem pacifi camente”. Já na região de Niterói e São 
Gonçalo, as informações apuradas dizem respeito preponderantemente 
ao tráfi co de drogas, sem a atuação de milícias. As diversas motivações 
encontradas nas diferentes localidades apontam, pois, para um trabalho 
diferenciado dentro de cada uma das três DH, o qual deve focar 
nas motivações específi cas para que os autores de homicídios sejam 
identifi cados durante as investigações. 

2. Etapas da investigação de homicídios 

No Brasil, ao longo dos últimos anos, vêm sendo criadas delegacias 
especializadas em investigação de homicídios, com o intuito de aumentar 
a rapidez, a integração e a coordenação dos trabalhos investigativos 
realizados pelas polícias civis. Segundo relatório do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública de 2013, estados como São Paulo7, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, e ainda o Distrito Federal, além do Rio de Janeiro, 
contam hoje com delegacias especializadas que possuem maiores efetivos 
e têm como responsabilidade atividades especifi camente voltadas ao 
esclarecimento de homicídios (FBSP, 2013).  

Criadas como uma solução para os problemas de estrutura e 
coordenação entre investigadores, delegados, peritos, médicos-legistas e 
promotores, na prática, a existência de tais delegacias especializadas pode 
signifi car investigações iniciadas e realizadas com maior rapidez, além 
de maior capacidade de coleta de evidências por equipes especializadas 
e padronização das investigações. Sendo o trabalho da polícia nesses 
casos reproduzir, no inquérito, as informações coletadas que irão instruir 
o processo criminal, são essas equipes as responsáveis por conduzir as 

6 - Regime Adicional de Serviço – RAS. 
Na prática, funciona como alocação de po-
liciais durante suas horas de folga, sendo 
tais serviços extraordinários remunerados

7 -  Segundo o mesmo relatório, uma das 
unidades especializadas mais antigas em 
investigar homicídios é a Divisão de Ho-
micídios e Proteção da Pessoa (DHPP), 
da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
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investigações e produzir os inquéritos a serem posteriormente remetidos 
ao Ministério Público. 

As investigações penais realizadas pelas delegacias de homicídios estão, 
pois, subscritas no Código de Processo Penal Brasileiro, em seu Título II, 
artigos 4º ao 23º, devendo o inquérito policial seguir suas determinações. 
De acordo com o documento normativo, as rotinas investigatórias de 
crimes de homicídios podem – e devem – ser divididas em duas etapas: a 
investigação preliminar e a investigação de seguimento. 

A Investigação Preliminar é aquela que inicia logo após o descobrimento 
do crime e continua até a liberação do local pela polícia. Normalmente 
dura poucas horas. Já a Investigação de Seguimento ocorre após a polícia 
deixar o local e é feita tendo como ponto de partida os indícios ou provas 
obtidos na Investigação Preliminar. Pode durar dias, meses, ou mesmo 
não chegar a lugar algum (MINGARDI, 2006:11).

Dessa forma, procederemos à descrição das etapas da investigação 
realizada pelas delegacias de homicídios do estado do Rio de Janeiro, 
conforme apurado pela pesquisa realizada.

2.a. Investigação preliminar (local do crime)

As primeiras horas da investigação são fundamentais para obtenção de 
materiais e relatos que podem ajudar a elucidar os homicídios. Quanto 
mais demorada for a reação da polícia, maior a possibilidade de perda 
de material e de relatos de testemunhas. À medida que o tempo passa, 
aumentam as chances das possíveis testemunhas esquecerem fatos ou de-
talhes importantes dos acontecimentos. Além disso, aumentam as possi-
bilidades dos agressores fugirem, ameaçarem testemunhas ou encobrirem 
evidências. Ou seja, o esclarecimento de homicídios também depende da 
forma como as polícias estão estruturadas e organizadas para investigá-
-los (FBSP, 2013:23).

Dentre as várias visitas e observações realizadas junto à equipe da DH-
Capital, uma delas foi de extrema importância para a realização desta 
pesquisa. Em um plantão do mês de setembro de 2016, uma equipe do 
Instituto de Segurança Pública teve a oportunidade de visitar seis diferentes 
locais de crime com o GELC. A maioria dos casos acompanhados disse 
respeito a corpos encontrados em diferentes localidades da cidade do 
Rio de Janeiro, havendo, naquele dia, apenas um no qual o crime tivesse 
ocorrido naquele local. Os demais locais eram áreas de desova8. 

A primeira observação relevante sobre a visita aos locais de crime diz 
respeito ao uso e compartilhamento de informações por parte da equipe 
da Polícia Civil em plantão. Foi feito largo uso do aplicativo WhatsApp, 
o qual servia para a transmissão de informações observadas no local do 
crime por meio de gravações de áudio para os GI que estavam de plantão, 
principalmente por parte do delegado responsável pelos locais de crime. 

8 - Consideramos tais áreas como locais de 
desova já que as evidências encontradas 
apontaram que os crimes não ocorreram 
onde os corpos foram encontrados. Tal fe-
nômeno ocorre com mais frequência para 
homicídios ocorridos em áreas onde há 
domínio territorial de diferentes grupos 
de tráfi co de drogas e milícias, os quais 
evitam deixar os corpos nos locais onde 
mantêm domínio territorial.
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Dessa forma, segundo os próprios policiais, são capazes de registrar todas 
as informações necessárias (como coordenadas, presença de câmeras de 
segurança, testemunhas, etc.) e compartilhá-las com o resto da equipe o 
mais rápido possível9. Isso permite que os GI na delegacia já comecem a 
solicitar à SIP as informações adicionais que ajudarão nas investigações. 

Abaixo mostramos de forma sucinta o que ocorreu de mais relevante 
nos locais de crime visitados.

* Espaço da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro inaugurado em 2013 que abriga 

diversas delegacias especializadas, vários órgãos da chefi a de Polícia Civil e em torno de 

três mil agentes.

**Pátio Legal é um local destinado a abrigar os veículos roubados ou furtados 

recuperados pela Polícia Civil na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

9 - Todo trabalho é coordenado via What-
sApp; há diferentes grupos incluindo, por 
exemplo, somente os delegados, outros so-
mente com os policiais do GELC e ainda 
para cada grupo de investigação. No en-
tanto, é preciso observar que este tipo de 
comunicação é realizado com maior frequ-
ência internamente, dentre as equipes da 
PCERJ, não necessariamente consideran-
do a comunicação estabelecida com outros 
dos entes envolvidos numa investigação de 
homicídio. 

Quadro 4 – Locais de crimes visitados

Fonte: ISP.
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No quadro abaixo foram organizados quais os procedimentos 
verifi cados em cada local de crime acompanhado pela equipe do ISP. 
Importante notar que a presença da Polícia Militar não ocorreu em todos 
os locais, bem como o isolamento do local do crime, o qual foi realizado 
corretamente em somente um dos locais de crime observado. Da mesma 
forma, não foi constatada a presença do CBMERJ em todos os locais. 
Diante dos homicídios ocorridos, a equipe de peritos nos locais de crime 
optou por não usar nenhum equipamento específi co de recolhimento de 
provas. Ou por não haver necessidade, ou por conta de seu uso ser inviável 
devido ao estado dos corpos encontrados.

Segundo os entrevistados, casos que são enviados diretamente para 
a DH desde a primeira comunicação do fato possuem maiores chances 
de sucesso, confi gurando-se como mais fáceis de serem solucionados, 
justamente por apresentarem maior quantidade de informações geradas na 
etapa 1 (investigação preliminar). Por outro lado, casos oriundos de outras 
delegacias e posteriormente enviados para a DH não são investigados da 
mesma forma desde a etapa 1, o que limita a quantidade de informações 
disponíveis. Ainda, os entrevistados não se furtam a apontar que a 
investigação preliminar nesses moldes só é possível devido às estruturas 
material e de pessoal presentes na DH.

Ainda no que se refere à investigação preliminar, algumas considerações 
devem ser feitas com relação à vantagem de haver uma equipe como o 
GELC nos locais de crime. Primeiramente, o atendimento a todos os 
locais de crimes onde há um cadáver presente e a possibilidade de realizar 
um trabalho policial mais completo, não somente com a presença de 
peritos e papiloscopistas mas também com a presença de delegados (o que 
é obrigatório por lei). A rapidez com a qual chegam ao local de crime é 
outro fator importante, pois facilita a reconstrução dos fatos e antecipa 
sua solução, facilitando o descobrimento da autoria. Ainda, por somente 
atuarem com a investigação preliminar, os policiais se tornam mais 
especializados, realizando seus trabalhos com mais rapidez e acuidade10.

Outro ponto importante a ser ressaltado diz respeito à presença, no 
local do crime, de policiais que irão cuidar da investigação de seguimento, 
em razão da oportunidade de conhecer dados importantes do local de 

Quadro 5 – Procedimentos policiais verifi cados em locais de crime

Fonte: ISP.

10 - A DH tem como prática alocar no 
GELC os policiais que chegam à unidade, 
justamente para aquisição dessa experiên-
cia, ao invés de serem alocados em outros 
setores. 
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crime, que muitas vezes acabam não sendo documentados no inquérito 
policial. A impressão pessoal do policial presencialmente no próprio 
local de crime, muitas vezes, resolve questões que aparecem em momento 
posterior à conclusão da investigação preliminar. Assim, tal estrutura 
impede as prejudiciais transferências de responsabilidade do inquérito 
entre as equipes da especializada. Ou seja, o mesmo policial que foi ao 
local de crime será o responsável por elaborar a Informação Final Sobre a 
Investigação – documento que encerra a atividade do agente e embasa o 
Relatório Final de Inquérito produzido pelo Delegado de Polícia.

2.b. Documentos produzidos

Diante do que foi observado, após as visitas aos locais de crime, as 
equipes técnicas têm a incumbência de preparar documentos e relatórios 
sobre seus trabalhos específi cos (papiloscopia, perícia criminal, etc.), com 
prazo de 72 horas, com o objetivo de compor o processo de investigação a 
ser posteriormente enviado ao Ministério Público11.  O documento mais 
importante produzido a posteriori, segundo os entrevistados, é o Relatório 
de Recognição Visuográfi ca12, o qual reporta toda a investigação inicial do 
caso em pauta, incluindo todos os aspectos verifi cados no local do crime.

A Recognição Visuográfi ca é a semente da futura investigação, depois de forma-

lizada, levando-se em consideração o seu dinamismo e praticidade. Traz em seu 

bojo desde o local, hora, dia do fato e da semana como também condições climáti-

cas então existentes, além de acrescentar subsídios coletados junto às testemunhas 

e pessoas que tenham ciência dos acontecimentos. Traz ainda à colação minuciosa 

observação sobre o cadáver, identidade, possíveis hábitos, características compor-

tamentais sustentadas pela vitimologia, além de croqui descritivo, resguardados 

os preceitos estabelecidos no artigo 6º, I, do Código de Processo Penal (DES-

GUALDO, 2006:23).

Assim, como dito, após o trabalho realizado nos locais de crime, os 
entrevistados apontaram a relação de documentos que são produzidos pelas 
equipes com o objetivo de dar materialidade, nos autos dos inquéritos, ao 
crime cometido: 

1. Relatório de Recognição Visuográfi ca (responsabilidade do delegado 
adjunto);

2. Relatório de local do crime do GI;

3. Relatório do GELC;

4. Relatório do SIP – Setor de Inteligência Policial (inclui informações 
sobre supostos autores e informações sobre o histórico das vítimas);

5. Relatório (laudo) do perito legista13;

6. Relatório da papiloscopia;

7. Relatório da necropsia (este não é produzido pela equipe da DH, 
mas, sim, pelo IML).

11 - Alguns exemplos de documentos pro-
duzidos pela polícia técnica podem ser en-
contrados no anexo 2 deste trabalho.  

12 - Prado (2014) aponta que tanto o es-
tado de São Paulo como o do Paraná já 
fazem uso deste instrumento quando da 
investigação de homicídios. Na capital 
paulista há, inclusive, uma tentativa de 
estabelecer a obrigatoriedade do relatório 
de recognição visuográfi ca nas investiga-
ções de homicídios, disciplinando o aten-
dimento ao local de crime, prática já utili-
zada lá desde 1999.

13 - Muitas vezes tal relatório é converti-
do em uma comunicação menos formal ao 
médico-legista que realizará a autópsia no 
IML.
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Ainda, é a partir das informações consolidadas nesses relatórios que 
os delegados iniciam ou não, de acordo com a necessidade de cada caso, a 
investigação de segmento, segunda etapa de uma investigação de homicídio 
realizada pelas DH do estado do Rio de Janeiro. 

2.c. Protocolo de investigação de Homicídios Decorrentes de 
Oposição à Intervenção Policial

A Divisão de Homicídios possui, ainda, um protocolo específi co 
de investigação de homicídios decorrentes de oposição à intervenção 
policial. Para esses casos, o padrão de investigação é diferenciado, 
havendo simulações do ocorrido, na tentativa de reproduzir o crime de 
forma simulada a fi m de dirimir quaisquer dúvidas que existam com 
relação ao mesmo. Nesse sentido, é realizada na própria data do ocorrido 
uma simulação da cena, partindo-se daí para as etapas subsequentes, as 
quais incluem a tomada de depoimentos, os laudos periciais e ainda, caso 
necessário, uma outra reprodução simulada da cena em outro momento, 
incluindo todos os elementos possíveis.

As etapas constantes nesse protocolo, então, incluem:

1. Simulação realizada no mesmo dia do crime, ainda no local;

2. Tomada de depoimentos e subsequentes apreensões;

3. Laudos da perícia (produzidos imediatamente após a visita ao local);

4. Reprodução simulada (se ainda não houver elementos para solucionar 
o crime, tal reprodução é feita oportunamente, novamente no local do 
crime);

Importante ressaltar que no momento está sendo desenvolvida uma 
ferramenta que possibilitará a reprodução simulada do crime numa 
plataforma virtual 3D. Tal tecnologia, desenvolvida em parceria com 
pesquisadores da Universidade Federal Fluminense – UFF, permitirá que 
tal reprodução seja realizada em qualquer local, já que o importante serão 
as informações contidas no programa de realidade virtual, diminuindo a 
necessidade de mais uma visita física ao local do crime. Ainda, segundo as 
falas compiladas, tal inovação também contribuirá para o fortalecimento 
do inquérito dadas as tecnologias de realidade virtual para revisitar locais 
de crime.

2.d. Investigação de segmento 

Diante do que foi verifi cado, na fase de investigação de segmento existem 
protocolos menos defi nidos do que no escopo da investigação preliminar. 
Os passos dados dependem de cada caso e de sua complexidade. Para tal, o 
relatório preliminar do GELC é fundamental. A lógica é a de que quanto 
mais informações estiverem contidas no relatório preliminar (realizado 
com base no local do crime) mais fácil a investigação de segmento será. 
Este, inclusive, foi um ponto bastante citado pelos policiais entrevistados. 
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Após a realização do trabalho policial no local do crime, esta fase 
é assumida pelos grupos de investigação, os quais são responsáveis 
pelo caso até este seja enviado ao Ministério Público ou arquivado por 
falta de provas. É este GI que realiza análise de dados, checa câmeras 
de segurança encontradas perto do local, analisa resultados da balística, 
analisa informações de escutas14, segue pistas sobre suspeitos, convoca 
testemunhas, traz suspeitos para serem identifi cados por testemunhas, 
verifi ca impressões digitais por meio do sistema da polícia, solicita e executa 
mandados de prisão, etc. O grupo de investigação também pode optar por 
realizar reproduções simuladas do crime, no caso de haver discrepâncias e/
ou distorções de informações coletadas para compor os fatos de cada caso.

De fato, sendo o esclarecimento dos crimes de homicídios uma das 
principais preocupações das polícias, um relatório do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, publicado com base em informações da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública – SENASP, identifi ca que estados 
brasileiros passaram a investir maiores recursos para melhorar os órgãos 
de perícia, num esforço de priorizar as provas periciais em detrimento das 
provas testemunhais.

Agora a ideia de investigação criminal não se restringe a identifi cação de 
suspeitos, produção de evidências e instrução do processo criminal. Ou-
tras atividades, como coleta de inteligência, elaboração de mapas crimi-
nais, sistematização e integração de bases de dados também passaram à 
alçada das unidades de investigação (FBSP, 2013:17).

Ainda, outras questões estão relacionadas com a investigação de 
segmento, tais como a existência do Serviço de Estudos Comportamentais 
– SEC, o qual conta com uma equipe multidisciplinar, incluindo um 
policial designado especifi camente para a realização dos interrogatórios. 
O SEC possui o papel de criação de uma rotina de estudos dos casos 
da DH, entendendo as particularidades dos crimes, traçando perfi s 
comportamentais dos sujeitos ligados aos crimes investigados. A ideia é 
conseguir a cooperação dos suspeitos nas investigações e, no limite, uma 
confi ssão. Tal setor conta ainda com uma sala de entrevistas adequada ao 
trabalho, onde os suspeitos são ouvidos e as informações a serem incluídas 
nos termos de declaração são coletadas. Em tal sala, há câmeras em diversos 
ângulos com o objetivo de gravar tudo que lá ocorre. Segundo os relatos, 
este protocolo serve para que a gravações produzidas sejam levadas ao 
tribunal para que não haja nenhuma desconfi ança de tortura – ou qualquer 
outro tipo de coação – durante os depoimentos. 

São frequentes os casos nos quais a investigação não foi capaz de instruir 
adequadamente o processo criminal. Isso ocorre porque as evidências 
produzidas não foram sufi cientes ou adequadas para a condenação dos 
suspeitos. O uso de testemunhas e depoimentos tem sido cada vez mais 
contestado por advogados, juízes e promotores, dado as frequentes denún-
cias de violências e arbitrariedades (FBSP, 2013:16).

14 - A obtenção dessas informações fre-
quentemente requer autorizações judi-
ciais. Assim, além de investigadores espe-
cializados na coleta desse tipo de informa-
ção, as delegacias podem também contar 
com servidores encarregados da tramita-
ção de requerimentos junto aos tribunais.
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Sobre o papel das testemunhas durante a investigação de segmento, 
os entrevistados apontaram para a necessidade de haver um efetivo 
programa de proteção à testemunha15, já que tratam de crimes sobre 
os quais muitas pessoas têm medo de se pronunciar. Muitas vezes as 
testemunhas ouvidas durante as investigações retornam à DH – ou até 
mesmo à Justiça – para desmentir o que disseram, numa tentativa de se 
protegerem. Por comparação, em São Paulo, de acordo com o Provimento 
32/200016 produzido pela Corregedoria Geral de Justiça paulista, fi cou 
estabelecida a omissão de dados, no âmbito dos inquéritos de homicídios, 
de testemunhas que não se sentissem seguras em se expor. A possibilidade 
de não ter seus dados visíveis para os advogados dos acusados serve como 
estímulo às testemunhas (PRADO, 2014). Entretanto, tal não é a situação 
encontrada no Rio de Janeiro.

3. Relações com entes do Sistema de Justiça Criminal

As delegacias de homicídio são apenas um dos entes que operam dentro 
do Sistema de Justiça Criminal quando da investigação de um crime de 
homicídio doloso. Sem a coordenação com outras instituições do sistema, 
o trabalho de investigação não pode ser completado e não alcança os 
resultados esperados. Por isso, trataremos a seguir tão somente das relações 
entre as delegacias de homicídios e outros entes quando especifi camente 
relacionadas à solução de casos de homicídios.

De acordo com o diagrama apresentado anteriormente, vemos – ao 
menos – seis instituições envolvidas numa investigação de homicídio, 
além da própria Polícia Civil representada pela DH: Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Médico Legal, Ministério Público, 
Defensoria Pública e Justiça. Dessa forma, abaixo apresentaremos mais 
detalhadamente as relações encontradas entre as DH e tais entes.  

15 - Conforme informações do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública (2013), 
no Brasil, apesar de recentemente terem 
sido criados alguns programas de prote-
ção à testemunha, os mesmos concentram 
os auxílios às testemunhas, somente, ex-
cluindo as famílias.

16 - Disponível em: <http://www.tjsp.
jus.br/Download/SecaoDireitoCrimi-
nal/PortalDeTrabalho/ Provimen to-
32CGJ.pdf>. Último acesso em dezembro 
de 2016.

Diagrama 3 – Órgãos estaduais envolvidos nas investigações de 
homicídios

Fonte: Organizado por ISP.



27

Cadernos de Segurança Pública | Ano 9 ● Número 08 ● Julho de 2017 | www.isp.rj.gov.br

As Delegacias de Homicídios e a Divisão de Homicídios 
da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro: relatório de 
pesquisa
[Vanessa Campagnac]

3.a. Relações com a Polícia Militar

Sempre que perguntados sobre como se dá a interação da equipe da DH 
com a Polícia Militar quando da investigação de crimes de homicídios, a 
resposta mais frequente se relacionou a uma questão bastante sensível, qual 
seja o isolamento do local do crime. Segundo os relatos, há difi culdades na 
execução desta tarefa por conta da falta de recursos e de treinamento por 
parte dos policiais militares. Uma vez que o local de crime é visto como 
de extrema importância para todo o resto da investigação, os policiais 
entrevistados reforçam a necessidade de manter o local seguro até que as 
equipes da DH lá cheguem. Ainda, reportaram que os policiais militares 
não compreendem esta premência, sendo necessário, inclusive, que haja 
uma espécie de treinamento informal dado pelos policiais civis da DH 
para que a execução desta tarefa de isolamento do local seja realizada de 
forma correta, de maneira a realmente proteger ao máximo as provas que 
por ventura possam ser conseguidas junto ao corpo da vítima17.

A preservação da cena do crime é essencial para obtenção de evidências 
válidas para utilização no processo criminal. Contudo, geralmente os 
primeiros a chegar à cena do crime são policiais que não participarão das 
atividades de investigação. Via de regra, são policiais que desconhecem 
os procedimentos de coleta de informações e produção de evidências. É 
necessário, portanto, orientá-los a proceder de forma a preservar ao má-
ximo a cena do crime. Assim, algumas polícias elaboraram procedimentos 
operacionais a serem seguidos por todos policiais, investigadores ou não 
(FBSP, 2013:24).

Apesar da situação relatada, os policiais entrevistados também 
reconhecem que esta tarefa de isolamento de local de crime hoje em dia 
é muito melhor do que no passado – quando, por exemplo, não havia 
nenhuma delegacia de homicídios. Entretanto, também reconhecem 
que muito ainda pode ser melhorado18, apontando a necessidade de uma 
ação em conjunto para que todos os envolvidos – diretos e indiretos – no 
processo de investigação de homicídios tenham clareza sobre seu papel e 
como realizá-lo de maneira adequada e coordenada.

A Polícia Militar também contribui com as investigações quando 
há a necessidade de realização de reprodução simulada de algum crime, 
quando as equipes da DH revisitam um determinado local de crime para 
reunir mais provas, principalmente nos casos de homicídios decorrentes 
de oposição à intervenção policial. De forma geral, foi indicado que, caso 
a localidade esteja circunscrita em alguma área confl agrada, policiais 
militares em viatura blindada – caveirão – acompanham as equipes da 
DH com o objetivo de garantir a segurança da polícia técnica quando da 
realização de seu trabalho. 

Ainda, é preciso comentar que a interação entre a PCERJ e PMERJ no 
que tange às investigações de homicídios apresenta dinâmicas diferentes 
no interior: além de crimes de menor complexidade que os da capital, por 
exemplo, há maior coordenação com a PM porque os efetivos das duas 

17 - Prado (2014) relata a mesma situa-
ção entre as polícias militar e civil de São 
Paulo e de Curitiba com relação à pre-
servação do local de crime realizada pela 
primeira. 

18 - No âmbito da Polícia Militar, o con-
teúdo de preservação de local de crime é 
abordado nas disciplinas ligadas a Direi-
to Penal, Legislação Penal e Legislação 
Processual Penal no Curso de Formação 
de Soldados – CFSd. Já no Curso de For-
mação de Ofi ciais – CFO, este conteúdo 
é discutido em disciplina ligada à Cri-
minalística. Ver: CORTES, Vanessa de 
Amorim e MAZZURANA, Leonardo. 
“Atualização curricular do CFSd: contri-
buições para a gestão educacional na área 
da segurança pública”. Revista Cadernos 
de Segurança Pública. Ano 7, Número 6. 
Rio de Janeiro, 2015
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instituições são menores. Neste sentido, diferentemente da capital, o 
papel da PM no interior é bem mais abrangente do que somente o da 
preservação do local de crime, o que faz com que os policiais militares lá 
lotados participem mais intensamente das investigações.

3.b. Relações com o Corpo de Bombeiros Militar

Apesar de não ter havido falas relacionadas a alguma difi culdade entre 
a DH e o Corpo de Bombeiros, não foi constatada a presença de servidores 
desta instituição em todos os locais de crime visitadas. Considerando que o 
CBMERJ está sob uma secretaria de estado separada (Secretaria de Estado 
de Defesa Civil – SEDEC), a coordenação dos trabalhos entre estas duas 
instituições pode ser difi cultada, principalmente no que se refere a seu 
acionamento quando do encontro de alguma vítima de homicídio pela 
polícia.

Entretanto, foi relatado que as delegacias de homicídios, no geral, 
possuem prioridade de atendimento quando se trata do CBMERJ se 
apresentar a um local de crime com o rabecão para a remoção do corpo da 
vítima para o IML. 

3.c. Relações com o Instituto Médico Legal

Diferentemente de outros estados brasileiros, no Rio de Janeiro o IML 
se encontra inserido dentro do organograma da Polícia Civil, alocado no 
Departamento Geral de Polícia Técnico-Científi ca – DGPTC. Entretanto, 
como visto anteriormente, as relações entre as delegacias de homicídio com 
as unidades do IML variam dentro do estado. Para a DH-Capital, por 
exemplo, é viável manter um policial da DH permanentemente no IML 
central enquanto esta não é a realidade verifi cada nas outras delegacias de 
homicídios. 

Além desta diferença, as informações apuradas na pesquisa dizem 
respeito também a uma outra questão – potencialmente ainda mais grave 
– relacionada às unidades do IML de forma geral: mesmo estando dentro 
da estrutura da PCERJ, a percepção dos entrevistados é de que as diversas 
unidades do Instituto Médico Legal atuam como um “órgão separado”, 
não havendo nenhuma ingerência por parte das DH sobre o trabalho 
realizado nos IML. 

Foram apontados gargalos quanto à inserção dos laudos produzidos no 
âmbito do IML nos processos de investigação de homicídios. Tanto no que 
se refere ao envio dos laudos por meio físico para que sejam anexados aos 
processos criminais como também à inclusão dos mesmos por meio digital 
no sistema informatizado da PCERJ. Segundo as informações apuradas, 
há, portanto, uma demora signifi cativa no envio das informações advindas 
dos IML, o que, segundo os mesmos, difi culta as investigações e atrasa a 
as atividades dos investigadores. 

Neste ponto, os entrevistados confi rmam a necessidade de haver 
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coordenação e integração das atividades de investigação de homicídios 
entre as DH e os IML, de forma a otimizar o processo investigativo, 
incluindo um perito legista do IML na equipe responsável pelos locais de 
crime, o qual fornece as informações coletadas junto à vítima ao médico-
legista a realizar a autópsia no IML.  

Entretanto, há uma vantagem comparativa em ter o IML dentro 
da estrutura da PCERJ. Conforme Prado (2014), as análogas das DH 
fl uminenses nas cidades de Curitiba e São Paulo apresentam ainda mais 
difi culdades de coordenação das investigações de homicídios justamente 
por conta de institutos de criminalística e institutos médico-legais – ou 
seja, os trabalhos periciais – estarem fora da abrangência da Polícia Civil 
naquelas localidades.  

Nas palavras de Beato et al (2008), “as polícias investigativas brasileiras 
ainda são bastante apegadas às formas tradicionais de investigação, além de 
terem uma relação muitas vezes confl ituosa com os peritos. Daí que um dos 
projetos em tramitação no Congresso seja a respeito da independência das perícias 
das polícias civis” (BEATO et al, 2008:209).

No ano de 2005 houve a apresentação de uma proposta de emenda 
constitucional, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro – ALERJ, no sentido de o Instituto Médico Legal ter organização 
e estrutura próprias. Segundo tal emenda, deveria haver uma lei específi ca 
que defi nisse sua organização, funcionamento e atribuições. A proposta 
foi declarada inconstitucional, mas, caso entrasse em vigor, o IML estaria 
desvinculado da estrutura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro19. 

3.d. Relações com o Ministério Público

As relações entre a DH e o Ministério Público é uma das mais sensíveis 
que apuramos dentro do escopo de investigações de homicídios. Ao fi m e 
ao cabo, é para o MP que devem ser encaminhados os inquéritos frutos 
das investigações. A lógica é de que quanto melhor instruído os inquéritos 
estiverem, quanto mais provas materiais estiverem neles contidos, menores 
são as chances do inquérito ser devolvido à polícia para novas diligências20  
e, consequentemente, maiores são as chances de condenação do suspeito. 
Dessa forma, a visão de membros do MP envolvidos diretamente com os 
inquéritos oriundos das delegacias de homicídio é muito importante para o 
aperfeiçoamento do trabalho de investigação já realizado pela polícia.   

No geral, a integração entre delegados e promotores é apontada 
como fator crucial de sucesso de um inquérito: são estes dois entes que 
devem avaliar, conjuntamente, os inquéritos com o objetivo de atender 
as expectativas sobre o que mais é necessário para que a denúncia seja 
oferecida. Quando não há complementaridade das atividades, o caso tem 
mais chances de não avançar, com prejuízo de toda a investigação. Ainda, 
um inquérito com êxito não poderia prescindir da tríade (a) investigação 
realizada pela Polícia Civil, (b) aliada a um MP atuante e acompanhando 

19 -  Campagnac, 2014.

20 - Diligências podem ser caracterizadas 
como a realização de algum ato de ofício 
por funcionário da justiça, tais como vis-
torias, citações, avaliações, penhora, etc. 
É a investigação feita fora dos cartórios. 
Disponível em <http://www.direitonet.
com.br/dicionario/exibir/916/Diligen-
cia>. Último acesso em janeiro de 2017.
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o caso, (c) além do Judiciário autorizando com celeridade a produção de 
provas para melhorar o inquérito.

De acordo com as informações apuradas na pesquisa, a maioria 
dos inquéritos produzidos pela DH-Capital é enviada para a 23ª PIP, 
a qual, pois, funciona como uma das subdivisões do MP para a área 
criminal.  Em geral, a Polícia Civil tem prazo de 30 dias para enviar o 
inquérito de investigação para o MP, e apenas dez dias quando envolve 
uma prisão em fl agrante. Dado este curto prazo, isso signifi ca que 
muitos casos podem ser devolvidos à polícia com um adicional de dias 
para que sejam realizadas investigações adicionais e complementares21. 
Esta movimentação, comumente chamada de pingue-pongue, acontece, 
segundo os entrevistados, em muitos casos. 

Por outro lado, é necessário mencionar que, para o MP, o tempo 
máximo de permanência de um processo nas mãos de um mesmo promotor 
é de 30 dias. Quando se trata de um caso considerado muito urgente e/ou 
relevante, é possível remeter o processo para que as coordenações especiais 
deem o devido prosseguimento com mais elementos, impedindo que 
tal prazo seja ultrapassado. Ou seja, em 30 dias o processo tem que ser 
movimentado, e isso também pode gerar o chamado pingue-pongue.

Para dar conta do grande volume de trabalho, o MP é dividido 
regionalmente dentre as Promotorias de Justiça de Investigação Penal 
– PIP, formando a estrutura das 1ª, 2ª e 3ª Centrais de Inquéritos, que 
compreendem a Capital, Niterói e São Gonçalo, e Baixada Fluminense, 
respectivamente22. São as PIP que detêm a atribuição exclusiva para 
ofi ciar em todas as fases da investigação até o oferecimento da denúncia, 
em inquéritos instaurados a partir de novembro de 2008, exceto aqueles 
iniciados por auto de prisão em fl agrante23. Na prática, pois, qualquer 
crime dentro da área circunscrita pode ser abordado pelo promotor da PIP. 
Há, ainda, unidades transversais que estudam temas específi cos e atuam 
nas diferentes áreas geográfi cas, como o Grupo de Atuação Especializada 
em Segurança Pública – GAESP e o Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado – GAECO. Ambos atuam em diversas 
PIP e estão ligados mais diretamente à temática ora estudada, dando apoio 
às investigações criminais mais complexas. 

Há atualmente (em 2016) no estado do Rio de Janeiro 900 promotores, 
além de mais 188 procuradores cujos trabalhos estão diretamente ligados 
aos desembargadores no âmbito do Tribunal de Justiça. No total, o MPRJ 
conta com mais de 3.000 servidores, dentre promotores e pessoal de 
apoio técnico. Embora haja temáticas diversas nas quais os promotores 
estão alocados, dentro de cada uma das muitas ramifi cações do MP 
tais promotores estão divididos por etapa do processo, de forma que sua 
alocação se dá por momento da investigação. No caso da área criminal de 
atuação, puderam ser identifi cadas outras subdivisões, tais como as que 
seguem24.

1. Promotorias de Justiça de Investigação Penal (têm atribuição 
para funcionar em inquéritos policiais e em outras peças de informação 

21 - Este prazo é indeterminado, e de-
pende do tipo de diligência que o promo-
tor de justiça entendeu necessário para a 
conclusão da investigação. Na prática, 
quanto mais completa ou extensa a dili-
gência, maior o tempo prorrogado para a 
conclusão. 

22 - No interior do estado do Rio de Ja-
neiro, existem PIP somente nas Comarcas 
de Campos, Nova Friburgo, Petrópolis e 
Volta Redonda. No restante do estado há 
a divisão por centros regionais.

23 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
Manual de Atuação Funcional das Pro-
motorias de Justiça de Investigação Pe-
nal, 2009.

24 - Disponível em: <http://www.mprj.
mp.br/areas-de-atuacao/criminal>. Úl-
timo acesso em dezembro de 2016.
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ainda não distribuídas ao Juízo Criminal, exercendo o controle externo 
da atividade policial, bem como requisitar diligências investigatórias e 
instauração de inquéritos policiais);

 2. Promotorias de Justiça junto às Varas Criminais (atuam nos 
processos que tramitam nas Varas Criminais, bem como nos inquéritos 
policiais iniciados por Auto de Prisão em Flagrante);

3. Promotorias de Justiça junto aos Juizados Especiais Criminais 
(atuam sobre os chamados delitos de menor potencial ofensivo, defi nidos 
na Lei 9.099/95);

4. Promotorias de Justiça junto à Auditoria de Justiça Militar (atuam 
nos inquéritos policiais militares, sindicâncias, averiguações, peças de 
informação e processos, apurando a prática de crimes de natureza militar);

5. Promotorias de Justiça que atuam perante o Tribunal do Júri (têm 
atribuição para ofi ciar nos processos que versam sobre crimes dolosos 
contra a vida e os delitos conexos, bem como nos inquéritos policiais que 
apuram os precitados crimes, desde que iniciados por Auto de Prisão em 
Flagrante);

No anexo 3 vemos a lista de áreas de atuação das PIP (tanto na capital 
como na Baixada Fluminense e na região de Niterói e São Gonçalo) 
em relação às áreas geográfi cas abrangidas pelas delegacias de polícia e 
batalhões de polícia militar. Em negrito estão marcadas as PIP que estão, 
de alguma forma, envolvidas com investigação e persecução de casos de 
homicídios.

As relações entre as DH e o MP quando da investigação de homicídios 
são, pois, concentradas principalmente na confecção e na movimentação 
dos inquéritos.  

Para o esclarecimento de um homicídio, é importante considerar a qua-
lidade das provas levantadas pelos policiais. Afi nal de contas, a inves-
tigação criminal destina-se a subsidiar a denúncia feita pelo Ministério 
Público. Nesse sentido, não basta que a investigação policial aponte a 
autoria e materialidade dos crimes. Ela também deve ser permitir apre-
sentação de denúncias criminais (FBSP, 2013:5).

A título de exemplo sobre a movimentação sofrida pelos inquéritos, 
citamos a pesquisa de Misse (2010). Seu estudo apontou o que ocorre 
quando os inquéritos chegam ao Ministério Público do Rio de Janeiro: 
apenas 3,6% do total de inquéritos recebidos pelo MP referentes a 
homicídios dolosos se transformaram em ações penais (111 denúncias) 
entre 2005 e 2008. Ainda, no mesmo período, foram reportados 2.400 
inquéritos, considerando o mesmo crime, devolvidos para novas diligências, 
caracterizando o pingue-pongue. Necessário ressaltar a difi culdade de 
obtenção de informações mais atualizadas justamente por conta da falta de 
integração dessas informações no âmbito do próprio Ministério Público.
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Ainda sobre a confecção de inquéritos feitos pela Polícia Civil a serem 
posteriormente remetidos ao MP, um dos promotores entrevistados (o 
qual atua numa das áreas territoriais de atuação do GAECO) citou quais 
os fatores de sucesso e quais os de insucesso de um inquérito. Segundo 
o promotor, capacidade técnica e trabalho em equipe são, por exemplo, 
fatores preponderantes a serem considerados pela polícia para que o 
inquérito esteja “pronto” para oferecer uma denúncia.

De acordo com o quadro acima, vemos que a experiência e a habilidade 
dos envolvidos no âmbito na confecção dos inquéritos são de fundamental 
importância. Apenas ter sistemas que concatenem informação não é 
sufi ciente, o foco deve estar nas pessoas, apesar de reconhecerem que as 
investigações, hoje em dia, ganharam maior qualidade e agilidade muito 
por conta de tecnologias recentes (vídeos, fotos, etc.). 

Ainda com o objetivo de tornar os inquéritos mais robustos, deve-se 
usar todas as medidas possíveis previstas no arcabouço jurídico, assim 
como disposto na Lei 12.850 de 201325 (sobre crime organizado).  Tal 
lei apresenta um amplo arsenal de medidas a serem tomadas quando das 
investigações de homicídios, detalhando meios de obtenção de provas 
e procedimentos criminais a serem aplicados, tais como interceptações, 
colaborações premiadas, medidas cautelares, buscas e apreensões, 
infi ltração de agentes, dentre outras.

Por outro lado, o promotor entrevistado pondera que problemas 
nas relações entre os próprios promotores e os delegados podem ser 
considerados como fatores de insucesso. As constantes alterações nas 
designações dos delegados e inspetores de polícia – assim como a ausência 
da garantia de inamovibilidade ao delegado – prejudicariam sobremaneira 
os inquéritos justamente porque há de se lidar com servidores diferentes a 
todo o momento. 

Outro gargalo encontrado no âmbito do Ministério Público quanto 
às investigações de homicídio diz respeito à difi culdade de integração das 
suas próprias informações. Não há nenhum sistema de informação que 
junte as etapas em que cada promotor trabalha. Quando outros setores 

Quadro 6 – Fatores de sucesso e insucesso de um inquérito

Fatores de sucesso de um inquérito Fatores de insucesso de um inquérito

Experiência e habilidade do 
investigador

Rotatividade dos delegados

Trabalho em equipe, inclusive entre 
as diferentes agências (PC, PM, MP, 

etc.)

Reiteração de diligências inúteis ou 
inviáveis

Capacitação dos profi ssionais 
(conhecimento técnico)

Distanciamento entre promotores e 
delegados

Recursos humanos e materiais

Bom uso do arsenal de medidas 
previstas no arcabouço jurídico

Fonte: ISP.

25 - Disponível em: <https://www.
planalto.gov.br/ccivil_ 03 /_ ato2011-
2014/2013/lei/l12850.htm>. Último aces-
so em dezembro de 2016.
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do MP precisam de informação sobre algum caso específi co ou vítima, 
contactam uma central de informação chamada Coordenação de Segurança 
e Inteligência, a qual é formada não somente por promotores do MP como 
também por policiais.  

Consequentemente, o mesmo ocorre com as bases de dados tanto 
da polícia como do Judiciário. Na prática, simplesmente inexiste algum 
sistema que coloque todas essas informações – advindas de diferentes 
instituições – em uma mesma plataforma. Essa questão difi culta – se 
não impede – o trabalho de coordenação dos processos de homicídios, 
difi cultando uma análise criminal mais abrangente: os homicídios são 
apurados e/ou julgados numa lógica caso a caso, sem que sejam verifi cadas 
correlações entre casos, vítimas e suspeitos, contextos e motivações.  

Mais um ponto importante a ser observado é a ausência de hierarquia 
dentro do Ministério Público, o que traz a lógica de que cada membro é seu 
próprio chefe, de forma que cada decisão tomada fi ca a critério do promotor 
encarregado de lidar com cada caso de homicídio. A independência 
funcional encontrada no âmbito do MP, pois, difi culta a ação conjunta 
entre as PIP e os grupos especializados transversais. A ação pública 
tende a se tornar mais pessoalizada que institucionalizada, o que pode 
acarretar mudanças bruscas de direção quando os promotores mudam de 
coordenação, fazendo com os trabalhos sejam reiniciados. 

As informações apuradas, portanto, apontam grande difi culdade 
de integração e coordenação dos trabalhos realizados, muito por conta 
da carência de lideranças internas. Entretanto, foi mencionado que nos 
últimos tempos há um desejo, por parte dos promotores, de mudança dessa 
mentalidade de distanciamentos, principalmente no sentido da coordenação 
dos trabalhos. Em tempos de recursos escassos e demandas da população 
por respostas, ponderam, este pode ser um mote para melhorar tal serviço 
público. 

De outro lado, quando perguntados sobre a relação da DH com o MP, 
os policiais entrevistados reportaram que esse assunto deve ser visto por 
duas perspectivas diferentes. Nesta questão fi ca clara, mais uma vez, a 
diferenciação entre as relações pessoais e as institucionais. Do ponto de vista 
pessoal, o relacionamento com o MP foi considerado muito bom, havendo 
relatos sobre delegados da DH em contato direto (novamente via WhatsApp) 
com promotores do MP especifi camente ligados a casos de homicídios. 
Institucionalmente, entretanto, o relacionamento é ligeiramente mais 
tenso, principalmente quando esta proximidade institucional é interpretada 
como tentativa do MP de assumir, de alguma forma, a função que, hoje, é 
dos delegados, tomando o papel de investigação da polícia. Independente 
de qual lado tem razão, o que fi ca clara é a existência, ao menos, de 
um confl ito de interesses, principalmente porque, segundo os policiais 
entrevistados, um corpo cujo papel é acusar não deveria ser autorizado a 
investigar também. 

Apesar das ponderações, as falas apuradas sustentam a existência de 
um bom relacionamento entre as duas instituições no dia a dia, com ambas 
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as partes fornecendo acesso a informações quando necessário, embora com 
espaço para melhorias.

3.e. Relações com a Defensoria Pública

Já que a Defensoria Pública é, tal como o Ministério Público, uma 
instituição independente, que presta assistência jurídica gratuita àquelas 
pessoas que não possam pagar por esse serviço, foi tomada a decisão de 
também entrevistar membros deste órgão.

Inicialmente, a partir do que foi apurado na Defensoria Pública, 
foi citado que a comunicação entre as instituições é esparsa, ocorrendo 
somente quando estritamente necessário, ao invés de ser uma rotina 
protocolar e institucionalizada. Assim, no geral, foi mencionado que 
a Defensoria é pouco acionada pela polícia quando da investigação de 
homicídios, havendo, por conseguinte, pouco contato entre ela e a DH. 

No geral, foram apontadas melhorias nos processos após a implantação 
da DH. Tais melhorias se referiram, principalmente, à qualidade 
dos inquéritos, no que concerne uma apuração mais detida dos fatos e 
circunstâncias que culminaram no crime cometido, além de maior 
objetividade do documento como um todo, a qual foi encarada como 
uma consequência das melhorias do aparato técnico das delegacias e dos 
critérios mais técnicos para recolhimento de provas. Ainda, foi enfatizado 
o fato de hoje existir maior agilidade na produção dos inquéritos por 
parte da DH. Entretanto, um ponto de atenção levantado por membro 
da Defensoria Pública diz respeito a casos de grande repercussão serem 
investigados com maior qualidade26. 

Houve críticas sobre os inquéritos serem muito pautados por provas 
testemunhais, quando provas materiais deveriam ser usadas em maior 
escala e com maior efi ciência a fi m de dar materialidade ao crime cometido, 
aproximando o suspeito da condenação. Como sugestão, os entrevistados 
da Defensoria Pública mencionam que deveria haver maior especialização 
técnica e que tal especialização deveria ser traduzida dentro dos inquéritos 
como peças que confi ram maior materialidade das provas, como, por 
exemplo, a inserção, nos inquéritos, de relatórios sobre uso de resíduos de 
pólvora. 

De acordo, Mingardi (2006) afi rma:

Os problemas relatados acerca da prova pericial geram inquéritos com-
postos essencialmente por provas testemunhais. São poucos os laudos 
que instruem um inquérito (em regra apenas o necroscópico e o perine-
croscópico) e nem sempre eles são úteis, como por exemplo ocorre com o 
exame residuográfi co, que normalmente é inconclusivo (MINGARDI, 
2006:23)27.

Mas as principais críticas ouvidas com relação ao trabalho da DH 
se referiram ao fato de o foco da investigação policial ser uma vítima, 

26 - De fato, casos de grande repercussão 
midiática dispõem de mais recursos no 
sentido de dar uma resposta mais rápida 
à população, o que, por consequência, pode 
acabar por produzir inquéritos com maior 
qualidade.

27 - Da mesma forma, os peritos entre-
vistados citaram que a verifi cação sobre 
uso de resíduos de pólvora é geralmente 
inconclusiva, pois constantemente geram 
resultados falso-positivos, difi cultando o 
uso de tal relatório como prova material.
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em detrimento de investigações em bloco. Trabalhar sob esta lógica 
pode difi cultar sobremaneira a análise criminal, fazendo com que as 
circunstâncias que levaram uma vítima à morte sejam analisadas em 
separado, deixando de lado diversas possíveis correlações com outros casos, 
o que poderia gerar processos mais efi cientes e diminuir os percentuais de 
inquéritos encerrados por falta de provas28.

3.f. Relações com a Justiça

Quando estudamos as relações entre a DH e a Justiça, há de se fazer 
uma diferenciação básica no que se refere aos procedimentos tomados no 
âmbito das investigações dos diferentes crimes: para os casos de crimes 
dolosos contra a vida, tentados ou consumados, os procedimentos são 
de competência do Tribunal do Júri, tanto na primeira fase de instrução 
criminal (na Vara Auxiliar do Júri), como na segunda, no caso de 
pronúncia, quando o réu é submetido o julgamento pelo Tribunal do Júri 
(plenário). O Tribunal do Júri é composto por um juiz presidente e 25 
jurados, dos quais sete são sorteados para compor o conselho de sentença 
e que têm o encargo de afi rmar ou negar a existência do fato criminoso 
atribuído a uma pessoa. Dessa forma, é o cidadão, sob juramento, quem 
decide sobre o crime29.

Para outros crimes, os procedimentos são diferenciados, não sendo 
encaminhados ao Tribunal do Júri, como visto no quadro abaixo.

Dessa forma, no caso da pesquisa ora em tela, as ligações entre a DH 
e a Justiça estão relacionadas fundamentalmente aos casos direcionados 
ao Tribunal do Júri. Segundo os entrevistados, há, sim, boas relações 
com alguns juízes, mas, logicamente, não com todos eles. Entretanto, 
a maior difi culdade apontada por parte dos entrevistados da DH diz 
respeito ao ritmo lento do Judiciário e a como nenhum acompanhamento 
dos homicídios é realizado por parte da Justiça. Além da citada reduzida 
jornada de trabalho semanal dos juízes, reconhecem que a pressão imposta 
aos policiais que lidam com homicídios é muito maior do que aquela 
sofrida pelo MP ou pelo Judiciário, e esse cenário deveria ser diferente, 

28 - Tal tema será melhor discutido 
adiante.

29 - Disponível em < http://www2.tjdft.
jus.br/imp/docImp/TRIBUNALDO-
JURI_comofunciona.pdf>. Último acesso 
em fevereiro de 2017.

Quadro 7 – Ritos processuais de acordo com os tipos de crime

Tipo de rito Aplica-se a

Rito ordinário ou comum Crimes punidos com reclusão

Rito do Tribunal do Júri Crimes dolosos contra a vida

Rito sumário
Crimes punidos com detenção, prisão simples ou 

multa

Rito sumaríssimo
Infrações penais de menor potencial ofensivo 

(contravenções e crimes com pena máxima de 2 
anos)

Outros ritos especiais
Crimes de falência, responsabilidade dos 

funcionários públicos, contra a propriedade 
imaterial e de calúnia e injúria.

Fonte: Organizado por ISP.
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pois as três instituições são corresponsáveis pela persecução penal. Ainda, 
foi enfatizada por um delegado entrevistado a necessidade de um pacto 
nacional sobre homicídios que englobasse realmente todas as instituições 
do sistema de justiça criminal.

4. Principais desafi os

Após o mapeamento dos processos desempenhados pelos policiais das 
delegacias especializadas quando da investigação de algum homicídio, 
foi possível identifi car e sistematizar os principais desafi os a serem 
enfrentados – não somente pela Polícia Civil mas, principalmente, com o 
objetivo de otimizar e aperfeiçoar o trabalho já realizado. Por se tratar de 
um tema com alto grau de complexidade, os pontos de atenção elencados 
abaixo advêm não somente das observações feitas pela equipe da pesquisa 
como também servem para organizar as falas dos próprios entrevistados, 
os quais foram encorajados a falar, ou o fi zeram voluntariamente, sobre as 
principais difi culdades encontradas em seu trabalho cotidiano. 

4.a. Falta de recursos e baixa motivação dos policiais

Dois tópicos relacionados entre si foram bastante recorrentes nas 
várias entrevistas: diminuição – ou falta – de recursos e o baixo grau de 
motivação dos policiais. Muito por conta da atual crise econômica vivida 
pelo estado do Rio de Janeiro, entrevistados apontaram que estão fi cando 
sem equipamentos básicos para realizar seu trabalho corretamente. Um 
especialista forense responsável pela coleta de impressões digitais, por 
exemplo, relatou que o estoque de pós (branco e preto) usados para esta 
tarefa específi ca está fi cando cada vez mais escasso, enquanto outros 
relataram que estão fi cando sem papel para escrever seus relatórios, dentre 
outras queixas de falta de material. 

De toda forma, é necessário enfatizar que a opinião dos entrevistados 
é de que a DH deve ser a última a sofrer com cortes de orçamentos. 
Dada a importância da Divisão de Homicídios no cenário fl uminense, 
é reconhecido que esta recebe tratamento especial, estando as delegacias 
distritais, em comparação, muito mais vulneráveis à escassez de materiais, 
por exemplo. A ideia é de que as DH sejam as “últimas a parar” caso a 
situação fi nanceira do estado acometa a Polícia Civil de forma ainda mais 
severa.

Aliada à falta de recursos logísticos, uma outra esfera do trabalho 
cotidiano se mostrou bastante prejudicada: os recursos humanos encontrados 
nas delegacias de homicídios e sua motivação para a continuação de um 
bom trabalho. Por muitas vezes foi mencionado que o policial alocado na 
DH é “diferenciado”, havendo um status simbólico em fazer parte de uma 
equipe considerada “vencedora”, com alta capacidade técnica e com grande 
visibilidade não somente dentro da própria instituição como também para 
o grande público30.
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Entretanto, os policiais entrevistados não se furtaram a demonstrar 
preocupações com relação à motivação desses profi ssionais. Quando 
perguntados sobre quais os principais desafi os que enfrentavam, trabalhar 
em uma profi ssão subestimada era uma das respostas. Aqueles que 
trabalham na DH não recebem qualquer gratifi cação extra nem formação 
especial na Academia de Polícia, a qual provê somente uma formação 
policial genérica, sem cursos específi cos para a prestação do serviço policial 
numa delegacia de homicídios.

Mesmo que recentemente, no segundo semestre de 2016, a PCERJ 
tenha realizado cursos de capacitação para local de crimes de homicídios, 
a expertise acumulada pela equipe é geralmente desenvolvida ali mesmo, 
dentro da delegacia. Ou seja, espera-se que os policiais trabalhem em 
uma unidade especializada, em um ambiente intenso e sem treinamento 
adequado. Há, inclusive, falas de delegados que reportaram eles mesmos 
darem treinamento a novos policiais que são alocados para trabalhar na 
DH, usando seu próprio tempo e com seus próprios recursos.

De forma geral, o treinamento dos investigadores é bastante precário. 
O currículo das Academias de Polícia não contempla satisfatoriamente 
os conhecimentos necessários à investigação criminal. São raros os cursos 
específi cos sobre perícia e técnicas de interrogatório. Há poucos incenti-
vos institucionais para o aperfeiçoamento dos investigadores. Assim, os 
saberes relacionados à investigação de homicídios são transmitidos aos 
novatos pelos policiais mais experientes (FBSP, 2013:34).

4.b. Alta rotatividade de policiais

Este ponto está diretamente relacionado com o anterior, justamente 
por tratar dos recursos humanos encontrados nas delegacias de homicídio. 
Segundo as entrevistas realizadas, há uma alta taxa de rotatividade dentre 
os policiais alocados nas DH – fato que ocorre dentro da Polícia Civil de 
forma geral. Entretanto, foi bastante enfatizado que isso pouco ou nada 
tem a ver com baixa motivação por parte dos policiais.  A ideia é de que 
os policiais vão para outras delegacias não necessariamente porque estão 
cansados de seu posto. Diversamente, na maioria das vezes, tal fato ocorre 
porque esses policiais são vistos como valiosos para outras delegacias e, 
portanto, recrutados para outras funções em outras localidades. Esse 
movimento levaria a expertise ali construída para outros lugares, deixando 
a DH desfalcada, mesmo depois de tanto tempo e esforço gastos com 
treinamento e adequações diversas.

Nesse ponto, como dito em item anterior, temos a ideia da própria 
delegacia como espaço de construção de conhecimento, mesmo que de 
modo informal, pouco institucionalizado, fi cando esta realidade, de certa 
forma, descolada dos conteúdos formais trabalhados na Academia de 
Polícia. Uma maneira de amenizar este problema, segundo entrevistados, 
estaria na existência de uma maior gratifi cação fi nanceira para incentivar 
os policiais a permanecerem na DH por mais tempo. Inclusive, esta 
questão afeta não somente agentes, investigadores e delegados como 

30 - Frequentemente a equipe da DH 
fi gura em inserções na mídia local, e, por 
vezes, até mesmo na mídia nacional, es-
pecialmente quando da investigação de 
algum caso de grande repercussão.
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também os peritos: enquanto peritos alocados em laboratórios da PCERJ 
recebem algum tipo de gratifi cação especial, aqueles lotados na DH não. 
No geral, a opinião é de que a falta de gratifi cações específi cas, a falta de 
incentivos e a diminuição dos recursos têm tornado difícil a permanência 
dos servidores em um ambiente tão exigente.

Entretanto, deve ser mencionado que tal reivindicação pode ser fruto 
de como a premiação do Sistema Integrado de Metas – SIM foi pensada. 
Segundo a legislação do SIM, as delegacias distritais são premiadas de 
acordo com o atingimento das metas estabelecidas para cada uma delas. 
Nesse sistema, as delegacias distritais não necessariamente “concorrem” 
com outras, mas sim com si mesmas. Uma vez que suas metas sejam 
alcançadas no curso de seis meses, todos os servidores lotados nas delegacias 
ganham premiações. Porém, esse sistema opera de maneira diferenciada 
para as delegacias especializadas. A cada seis meses são escolhidas, pela 
cúpula da segurança pública estadual, quais três unidades – dentre aquelas 
da PMERJ e da PCERJ – devem ganhar premiação por terem alcançados 
bons resultados (mesmo sem haver metas objetivas). 

Na prática, há uma concorrência entre as especializadas, já que 
nem todas são contempladas com gratifi cações em todos os semestres. 
Entretanto, tal concorrência pode se transformar em competição e prejudicar 
a integração entre as unidades especializadas: como os critérios para a 
premiação das unidades especializadas são subjetivos e não há exatamente 
uma regulamentação sobre como fazê-la, tal contexto pode abrir espaço 
para dúvidas e falta de compreensão sobre esse processo por parte dos 
policiais, transformando o prêmio em desmotivação ao invés de incentivo. 
Desde a implantação do Sistema de Metas em 2009, somente a DH-
Capital foi contemplada com gratifi cações em três ciclos: primeiro lugar 
no primeiro semestre de 2010, segundo lugar no segundo semestre de 2011 
e terceiro lugar no segundo semestre de 2013.

4.c. Seleção de casos

(...) nem todas as ocorrências são transformadas em inquéritos policiais. 
Fatores ligados à repercussão do crime e ao status social das vítimas con-
tribuem signifi cativamente para a instauração dos inquéritos. Entre-
tanto, de forma geral, a lógica de seleção dos casos refere-se muito mais 
à necessidade que os delegados e agentes de polícia têm de administrar o 
volume de trabalho (FBSP, 2013:9).

Apesar da percepção sobre a priorização de alguns casos em detrimento 
de outros, independente do motivo, foi reportado reiteradamente que 
o trabalho realizado pelas equipes nos locais de crime – e durante a 
investigação de segmento também – é o mesmo, não importando onde o 
corpo foi encontrado nem quem era a vítima. Assim, foi apurado que esse 
procedimento similar em qualquer local de crime gera uma aproximação 
com a população atendida e confere qualidade ao trabalho da DH. 
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Mesmo que os entrevistados reportem, por muitas vezes, que 
suas equipes visitam todos os locais de crime e que todos os casos são, 
efetivamente, investigados, foi percebida uma prioridade quando se trata 
de casos de repercussão midiática. É nesse momento, de ampla cobertura 
da mídia, segundo os entrevistados, que as DH são capazes de demonstrar 
o trabalho do Estado, confi gurado aqui na ação policial. Conseguem 
mobilizar mais recursos e mais policiais para o local do crime. Ainda, 
afi rmam que tais casos de grande repercussão são boas oportunidades de 
apresentar para a população o trabalho da polícia, principalmente quando 
os locais de crime estão inseridos em áreas confl agradas, onde a presença 
do Estado é, no dia a dia, bem reduzida. 

Assim, argumentam o aspecto positivo da seletividade pelos crimes 
de repercussão: ao investigá-los como prioridade aumentam a sensação de 
segurança da população e diminuem a sensação de impunidade. Gera, pois, 
um aumento da confi ança da população, a qual, no limite, também ajuda a 
solucionar novos casos por meio de mais denúncias e outras colaborações.   

A ideia da seleção de casos baseada em algum critério de importância 
também está presente nas falas de entrevistados tanto do MP como da 
Defensoria pública. A importância do caso, de alguma forma, conferiria 
ao processo de investigação mais qualidade justamente por haver maior 
mobilização de recursos, chegando mais próximo de uma condenação.  

Entretanto, as falas dos entrevistados dizem respeito, mesmo que 
indiretamente, ao viés de seleção dos casos estarem também relacionados 
ao local de encontro do corpo da vítima, sendo somente possível realizar 
um trabalho técnico de perícia de local de crime quando e onde o contexto 
criminal permite. 

Mesmo supondo que não há necessariamente uma priorização de 
crimes com base no local onde os mesmos ocorreram, há de ser dito que a 
própria dimensão das equipes nos fornecem indícios de que nem todos os 
casos são investigados. Ao pensarmos que o GELC funciona por meio de 
plantões de 24 horas e os grupos de investigação trabalham por expediente 
(algo como de segunda a sexta, das 9h às 18h), o número de casos ocorridos 
em um mês seria bastante superior à capacidade disponível de recursos 
humanos. Os GI são responsáveis pelo local do crime e seguem o caso até 
que ele seja entregue ao MP (junto com o delegado assistente ao qual se 
reportam). De toda forma, se houver, por exemplo, sete ocorrências em 
um dia, mas apenas duas no dia seguinte, isso não faria com que alguns 
grupos de investigação fi cassem mais sobrecarregados do que outros, já 
que essa concentração de casos por dia de semana tende a ser suavizada 
num horizonte, por exemplo, de um mês de trabalho. Isso evita que uma 
mesma equipe fi que sistematicamente alocada em dias de semanas nos 
quais há mais casos a serem investigados.     

Como sugestão para a atuação das delegacias de homicídio do Paraná, 
Prado (2014) aponta que deve haver, sim, priorização das investigações 
como modo de solucionar – ou ao menos amenizar – o grande problema 
de excesso de investigações em andamento. A escolha deve ser realizada 
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priorizando as investigações mais recentes e menos complexas com vistas 
a reduzir o acúmulo. Ainda, afi rma ser de grande validade a realização 
de análises de fl uxo para verifi car os “desperdícios” nos processos de 
investigação, além da utilização de instrumentos informatizados que 
facilitem a automação do trabalho, principalmente o burocrático.

Da mesma forma,

a seletividade, portanto, é um imperativo do trabalho policial e está re-
lacionada às atribuições desses profi ssionais do Sistema de Justiça Cri-
minal. Entretanto, a seleção dos crimes que serão investigados é feita de 
forma bastante incoerente, uma vez que os delegados utilizam critérios 
distintos de seletividade, o que acaba por impossibilitar a existência de 
uma política criminal (FBSP, 2013:16).

4.d. Trabalho realizado caso a caso

Como visto anteriormente, uma das mais importantes críticas apuradas 
com relação ao trabalho de investigação realizado pelas delegacias de 
homicídios fl uminenses se referem ao fato de o foco da investigação 
policial ser uma vítima, ao invés de fazerem investigações em bloco.

De fato, esta é uma questão sobre a qual muitos especialistas se 
debruçam. Beato et al (2008), por exemplo, apontam que o melhor modelo 
a ser implementado seria o de Policiamento Orientado para Problemas 
(POP). A metodologia proposta por Goldstein em 199031 diz respeito à 
busca de soluções de problemas ao invés do atendimento de ocorrências isoladas, 
que é, aliás, o modus operandi das polícias brasileiras. Ademais, indicam que 
o POP pode – e deve – ser englobado pela metodologia do Policiamento 
Comunitário, mas apontam que isso exigiria um processo mais amplo de 
reformas do sistema de justiça criminal já que se trata de uma “fi losofi a de 
um novo paradigma policial que inclui a solução de problemas como metodologia 
de ação” (BEATO et al, 2008:170). Assim, haveria grandes entraves à sua 
implementação.

A ausência de esforço na compreensão de padrões e análise de casos certa-
mente contribui para a inefi cácia e a inércia das organizações de segu-
rança pública e do conseqüente desalento entre os operadores do sistema. 
A inefi ciência nesse estilo de patrulhamento tem a ver com o fato de ele 
ser alocado em acordo com uma lógica da organização policial, e não com 
a dinâmica própria dos delitos criminais. Recursos são alocados reativa-
mente, em resposta ao número de eventos já ocorridos nas áreas de poli-
ciamento (BEATO et al, 2008:204).

Dessa forma, para além da determinação de mecanismos de seleção de 
casos – i.e., prioridades, as delegacias de homicídios operam comumente 
numa lógica bastante comum encontrada nas polícias brasileiras, focando 
em casos isoladamente. Tal abordagem por incidentes teria um alto potencial 
de impedir resultados concretos (BEATO et al, 2008). Isso vale não 
somente para o policiamento ostensivo como também para as ações da 

31 - Ver GOLDSTEIN, Herman. Pro-
blem-oriented policing. New York: Mc-
Graw Hill, Inc., 1990.
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polícia judiciária. Como os eventos são tratados isoladamente, sem 
compreensão global nem estruturas de causalidade, o trabalho termina por 
ser desarticulado e há pouca preocupação em identifi car padrões.

Na tentativa de minimizar tal abordagem reduzida, um dos trabalhos 
encontrados no âmbito das DH pesquisadas foi aquele realizado pela 
Seção de Inteligência Policial – SIP. Conforme mencionado, esta 
seção é responsável por buscar e compilar informações advindas de 
diversas fontes no sentido de apreender o contexto de cada crime, por 
meio, principalmente, de técnicas de análise criminal combinadas com 
informações de inteligência. Esta foi uma das maneiras encontradas de 
buscar o contexto no qual os homicídios ocorrem, com o objetivo de 
realizar análises e ações mais abrangentes, otimizando recursos e atacando 
o problema em maior escala. 

Ainda, no caso da DH-Capital, foi informada a existência das Ações 
Especiais Preventivas – AEP, as quais buscam resultados no combate 
à tendência territorial de criminosos. Com base em análise criminal 
territorializada, são realizadas ações pontuais em localidades onde a SIP 
aponta haver necessidade de controle e redução de homicídios dolosos, 
latrocínios e/ou abortos na capital fl uminense. Dessa forma, a DH-Capital 
coordena ações com outros órgãos do sistema de criminal, tais como o MP 
(por meio do GAECO), a Corregedoria Geral Unifi cada – CGU e ainda o 
Corpo de Bombeiros, para que as operações tenham maior sucesso. 

De fato, essa se confi gura como uma tentativa de abordar contextos 
e não somente vítimas pontualmente. Foram relatadas tentativas de 
mapeamento – em conjunto com a GAECO – de localidades onde grupos 
criminosos atuam, bem como suas formas de atuação, locais e horários, 
num movimento de troca de informações que balizem a tomada de decisão 
quanto à repressão e à prevenção de atividades criminosas. Tais ações 
são especiais, e ocorrem esporadicamente, quando há informações de 
inteligência e de análise criminal que levantem suspeitas sobre algum fato, 
supondo a existência de recursos humanos e materiais sufi cientes para a 
realização das mesmas. Entretanto, há de ser mencionado que tais AEP 
se referem, principalmente, ao cumprimento de mandados de prisão por 
homicídios. Apesar de cumprimentos de mandados de prisão já fazerem 
parte do rol de atividades rotineiras das DH, tais AEP são feitas de modo 
confi rmar a presença do Estado, principalmente em áreas confl agradas ou 
dominadas por diferentes facções criminosas.

4.e. Êxito e avaliação interna

Segundo a literatura internacional, um homicídio é considerado 
esclarecido quando a investigação realizada resultou, por fi m, em uma 
denúncia criminal dos suspeitos arrolados. Do ponto de vista da polícia 
judiciária, consideramos um homicídio como elucidado quando ela foi capaz 
de apontar a autoria e materialidade no relatório fi nal do inquérito policial. 
Ainda, podemos dizer que um crime de homicídio foi investigado quando 
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no inquérito policial pode ser encontrada a realização de diligências, as 
quais podem ser de diversas formas, tais como tomada de depoimentos, 
oitivas de testemunhas, coleta de evidências, solicitações de exames, etc. 
(FBSP, 2013).

No geral, todas as entrevistas apontaram que, na opinião dos policiais 
da DH, o principal objetivo do trabalho de investigação realizado diz 
respeito à identifi cação do culpado: é somente assim que consideram o caso 
como “bem sucedido”. Determinar a autoria de um crime é no que todos os 
esforços envidados estão concentrados – portanto, elucidação. Entretanto, 
em termos de monitoramento do trabalho que os policiais realizam, o 
“sucesso” não fi ca tão bem defi nido. Apesar de as informações coletadas 
apontarem que, hoje em dia, é exigida dos delegados a apresentação de 
ao menos dez relatórios concluídos com autoria até o fi nal de cada mês, o 
que, na prática, seriam dois relatórios concluídos por dupla de agentes, os 
entrevistados afi rmam que nem sempre conseguem atingir esse objetivo.

Apesar da existência do Sistema de Metas e Acompanhamento de 
Resultados – SIM desde 2009, o qual trata da defi nição e do gerenciamento 
de metas para os indicadores estratégicos32 de criminalidade do estado do 
Rio de Janeiro, tal sistema não atinge policiais individualmente, retratando 
pouco o que é feito dentro das unidades. A inclusão de metas operacionais e 
táticas para as polícias no âmbito do SIM se confi guraria como um segundo 
momento – natural – de planejamento estratégico da Secretaria de Estado 
de Segurança. Entretanto, tais indicadores ainda não foram contemplados 
pelo referido sistema. A redução de crimes, pois, é a meta, não a efi ciência 
do trabalho policial.  Assim, não há monitoramento e avaliação específi cos 
do trabalho cotidiano policial, nem metas operacionais (nem individuais 
nem por equipes).

Nesse sentido, pode-se argumentar que algum tipo de monitoramento 
e avaliação do trabalho realizado, com metas operacionais e de acordo com 
sua especifi cidade, poderia conferir efi cácia às investigações e conseguir 
mais elucidações. Tais medidas ampliariam a efetividade do trabalho de 
investigação de homicídios, ao menos no âmbito da PCERJ, com o objetivo 
de aumentar as taxas de elucidação. Por outro lado, o estabelecimento de 
metas fi xas de número de casos elucidados (num dado recorte temporal) 
pode pressionar os policiais a concluírem as investigações mais rapidamente, 
o que poderia diminuir a qualidade dos inquéritos, reduzindo o número de 
condenações.

Apesar da importância da avaliação das ações públicas ser ponto 
bastante discutido pela comunidade acadêmica, sua ausência também é, 
amiúde, apontada: “uma das carências recorrentes nas ações não só de ações da 
Polícia em particular, mas de políticas de segurança de forma geral, relaciona-se 
à total ausência de quaisquer mecanismos de avaliação [grifo dos autores] 
tanto da implementação como dos resultados de ações, programas, estratégias ou 
políticas” (BEATO et al, 2008:203).

No caso da pesquisa ora apresentada, foi possível organizar informações 
que se referem à taxa de elucidação dos homicídios ocorridos no estado do 

32 - Os crimes monitorados no SIM dizem 
respeito às letalidades violentas (homicí-
dios dolosos, latrocínios, lesões corporais 
seguidas de morte e homicídios decorrentes 
de oposição à intervenção policial), os rou-
bos de veículos, e os roubos de rua (roubos 
a transeunte, roubos de telefone celular e 
roubos no interior de coletivo).
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Rio de Janeiro. O Gráfi co 2 mostra que 583 dos 3.927 casos ocorridos 
em 2013 e 624 dos 3.468 casos ocorridos em 2014, foram elucidados33. 
Os números se referem a taxas estaduais de elucidação de 14,8% e 18,0% 
para os anos de 2013 e 2104, respectivamente. É importante destacar 
que as Delegacias de Homicídio da Baixada e de Niterói/São Gonçalo 
foram reinauguradas em 2014, então, apesar dos casos de 2014 contarem 
com maior efetivo especializado nas suas investigações, a taxa estadual de 
elucidação aumentou pouco.

Considerando as regiões do estado no ano de 2014, os homicídios 
ocorridos na Baixada apresentam o menor percentual de elucidação, 
aproximadamente 8,9%. O Gráfi co 3 mostra que, na capital, 20,9% dos 
casos foram elucidados e na região de Niterói e São Gonçalo 22,1% foram 
elucidados. No interior, onde não há atuação da Divisão de Homicídios, 
22,9% dos casos foram elucidados. 

Há de se fazer uma ressalva sobre os números encontrados para o 
interior do estado. Deve ser considerado que os crimes ocorridos no 
interior, no geral, apresentam menor complexidade do que os da capital e 
da região metropolitana. No interior, a tendência é de que crimes ligados a 
facções criminosas e milícias, por exemplo, sejam menos frequentes, sendo 
os homicídios relacionados a outras dinâmicas sociais que favorecem a 
identifi cação do autor do crime por parte das forças policiais. 

33 - Acessar <http://www.isp.rj.gov.br/
Conteudo.asp?ident=102> para metodo-
logia. Note-se que aqui a contabilização é 
de casos, não de vítimas.

Gráfi co 2 - Elucidação de homicídios 2013 e 2014 - estado do 
Rio de Janeiro

Fonte: Elaborado por ISP com base nas informações dos Sistemas SCO, Gerencial Web e 
ROWeb/DGTIT/PCERJ.
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Gráfi co 3 – Elucidação dos homicídios 2014 - estado do
Rio de Janeiro e regiões

Considerações fi nais: pontos fortes e pontos a melhorar

No escopo da pesquisa ora apresentada, uma das grandes difi culdades 
encontradas no que se refere ao trabalho da DH dentro do fl uxo de sistema 
criminal está justamente relacionada às instâncias governamentais as quais 
partes do processo estão necessariamente atreladas: o sistema de justiça 
criminal, por força de lei, está ligado tanto ao executivo (com as polícias) 
como ao legislativo (legislação penal) e ao judiciário (punições). Já que 
não há ingerência de um sobre os outros, os fl uxos necessários para uma 
gestão integrada fi cam prejudicados. Ou seja, a própria divisão dos três 
poderes difi culta a efetivação de políticas públicas que deem conta de todas 
as atribuições do Sistema de Justiça Criminal.

De fato, as práticas adotadas pelas delegacias de homicídio do estado 
elevaram sua efi ciência ao padronizar seus procedimentos, ao especializar 
as atividades das equipes e ao aumentar o uso da tecnologia de informação. 
Entretanto, difi culdades a serem vencidas ainda persistem, não somente 
por conta de seu próprio modelo, mas principalmente por conta do modelo 
do sistema de justiça criminal adotado no Brasil, que é desconcentrado 
e descentralizado, atuando como uma arena de segmentos frouxamente 
conectados (loosely-coupled system) (Sapori, 2007).

Fatores não-racionais interferem nos cursos de ação individual no inte-
rior das organizações, defi nindo seus mecanismos de controle endógeno 
e suas relações com o ambiente social. Nessa concepção, as organizações 
complexas não passam de um conjunto de atividades frouxamente arti-
culadas. A noção corrente de que as organizações são sistemas de ativida-
des coordenadas e integradas não se sustenta empiricamente (SAPORI, 
2007:57).

Fonte: Elaborado por ISP com base nas informações dos Sistemas SCO, Gerencial Web e 
ROWeb/DGTIT/PCERJ.
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Dessa forma, as inovações trazidas pela DH para as investigações de 
homicídios podem ser defi nidas como pertencentes ao campo dos processos 
internos das delegacias, as quais estabeleceram microestratégias sobre 
como lidar com as investigações, aumentando, assim, sua produtividade. 
Modifi car processos internos e otimizar equipes para a realização de um 
trabalho mais especializado e efi caz – com consequente melhora no tempo 
de resposta à população – pode, sim, fazer diferença. Entretanto, tal 
ganho produtivo poderia ser ainda potencializado caso fossem defi nidas 
macroestratégias sobre como lidar com homicídios em larga escala.

Não se trata, pois, de procurar um modelo ideal de organização 
policial. Na verdade, deve-se “identifi car as condições para o exercício de um 
policiamento orientado para problemas de forma a conferir mais efi ciência às 
suas atividades, em vez de orientar-se por incidentes isolados, como nas formas 
tradicionais de policiamento que prevalecem no universo brasileiro” (BEATO 
et al, 2008:200).

Uma vez que o estado do Rio de Janeiro apresenta altos números absolutos 
de homicídios, ser capaz de lidar com homicídios com base em estratégias 
de atacado poderia se provar bastante valioso no sentido de aumentar o 
êxito dos inquéritos. Mesmo com a coordenação das chamadas Ações 
Especiais Preventivas, não é difícil compreender que o tempo e esforço 
despendidos nas atividades cotidianas difi cultam, sim, que estratégias 
macro sejam pensadas, fi cando os policiais solapados com a realização de 
suas tarefas específi cas do dia a dia. Nesse ponto, há de ser ressaltado o 
trabalho combinado de análise criminal com atividades de inteligência 
realizado pela Seção de Inteligência Policial. Tais análises se mostram 
como artifícios muito valiosos na tentativa de implementar estratégias em 
bloco. O trabalho da SIP, pois, não somente deve ser incentivado como 
aprimorado e efetivamente utilizado dentro da instituição.

Abaixo, portanto, apresentamos as principais questões verifi cadas 
durante a pesquisa, identifi cando os pontos fortes e aqueles que podem 
ser melhorados no âmbito das delegacias de homicídios. Foram tratadas 
aqui questões gerais que surgiram a partir do estudo dos processos dessas 
delegacias, evitando os pormenores do trabalho policial. Os fatores 
elencados, pois, foram divididos em três dimensões. A primeira diz 
respeito aos processos internos, referindo-se às praticas verifi cadas dentro 
das delegacias ou da própria Divisão de Homicídios. A segunda está ligada 
a recursos humanos, logísticos e materiais, enquanto a terceira se refere a 
fatores institucionais, ora no âmbito da própria PCERJ ora no âmbito de 
outras instituições que também são acionadas quando da ocorrência de um 
crime de homicídio.
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Quadro 8 – Pontos fortes e pontos a melhorar

Fonte: ISP.
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Anexos

Anexo 1

RESOLUÇÃO SESEG Nº 306, DE 15 DE JANEIRO DE 2010.

Defi ne a estrutura da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA, no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO: 

- A necessidade de dinamizar as investigações relativas aos crimes contra a pessoa, em especial o crime de 
homicídio.
- O disposto no Decreto nº 34.633 de 23/12/2003, bem como o que consta no processo nº E-09/022/1901/2010.

RESOLVE:

Art 1º - Implantar e inserir a Divisão de Homicídios - DH no Programa Delegacia Legal, na forma do anexo 
a esta Resolução, sendo o acervo cartorário existente, absorvido pela Coordenadoria das Delegacias de Acervo 
Cartorário – CDEAC.

Art 2º - À Divisão de Homicídios - DH compete:
I - Promover a prevenção e a repressão aos crimes dolosos contra a vida, em especial os homicídios e latrocínios 
na forma consumada;
II - Dirigir e coordenar, privativamente, investigações referentes aos crimes de sua atribuição, nos primeiros 30 
(trinta) dias da ocorrência, sendo delegada a redistribuição do inquérito policial à circunscrição do fato, ao diretor 
da Divisão de Homicídios;
III - Realizar sindicâncias, diligências e investigações determinadas pelo Diretor da Divisão ou de Autoridades 
Superiores;
IV - Promover o entrosamento com os demais setores de atividade policial, em especial com as Delegacias de 
Homicídios, com vistas à execução das tarefas de sua atribuição;
V - Comparecer, obrigatoriamente, aos locais de crime de sua atribuição, assumindo prontamente a direção das 
investigações e confeccionando o competente registro de ocorrência, independentemente da circunscrição onde 
tenha ocorrido o evento, no município do Rio de Janeiro ou por determinação da Administração Superior da 
Polícia Civil;
VI - Manter o intercâmbio e troca de informações com os demais órgãos de Segurança Pública do Estado e do 
País;
VII - Elaborar relatórios anuais e quando requisitados, para os escalões superiores;
VIII - Centralizar informações referentes aos crimes de sua atribuição;
VIII - Criar, junto ao ICCE, um banco de dados de padrões de projéteis, estojos e armas que apresentem correlação 
aos crimes de sua competência.

Art 3º - A Divisão de Homicídios atuará na capital e, em todo o estado do Rio de Janeiro, por determinação do 
chefe do Departamento Geral de Polícia Especializada ou da Administração superior da Polícia Civil;

Art 4º - Fica revogada a Resolução SSP nº284, de 12 de junho de 1989.

Art 5º - Fica derrogado o art. 4º da Resolução SEPC n° 513, de 16 de dezembro de 1991, no que se refere às 
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Delegacias de Polícia subordinadas ao Departamento de Polícia do Interior (DPI) e, insere na res. SSP nº 187/98 
que cria a DHBF e na res. SSP nº 782/2005 que cria DHNSG, o serviço de descobertas de paradeiros no âmbito 
de sua atribuição, devendo remeter as informações constantes em seu banco de dados à Divisão de Homicídios para 
inclusão no banco de dados centralizado;

Art 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, fi cando o seu regulamento sob responsabilidade 
da Chefi a da Polícia Civil.

ANEXO À RESOLUÇÃO SESEG Nº 306 DE 15 DE JANEIRO DE 2010

DA ESTRUTURA DA DIVISÃO DE HOMICÍDIOS
Art 1º - A Divisão de Homicídios (D.H.) terá a seguinte estrutura:
I - Gerenciamento Operacional, compreendendo:
a) Diretor de Divisão;
b) Delegado Assistente;
c) Delegados Adjuntos.
II- Órgãos de Execução:
a) Grupos de Investigação (GI);
b) Grupo de Investigação Complementar (GIC);
c) Seção de Inteligência Policial (SIP);
d) Seção de Busca Eletrônica (SBE);
e) Seção de Suporte Operacional (SESOP);
f) Agente Pessoal (AP);
g) Seção de Descoberta de Paradeiro (SDP);
h) Seção de Assistência Policial (SAP);
i) Grupos Especiais de Local de Crime (GELC);
j) Permanência;
k) Seção de Cartório (SCt).

Art 2º - O Gerenciamento Operacional e Administrativo será exercido pelo Diretor de Divisão, que será um 
Delegado de Polícia, devendo ser auxiliado pelo Delegado Assistente, pelos Delegados Adjuntos e chefi as das 
seções.

Art 3º - São atribuições do Gerenciamento Administrativo-Operacional:
I - representar a UPAJ/DL perante a Administração interna e externa;
II - coordenar as rotinas administrativas e operacionais da UPAJ;
III - exercer outras atribuições defi nidas em lei, regulamentos ou atos normativos.

Art 4º - A coordenação dos GELC será exercida pelos Delegados Adjuntos, sob a supervisão do Delegado Titular.
Das Atribuições.

Art 5º - São atribuições do Diretor da Divisão de Homicídios:
I - coordenar, supervisionar e fi scalizar as atividades administrativas e de polícia judiciária da DH;
II - receber e despachar todo o expediente externo da DH, distribuindo-os, de acordo com as necessidades da 
UPAJ;
III - adotar providências de natureza disciplinar, podendo delegar ao Delegado Assistente a presidência de 
sindicâncias sumárias, até o relatório fi nal, que será submetido à apreciação do Diretor da UPAJ;
IV - organizar escalas de serviço, bem como férias e outros afastamentos temporários previstos em lei;
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V - solicitar motivadamente transferência de servidor policial da DH;
VI - emitir e expedir boletins de merecimento dos servidores lotados na UPAJ no prazo regulamentar;
VII - estimular a solidariedade entre as equipes de plantão e demais órgãos da DH promovendo a interação de seus 
componentes, visando sempre o aperfeiçoamento sistêmico das atividades policiais;
VIII – avocar investigações para prosseguimento sob sua presidência;
IX - dirigir, coordenar, orientar, supervisionar e fi scalizar todas as atividades da UPAJ;
X – redistribuir os feitos após 30(trinta) dias às circunscrições policiais em que ocorreu o fato, caso não seja 
determinada a autoria do delito ou a linha de investigação, podendo ser avocado para prosseguimento na Divisão 
de Homicídios, caso surjam novos fatos;
XI - exercer outras atribuições defi nidas em lei, regulamento ou ato normativo.

Art 6º - São atribuições do Delegado Assistente:
I - substituir o delegado titular nos casos de incompatibilidade ou impedimento, afastamentos temporários ou 
eventuais, bem como auxiliá-lo na direção e fi scalização dos serviços policiais;
II - substituir o delegado adjunto nos casos de incompatibilidade ou impedimento, bem como auxiliá-lo na 
condução de investigações policiais, fornecendo-lhe todo o apoio técnico e administrativo necessário;
III - informar ao Delegado Titular todo fato de interesse policial ou administrativo de que venha a tomar 
conhecimento;
IV - auxiliar o diretor da UPAJ na fi scalização das atividades da SIP, da SESOP, do AP, da SBP, do GELC e da 
Permanência;
V - dirigir, coordenar, orientar, supervisionar e fi scalizar todas as atividades investigatórias dos GIs, designando 
previamente a equipe que prosseguirá no inquérito policial, imediatamente, após a atuação do GELC;
VI - remeter, no prazo legal, inquérito policial, investigação preliminar e registro de ocorrência ao órgão competente 
do Poder Judiciário ou a outro órgão investido de atribuições legais especiais;
VII - zelar pela observância dos prazos e cumprimento das determinações das autoridades judiciais e administrativas, 
observando obrigatoriamente suas atribuições legais;
VIII - exercer outras atribuições defi nidas em lei, regulamento ou ato normativo;

Art 7º - São atribuições dos Delegados Adjuntos:
I - dirigir, coordenar, orientar, supervisionar e fi scalizar todas as atividades investigatórias do GELC;
II - conhecer das infrações penais e fatos de interesse policial ocorridos na área de atuação, determinado a 
lavratura do registro de ocorrência e a atuação do GELC, iniciando de imediato, a investigação preliminar, sob 
sua coordenação;
III - determinar providências para lavratura de registros de ocorrências nos casos de requerimento, notícia-crime 
ou expediente de requisição, protocolizados, ou de outro documento despachado pelo Diretor ou seu substituto 
legal;
IV - presidir auto de prisão em fl agrante, determinando providências de Polícia Judiciária ao servidor policial 
designado para a investigação;
V - zelar pela observância dos prazos e cumprimento das determinações das autoridades judiciais e administrativas, 
observando obrigatoriamente suas atribuições legais;
VI - zelar pelo trâmite regular dos procedimentos em curso;
VII - informar ao Diretor sobre ocorrência policial que tenha ou possa ter grave repercussão na opinião pública ou 
que reclame providências imediatas de investigação policial;
VIII - comunicar ao Diretor fato administrativo referente à UPAJ de que tome conhecimento, consignando-o 
no registro de comunicações administrativas (RCA) ressaltando o estado das viaturas, armamento e munição, 
material permanente sob custódia, dente outros;
IX - atender ato de convocação e designação do Diretor para reuniões, representações, eventos e solenidades 
ofi ciais, dentre outros, ensejando a integração e cooperação entre as Autoridades Policiais lotadas na DH;
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X – coordenar pessoalmente os trabalhos dos Grupos Especiais de Locais de Crimes;
XI – elaborar o relatório de cognição visuográfi ca;
XII - exercer outras atribuições defi nidas em lei, regulamento ou ato normativo.

Art 8º - São atribuições dos Grupos de Investigação – GI, compostos por agentes policiais aprovados no curso de 
Formação e Aperfeiçoamento do programa “Delegacia Legal”:
I - conhecer das infrações penais e fatos de interesse policial, no âmbito das atribuições da DH;
II - lavrar registros de ocorrência, realizar diligências, executar medidas cautelares e atos de Polícia Judiciária, bem 
como outras atividades administrativas, sempre sob a presidência de Autoridade Policial;
III - coletar informações e dados sobre eventos de interesse policial cuja repressão seja legalmente prevista;
IV - participar, sempre que determinado por autoridade competente, das ações policiais coletivas da DH ou dos 
órgãos superiores;
VI - entregar material apreendido referente à investigação policial de sua responsabilidade e respectivo expediente 
à SESOP, pessoa ou órgão conforme determinação da Autoridade Policial;
VIII - encaminhar indiciado à SIP para identifi cação dactiloscópica, elaboração de relatório de vida pregressa, 
boletim de sindicância, requisição de folha de antecedentes penais;
IX - fornecer à SIP todos os dados relativos á prática de infração penal referente ou não às investigações policiais 
em curso, bem assim quaisquer dados de interesse policial de que tome conhecimento;
XIV - exercer outras atribuições defi nidas em lei, regulamento ou ato normativo.

Art 9º - São atribuições da Seção de Cartório - SCt, composto por agentes policiais, aprovados no Curso de 
Formação e Aperfeiçoamento do Programa “Delegacia Legal”.
I - receber autos de procedimento investigatório autuando-os e entregando ao encarregado da investigação policial;
II - manter atualizado o sistema de informações da DH sobre os procedimentos investigatórios distribuídos ao 
judiciário;
III - controlar, por meio do mapa de ocorrências, e informar às Autoridades Policias os prazos legais dos 
procedimentos investigatórios em curso;
IV - lavrar auto de infração, quando determinado por autoridade competente, encaminhando-o à SESOP 
juntamente com o objeto da infração apreendido;
V - lavrar nota de débito após 05 (cinco) dias transcorridos da lavratura de auto de infração cuja multa não se 
prestou, remetendo o respectivo expediente à Corregedoria Interna da Polícia Civil em até 05 (cinco) dias;
VI - escrituração de termo de fi ança, quando cabível;
VII - fornecer à SIP todos os dados relativos a prática de infração penal referente ou não às investigações policiais 
em curso, bem assim quaisquer dados de interesse policial de que tome conhecimento;
VIII - exercer outras atribuições defi nidas em lei, regulamento ou ato normativo.

Art 10º - São atribuições do Grupo de Investigação Complementar - GIC, composto pelo chefe do GIC e por 
agentes policiais, aprovados no Curso de Formação e Aperfeiçoamento do Programa “Delegacia Legal”.
I – Compete ao Chefe do GIC:
A - elaborar e submeter ao escalão superior os planejamentos das ações e operações no âmbito da DH, acompanhar 
os procedimentos policiais, bem como coletar os relatórios emitidos para exame da direção quanto aos resultados 
alcançados;
B - sugerir os planos operacionais e a sua distribuição aos órgãos envolvidos;
C - planejar, coordenar, controlar, e analisar as ações e operações policiais executadas pela DH;
D – coordenar diligências, investigações e demais atividades policiais determinadas pelos dirigentes da Unidade, 
podendo agregar temporariamente agentes de outras seções, consoante a especifi cidade e o sigilo da operação a ser 
desenvolvida;
E - exercer outras atribuições defi nidas em Lei, regulamento ou ato normativo.
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II – Compete aos agentes policiais integrantes do GIC:
A – realizar diligências, investigações e demais atividades policiais determinadas pelos dirigentes da Unidade, 
podendo agregar temporariamente agentes de outras seções, consoante a especifi cidade e o sigilo da operação a ser 
desenvolvida;
B - atuar, em prosseguimento, por determinação do Diretor, nos inquéritos policiais relativos a crimes dolosos 
contra a vida ou complexos com resultado morte, ressalvadas as atribuições específi cas, especialmente os que versem 
sobre ilícitos cometidos em série e os decorrentes de ações praticadas por quadrilha ou bando ou organização ou 
associação criminosa de qualquer espécie.
C- fornecer à SIP todos os dados relativos á prática de infração penal referente ou não às investigações policiais em 
curso, bem assim quaisquer dados de interesse policial de que tome conhecimento;
D - exercer outras atribuições defi nidas em Lei, regulamento ou ato normativo.

Art 11º - São atribuições da Seção de Investigação Policial - SIP, composta por agentes policiais, todos aprovados 
no Curso de Formação e Aperfeiçoamento do Programa “Delegacia Legal”.
I - executar atividades de identifi cação dactiloscópica e fotográfi ca, classifi cação, processamento e arquivamento 
de informações de caráter policial;
II - responsabilizar-se pela guarda de preso ou custodiado quando sob sua vigilância ou em permanência em 
Unidade Policial, órgão judicial ou ministerial, procedendo à posterior escolta para local determinado por 
autoridade competente;
III - acautelar e manter atualizados:
a) pasta de guias de presos;
b) pasta de mandados de prisão e alvarás de soltura;
c) álbuns fotográfi cos e retratos falados.
IV - requisitar folha de antecedentes criminais ao órgão ofi cial de identifi cação, informando-o dos detalhes do 
indiciamento e emitindo para investigação os dados relativos aos antecedentes;
V - receber e arquivar em pasta própria, devidamente recibadas, as guias dos presos autuados pela DH;
VI - zelar pela inviolabilidade das informações e dados registrados na SIP, somente fornecendo-os a pessoas ou 
órgãos legalmente autorizados por determinação de autoridade competente;
VIII - arquivar fotografi a digitalizada no sistema referente à pessoa ou local vinculado à infração penal, 
disponibilizando-a para imediata consulta em álbuns;
IX – confeccionar e arquivar no sistema retrato falado digitalizado referente a suspeito, disponibilizando-a para 
imediata consulta em álbuns.
X - realizar consultas a órgãos do Poder Judiciário, DC - Polinter e outros referentes a antecedentes criminais de 
investigado, atualizando o sistema de informações da UPAJ/DL;
XI - pesquisar, consultar, informar, tabular, mapear e elaborar estatística geral de fatos vinculados às ocorrências 
policiais, conforme determinação de autoridade competente;
XII - Analisar dados recolhidos nas investigações policiais ou em outras fontes, cadastrando e arquivando 
informações e dados relativos a:
a) fatos policiais
b) indiciados e suspeitos em geral;
c) sinais particulares;
d) modus operandi
e) locais e áreas críticas ou sensíveis
XIII - coletar e analisar os dados estatísticos desenvolvidos pelos órgãos de execução da DH;
XIV - analisar os dados estatísticos de outras fontes aplicáveis às atividades policiais;
XV - detectar, através de análise, as áreas críticas, e avaliar os recursos disponíveis para o planejamento de 
operações a cargo da DH;
XVI - prestar à Divisão, através de recursos especializados de fotografi a e cinematografi a, o concurso necessário 
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para a ilustração e a documentação dos trabalhos desenvolvidos;
XVII - realizar os serviços da ótica, instrumentação fotográfi ca e microfotográfi ca;
XVIII- prestar à Divisão, através de recursos especializados de eletrônica, apoio relacionado com a documentação 
magnética e ótico-eletrônica, concorrendo para a ilustração da documentação e dos fatos investigados;
IXX - exercer outras atribuições defi nidas em lei, regulamento ou ato normativo.

Art 12º - São atribuições da Seção de Busca Eletrônica - SBE, composta por agentes policiais aprovados no Curso 
de Aperfeiçoamento do Programa “Delegacia Legal”:
I- proceder e operacionalizar as interceptações telefônicas;
II - efetuar a análise das informações obtidas no processo de interceptação telefônica;
III - produzir informações e relatórios no decorrer do processo de interceptação;
IV - realizar operações de inteligência, vigilância e monitoramento eletrônico;
V - produzir e gerenciar o banco de dados de vozes;
VI - fornecer à SIP todos os dados relativos á prática de infração penal referente ou não às investigações policiais 
em curso, bem assim quaisquer dados de interesse policial de que tome conhecimento;

Art. 13º - São atribuições dos agentes da Seção de Busca Eletrônica - SBE:
I – efetuar as de gravações dos áudios interceptados;
II - zelar pelo sigilo das informações colhidas;
III - exercer outras atribuições defi nidas em lei, regulamento ou ato normativo.

Art 14º - São atribuições da SESOP, composta por agentes policiais aprovados no Curso de Formação e 
Aperfeiçoamento do Programa Delegacia Legal:
I - receber, preparar e enviar, após registrar no sistema, expedientes da DH;
II - distribuir, controlar e arquivar expedientes administrativos da DH, em pastas, arquivos, talonários, tais como:
a) talonário de notas de débito;
b) pasta de autos de apreensão entrega depósito, inutilização de bens e valores, dentre outros;
c) pasta de autos de infração, notas de débito ou FUNESPOL;
d) pasta de guias de recolhimento, depósitos judiciais, FUNESPOL (outros) e DARJ;
e) pasta de guias de remessa ou protocolos de expediente;
f) pasta de expedientes recebidos;
g) arquivo de procedimentos investigatórios dependentes de informações complementares para abertura de 
inquérito policial;
h) talonário de DARJ;
i) talonário de FUNESPOL.
III – entregar expediente de qualquer ordem ou natureza, principalmente comunicação de prisão em fl agrante 
oriunda de autuação, no local determinado pela Autoridade Policial com atribuição;
IV - manter atualizado o sistema de informações da DH sobre os procedimentos investigatórios distribuídos ao 
judiciário;
V - emitir pelo sistema informatizado guia de remessa para expediente da DH, remetendo-a ao destino através de 
malote ou por outros meios;
VII - receber procedimentos investigatórios devidamente despachados, procedendo à emissão de guia de remessa 
e ao posterior envio aos destinos;
VIII - receber objetos apreendidos pelos GGII juntamente com o expediente de encaminhamento em razão de 
despacho de Autoridade Policial, procedendo à emissão de guia de remessa e ao posterior envio ao destino;
IX - receber valores das fi anças prestadas, preenchendo as guias respectivas (DARJ), recolhendo-as aos cofres 
públicos;
X - receber autos de infração lavrados pelos GGII e correspondentes multas prestadas, preenchendo as respectivas 
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guias (FUNESPOL) e recolhendo-as aos cofres públicos;
XII - lavrar formulário de depósito judicial, recolhendo o valor correspondente apreendido pelos GGII aos cofres 
públicos, por meio de comprovante de depósito bancário do Banco do Brasil S.A ou outro credenciado;
XIV - receber, identifi car e inserir no sistema peças técnicas recebidas, verifi cando o status do procedimento 
investigatório, adotando as seguintes providências:
a) em caso de procedimento em curso, entregar ao agente policial encarregado da investigação;
b) em caso de procedimento distribuído a órgão do Judiciário ou outro órgão com atribuição, proceder ao envio ou 
encaminhamento;
c) em caso de investigação pendente de informação complementar para instauração de inquérito policial, proceder 
à juntada ou o apensamento ao feito.

Art 15º - São atribuições do agente de pessoal:
I - formalizar escalas de serviços, zelando pela sua divulgação e atualização;
II - manter atualizado o cadastro dos servidores lotados na DH;
III - ler boletins informativos e diários ofi ciais, comunicando às Autoridades Policiais e servidores os assuntos de 
interesse da administração, requisições judiciais e administrativas;
IV - formalizar solicitações de férias, licenças e remoções a partir da autorização do Diretor;
V - exercer outras atribuições defi nidas em lei, regulamento ou ato normativo.

Art 16º - São atribuições da Seção de Descoberta de Paradeiro – SDP, composta por agentes policiais aprovados 
no Curso de Aperfeiçoamento do Programa “Delegacia Legal”:
I – realizar todos os meios de investigação possíveis para a descoberta do paradeiro de pessoas desaparecidas na 
capital do Estado do Rio de Janeiro, desde que esgotados os meios investigativos da unidade que conheceu do fato 
(Resolução 513/91);
II – informar o aparecimento de pessoas aos seus familiares e/ou ao comunicante do desaparecimento;
III – encaminhar à UPAJ competente, nos casos em que a pessoa desaparecida tenha sido vítima de delito, todo 
o expediente relativo à investigação realizada pela SBP/DH, devidamente instruído com informação elaborada, 
excetuando-se os crimes cuja atribuição é privativa da D.H.;
IV – providenciar, nos casos de desaparecimento e de descoberta do paradeiro de estrangeiro, a devida comunicação 
ao seu respectivo consulado;
V - fornecer à SIP todos os dados relativos á prática de infração penal referente ou não às investigações policiais 
em curso, bem assim quaisquer dados de interesse policial de que tome conhecimento;
VI – manter o banco de dados estadual de desaparecidos atualizado e unifi cado, alimentando-o com informações 
das demais congêneres e UPAJs do interior;
Parágrafo 1º – Competirá às Delegacias Policiais subordinadas ao Departamento de Polícia do Interior (DPI) a 
realização dos procedimentos listados no caput e incisos deste artigo para os desaparecimentos ocorridos em suas 
circunscrições, comunicando a Divisão de Homicídios para a atualização do banco de dados único de desaparecidos;
Parágrafo 2º – Competirá à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) a realização dos 
procedimentos listados no caput e incisos deste artigo para os desaparecimentos ocorridos em sua área de atuação, 
comunicando a Divisão de Homicídios para a atualização do banco de dados único de desaparecidos;
Parágrafo 3º – Competirá à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNIT/SG) a realização dos 
procedimentos listados no caput e incisos deste artigo para os desaparecimentos ocorridos em sua área de atuação, 
comunicando a Divisão de Homicídios para a atualização do banco de dados único de desaparecidos;

Art. 17º - São atribuições dos agentes da Seção de Descoberta de Paradeiro - SDP:
I – realizar todas as diligências necessárias para a localização de pessoas desaparecidas;
II – receber os registros de desaparecimento de pessoas encaminhados à Divisão pelas demais Unidades de Polícia 
Judiciária da capital do Estado do Rio de Janeiro, e realizar diligências visando à localização;
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III – realizar a oitiva de familiares e de pessoas próximas ao desaparecido, visando à coleta de elementos 
complementares;
IV – realizar pesquisas junto a todas as entidades e órgãos públicos e privados, com o objetivo de obter informações 
que possam levar ao paradeiro da pessoa desaparecida;
V – prestar, quando devidamente solicitadas, informações referentes a pessoas desaparecidas, mantendo atualizado 
o banco de dados das solicitações;
VI - exercer outras atribuições defi nidas em lei, regulamento ou ato normativo.

Art 18º - Cada Grupo Especial de Local de Crime - GELC será composto por, no mínimo, 01 (um) Delegado 
Adjunto, 01 (um) perito criminal, 01 (um) perito legista, 01 (um) papiloscopista e 04 (três) agentes policiais 
aprovados no Curso de Aperfeiçoamento do Programa “Delegacia Legal”, além do serviço de remoção de cadáver 
a ser prestado, preferencialmente, em colaboração pelo CBMERJ.

Art. 19º - São atribuições dos agentes dos Grupos Especiais de Locais de Crime - GELC:
I – deslocar-se imediatamente, após acionados, até os locais de crimes de homicídios dolosos e latrocínios, 
ambos consumados, ocorridos na capital do Estado do Rio de Janeiro ou, em casos de maior relevância ou aguda 
repercussão social, em todo o Estado do Rio de Janeiro, por determinação da administração superior;
II – realizar todos os atos de Policia Judiciária necessários para a elucidação dos crimes, atinentes a fase preliminar 
da investigação;
III – providenciar a confecção do competente registro de ocorrência, autos de prisão em fl agrante, executar medidas 
cautelares e atos de Polícia Judiciária, bem como outras atividades administrativas, sempre sob a presidência de 
Autoridade Policial e a imediata remoção do(s) cadáver(es);
IV – compete a Delegado Adjunto coordenar o GELC e criar meios para que sejam realizados os serviços de 
perícia e as demais diligências atinentes a elucidação do crime, além de elaborar a recognição visuográfi ca do local;
V - guardar o prédio da DH, seus bens, viaturas policiais, documentos e objetos nela acautelados e;
VI - exercer outras atribuições defi nidas em lei, regulamento ou ato normativo.
São atribuições dos agentes da Permanência, composto por agentes aprovados no Curso de Aperfeiçoamento do 
Programa “Delegacia Legal”:
I - conhecer das infrações penais e fatos de interesse policial, no âmbito das atribuições da DH;
II – lavrar registros de ocorrências, autos de prisão em fl agrante, bem como outras atividades administrativas, 
sempre sob a presidência da Autoridade Policial;
III - receber, expedir e controlar mensagens via rádio, fac-símile e internet, dando imediata ciência à autoridade 
competente destinatária;
IV - guardar o prédio da DH, seus bens, viaturas policiais, documentos e objetos nela acautelados, além do 
armamento disponível ao plantão;
V – atender as chamadas das ocorrências passando imediatamente para o GELC para as providências;
VI – efetuar consultas nas bases de dados, pelo plantonista da SIP.

Art. 20º - São atribuições da Seção de Assistência Policial - SAP, composta por agentes policiais aprovados no 
Curso de Aperfeiçoamento do Programa “Delegacia Legal”:
I – controlar e elaborar os mapas das viaturas da divisão, além da respectiva manutenção;
II – controle de suprimento do armamento e sua manutenção da UPAJ;
III – supervisionar as atividades do síndico da unidade e, em sua ausência, realizar suas tarefas;
Das Rotinas Básicas

Art 21º - A prestação de serviços na DH será contínua e permanente em horário de expediente para todos os 
servidores policiais, exceto para os policiais do GELC e da permanência que estiverem de plantão, os quais 
prestarão serviços em escala de plantão previamente defi nida.
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Art 22º - As equipes do GELC não assumirão o serviço de plantão sem a presença de um Delegado Adjunto, 
chefe da equipe.

Art 23º - Assumido o serviço, o Delegado Adjunto verifi cará:
I - a presença de todos os integrantes das equipes na sede da DH, em condições de boa apresentação e asseio, com 
roupas adequadas ao desempenho das suas atividades;
II - as condições de asseio, higiene, e segurança das dependências policiais;
III - A Autoridade Policial de Plantão, determinará a verifi cação:
A - do estado de conservação e as condições de operação dos meios de comunicações e sistema de computação da 
DH;
B - as condições de uso e o estado de conservação das viaturas policiais, armamento e munição da carga existente 
e acautelada;
C - a guarda de bens e valores apreendidos nos plantões anteriores e não remetidos aos correspondentes destinos;
D - as comunicações de prisões em fl agrante, indiciados presos ou acautelados, procedimentos investigatórios com 
prazos exauridos, quando houver, determinando as providências cabíveis;
E - as fi anças prestadas, multas ou depósitos judiciais determinando, quando for o caso, a imediata providência de 
recolhimento aos cofres públicos.
Parágrafo único - Constatada qualquer irregularidade a Autoridade Policial deverá providenciar o que for necessário 
para saná-la, consignando o fato e medidas adotadas no Registro de Comunicações Administrativas (RCA).

Art 24º – O GELC e a equipe da permanência não se ausentará do plantão, antes da chegada da equipe subsequente.
Dos Critérios de Lotação

Art 25º - Somente poderá ser designado para integrar a DH servidor policial que:
I - tiver concluído com aproveitamento o Curso de formação e aperfeiçoamento ministrado pelo Grupo Executivo 
do Programa “Delegacia Legal”;
II - for efetivamente selecionado após aulas práticas sobre o sistema de informatização;
Dos Critérios de fi scalização

Art 26º - O Diretor Geral do Departamento de Polícia Especializada, os Sub-Chefes da Polícia Civil, a Chefi a 
da Polícia Civil e a Corregedoria Interna da Polícia Civil, cumulativamente ou alternativamente, em razão dos 
sistemas de informatização, estabelecerão os parâmetros da aferição dos procedimentos administrativos e gerenciais 
da DH.

Art 27º – As correições rotineiras serão previamente publicadas pela Corregedoria Interna da Polícia Civil, no 
Boletim Informativo da Instituição;

Art 28º - O Chefe de Polícia, por ato próprio, disporá sobre parâmetros e critérios das inspeções e correições, 
considerando o sistema de informatização adotado na DH.
 
Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2010
 
José Mariano Beltrame
Secretário de Estado de Segurança

(Fontes: <http://www.rj.gov.br/web/seseg/exibeConteudo?article-id=264456> e <http://www. rj.gov.br/web/
seseg/exibeConteudo?article-id=264461>. Último acesso em fevereiro de 2017).
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Anexo 2

Figura 1

Equipamentos periciais levados às cenas de crimes

Figuras 2, 3 e 4

Materiais periciais da papiloscopia
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Figura 5

Materiais da perícia criminal

Figura 6

Tubos de coleta de material pericial
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Figura 7

Relatório produzido pela DH após a visita à cena de crime

Figura 8

Laudo de Exame de Resíduo de Tiro produzido pelo GELC após a visita à cena de crime
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Figura 9

Modelo de relatório produzido pelo IML após a análise da vítima
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Anexo 3

Áreas de atuação das PIP em relação às delegacias e batalhões

Central de 
Inquéritos

Promotorias de Justiça de 
Investigação Penal - PIP

Delegacias de Polícia Civil Batalhões de Polícia Militar

1ª Central - Capital

1ªPIP 1ª DP   5

2ªPIP 4ª e 5ª DP   5

3ªPIP 6ª e 10ª DP   4 e 2

4ªPIP 12ª e 14ª DP  19 e 23

5ªPIP 7ª e 9ª DP  2 e 5

6ªPIP 38ª e 40ª DP   9 e 16

7ªPIP 16ª DP 31

8ªPIP 17ª e 20ª DP   4 e 6

9ªPIP 18 e 19º DP   4 e 6

10ªPIP 24ª DP   3

11ªPIP 21ª DP   22

12ªPIP 23ª e 25ª DP   3

13ªPIP 30ª e 41ª DP 9 e 18

14ªPIP
DRFC, DRFVAT, DRF e 
DRRCEF  

-

15ªPIP 13ª e 15ª DP   19 e 23

16ªPIP DEFRA e DRCPIM   -

17ªPIP
DEAPTI, DEAM/CENTRO, 
DEAM/JACAREPAGUÁ, 
DRCCSP, DEAT e DDSD   

-

18ªPIP 28ª e 29ª DP 9

19ªPIP 32ª DP 18

20ªPIP 35ª DP   40

21ªPIP 33ª e 34ª DP  14

22ªPIP 27ª e 39ª DP   41

23ªPIP
DRACO, DH, DAS, DRAE e 
CGP   

-

24ªPIP Delegacia Fazendária   -

25ªPIP DPCA e POLINTER   -

26ªPIP
DRCI, DECON, DEAM/
CENTRO e DEAM/
JACAREPAGUÁ   

-

27ªPIP 35ªDP   40

28ªPIP 22ª e 44ª DP   3 e 16

29ªPIP 33ª DP 14

30ªPIP
37ª DP e Delegacia do Aeroporto 
Internacional do Rio de Janeiro  

17

31ªPIP
43ª DP - Guaratiba e DEAM-
OESTE

27
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2ª Central - Niterói 
e São Gonçalo

1ªPIP
72ª DP - São Gonçalo, exceto 
inquéritos relativos a crimes 
dolosos contra a vida

7

2ªPIP

73ª DP - Neves e inquéritos 
relativos a crimes dolosos contra 
a vida oriundos da 72ª DP - São 
Gonçalo

7

3ªPIP
74ª DP - Alcântara, exceto 
inquéritos relativos a crimes 
dolosos contra a vida

7

4ªPIP 76ª DP - Centro, Niterói 12

5ªPIP 77ª DP - Icaraí e 81ª DP - Itaipu 12

6ªPIP
78ª DP - Fonseca e 79ª DP - 
Jurujuba

12

7ªPIP
Delegacias Especializadas e 
DEAM - Niterói

-

8ªPIP

75ª DP - Rio do Ouro e 
inquéritos relativos a crimes 
dolosos contra a vida oriundos da 
74ª DP - Alcântara

7

9ªPIP
Delegacias Especializadas e 
DEAM - São Gonçalo

-

3ª Central - Baixada 
Fluminense

1ªPIP 52ª DP 20

2ªPIP 59ª DP 15

3ªPIP 54ª DP e 12ª DEAC 39

4ªPIP
62ª, 64ª DP e IP pares 13ª 
DEAC

15 e 21

5ªPIP 58ª DP e 11ª DEAC 20

6ªPIP não informado não informado

7ªPIP Delegacias Especializadas -

8ªPIP
62ª, 64ª DP e IP ímpares 13ª 
DEAC

15 e 21

9ªPIP 53ª DP, 57ª DP e 14ª DEAC 20

10ªPIP 55ª, 56ª DP e 11ª DEAC 20 e 24

11ªPIP Delegacias Especializadas -

12ªPIP 59ª DP 15

13ªPIP
DEAM - Nova Iguaçu / DEAM 
- São João de Meriti

-

14ªPIP
DEAM - Nova Iguaçu / DEAM 
- Belford Roxo 

-

Fonte: Diário Ofi cial do Estado do Rio de Janeiro de 31/03/2016. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOERJ/2016/03/31/
Ministerio-publico>. Último acesso em dezembro de 2016.

Lista de delegacias especializadas da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 

CGP - Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

DAS - Delegacia Antissequestro

DDSD - Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados
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DEAC - Delegacia de Acervo de Cartório

DEAM - Delegacia de Atendimento a Mulher

DEAPTI - Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade

DEAT - Delegacia de Atendimento ao Turista

DECON - Delegacia do Consumidor

DH - Delegacia de Homicídios 

DPCA - Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente

DRACO - Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas

DRAE - Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos

DRCCSP - Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Saúde Pública

DRCI - Delegacia de Repressão a Crimes de Informática

DRCPIM - Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial

DRF - Delegacia da Receita Federal

DRFC - Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas

DRFVAT - Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos

DRRCEF - Delegacia de Roubos e Furtos contra Estabelecimentos Financeiros

POLINTER - Divisão de Capturas e Polícia Interestadual
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Resumo 
O presente artigo tem por objetivo estabelecer quais são as principais circunstâncias ou motivações que culminam na 
ocorrência de letalidades violentas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Utilizando uma amostra do ano de 2014, 
este estudo chama a atenção para as condições que propiciam as mortes violentas no estado, indicando, por exemplo, a 
atuação do tráfi co de drogas, os homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial e os motivos fúteis como os 
fatores preponderantes que motivam a ocorrência de tais mortes.
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Apresentação

O aumento dos homicídios no Brasil desde a década de 1980, apontado 
tanto por pesquisadores quanto por números do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, indicou, ao mesmo 
tempo, um incremento da violência urbana no país (Souza, 1994; Zaluar, 
1998; Kant de Lima, Misse & Miranda, 2000; Minayo & Souza, 2003). 
Mesmo com a redução, a partir da década de 90, das taxas de homicídios 
no estado do Rio de Janeiro, a violência urbana acirrou-se com a expansão 
do comércio ilegal de drogas e de armas, aumento dos roubos e furtos a 
pedestres, aumento das lesões corporais, maior grau de organização social 
do crime, entre outros fatores.

Os dados do Instituto de Segurança Pública apontam para um 
aumento, no estado do Rio de Janeiro, da ordem 269,3% no total de roubos 
e 108,4% no volume de registros de ocorrência, entre os anos de 1991 
e 2014. Em 1991, para cada dez furtos aconteciam, aproximadamente, 
seis roubos. Já em 2014, para os mesmos dez furtos eram, cerca de, nove 
roubos. A proporcionalidade furto/roubo se alterou muito ao longo dos 
anos, revelando práticas mais violentas na consecução dos crimes contra 
o patrimônio. Os registros de ocorrências envolvendo tráfi co de drogas 
tiveram incremento de 301,7%, do ano 2000 para 2014. Tais números 
corroboram a mudança no padrão de violência e criminalidade ocorrido 
desde a década de 80, no estado do Rio de Janeiro.

Essa mudança de padrão desencadeou uma busca por teorias e 
metodologias que explicassem o que vinha acontecendo tanto nos estados 
como no país como um todo, e a pouca produção de dados quantitativos, 
associada à má qualidade daqueles de que se dispunham, difi cultava o 
trabalho de mensuração do fenômeno e afetava, também, a capacidade 
explicativa do mesmo. Hoje, muito se avançou sobre a sociologia da 
violência e do crime, contudo, muitas lacunas que ainda se fazem presentes 
difi cultam, por exemplo, a compreensão dos homicídios como fenômeno 
social (Ratton et al, 2011). Assim, esclarecer quais foram as motivações ou 
circunstâncias confl ituosas que culminaram em morte intencional pode 
contribuir para reduzir algumas destas lacunas presentes na dinâmica dos 
homicídios, colaborando, assim, para seu entendimento como fenômeno 
social.

Objetivo

O objetivo geral deste estudo é estabelecer quais foram as principais 
circunstâncias ou motivações que culminaram na ocorrência de letalidade 
violenta na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no ano de 2014.

Como objetivos específi cos destacam-se:

1. A partir das principais circunstâncias ou motivações, descrever se 
houve ou não uma motivação secundária e classifi cá-la.
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2. Estabelecer se a vítima tinha algum envolvimento com atividades 
ilícitas, ao observar se a vítima foi citada, por alguma das partes ouvidas 
na fase do inquérito policial, como tendo algum tipo de envolvimento com 
atividades ilícitas.

3. Rever os registros de ocorrência que tinham como instrumento 
da letalidade violenta a categoria “outros”, com o intuito de melhorar a 
qualidade da variável sobre o tipo de instrumento utilizado na prática 
deste delito.

Metodologia

Em princípio, o foco deste estudo se concentrou na letalidade violenta 
ou, ainda, na soma dos seguintes eventos: homicídio doloso, roubo 
seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e homicídio decorrente 
de oposição à intervenção policial. Tal agregação pertence ao Sistema 
Integrado de Metas do estado do Rio de Janeiro e foi utilizada aqui 
como uma forma mais abrangente de observar a totalidade das mortes 
intencionais que tão somente analisar os homicídios dolosos.

Estabelecer as circunstâncias ou motivações que culminaram numa 
letalidade violenta é uma das tarefas mais complexas quando se tem 
em mente a análise da base de dados da polícia, pois as respostas a essa 
pergunta não se subscrevem numa variável. Mas, sim, em várias peças 
do inquérito ou, ainda, tal informação precisa ser extraída a partir das 
anotações dos policiais quando da ocorrência do evento ou ao longo do 
inquérito policial. Tais respostas seriam de suma importância na busca 
pela motivação criminal, pois seria possível avançar mais um passo em 
direção a um melhor entendimento dos processos que regem as interações 
entre os indivíduos que acabam por levar à letalidade. 

Para tanto, foram lidas as dinâmicas das letalidades violentas, os 
relatórios investigativos da autoridade policial, bem como os termos de 
declaração de todos aqueles ouvidos durante o inquérito policial, para 
avaliação das possíveis motivações que defl agraram a letalidade. Foram 
observadas as possibilidades dos homicídios estarem ligados ao tráfi co de 
drogas, à milícia ou grupos de extermínio, por motivação fútil, passional, 
legítima defesa, etc.

Foram analisadas as letalidades violentas que ocorreram no ano de 2014, 
o que daria um maior tempo às investigações para que se tivesse maior 
quantidade e qualidade de informações no inquérito policial, facilitando 
assim o resultado da pesquisa sobre as circunstâncias ou motivações. A 
unidade geográfi ca de análise foi delimitada pela Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro, área esta que concentrou, aproximadamente, 80% do total 
de letalidades, no ano de 2014. 

Como a pesquisa se daria principalmente pela leitura das peças do 
inquérito policial, foi necessário calcular uma amostra dos casos da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, uma vez que seria inviável realizar a 
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leitura de todos os registros de ocorrência de letalidade violenta desta 
região. Assim, uma amostra de 400 registros de ocorrência, contendo 
447 vítimas, foi sorteada por Amostra Aleatória Simples (AAS), com 
intervalo de confi ança de 95% e margem de erro de 4,7% para o total de 
vítimas, para que se procedesse à leitura de cada peça de inquérito de cada 
um dos 400 registros de ocorrência sorteados na amostra. A partir daí, o 
levantamento teve como foco a circunstância ou motivação principal do 
crime, levantando-se também as razões secundárias de cada delito. Foi 
realizada uma reclassifi cação da categoria “outros” presente na variável 
“instrumento do crime”, para estabelecer qual instrumento foi mais 
utilizado na prática dos delitos. 

Com relação à leitura das peças do inquérito policial, foi observado se a 
vítima foi citada, por alguma das partes ouvidas durante o inquérito, como 
tendo algum tipo de envolvimento com atividades ilícitas. Com isto, não 
se trata aqui de culpabilizar a vítima, mas, sim, de tentar entender melhor 
as interações entre os indivíduos envolvidos neste tipo de fenômeno, que 
vitimiza tantos jovens nos grandes centros urbanos do país.

Resultados

Hoje existe certo consenso entre pesquisadores quando nos referimos 
ao perfi l das vítimas de letalidade violenta, ou seja, são na sua maioria 
homens, jovens, negros, moradores de áreas carentes (Minayo & Souza, 
2003; Lemgruber, 2006; Beato & Marinho, 2008; Dirk, 2011; Ratton et 
al, 2011). Histórica e universalmente, os homens cometem mais violências 
que as mulheres, assim como os jovens cometeriam mais violência que 
outros grupos etários (Minayo, 2003; Soares, 2008). E mais ainda, neste 
tipo de confl ito inegociável os envolvidos são, em sua maioria, homens 
jovens matando homens jovens. 

Os resultados que aqui são descritos levam em consideração não 
mais o perfi l dos vitimizados, mas, sim, as circunstâncias e motivações 
que levaram ao desfecho de uma relação social inegociável. Contudo, 
se necessário for, alguns aspectos do perfi l das vítimas serão analisados. 
Os motivos e circunstâncias foram assim descritos e agrupados nas 447 
vítimas observadas, como se segue: 1. Tráfi co de drogas; 2. Homicídio 
decorrente de oposição à intervenção legal; 3. Fútil (briga de vizinhos, 
briga de família, briga de trânsito, vingança, dívida, ciúmes); 4. Milícia ou 
grupo de extermínio; 5. Latrocínio (roubo seguido de morte); 6. Legítima 
defesa; 7. Passional; 8. Bala perdida (quando a vítima não se encontrava 
diretamente ligada ao evento); 9. Outros (homofobia, erro de pessoa, 
parricídio, lesão seguida de morte).
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Das 447 vítimas de letalidade violenta na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro analisadas pela pesquisa no banco de dados da Polícia Civil, 
foram encontradas circunstâncias ou motivações para 68,4% dos casos. 
Em pouco mais de 30% deles não foi possível identifi car o que motivou o 
crime. Mesmo assim, para um primeiro levantamento de dados, considera-
se uma base consistente de informações os resultados obtidos de mais de 
68% dos casos identifi cados com motivações ou circunstâncias da morte.

Em 21,4% do total as circunstâncias foram associadas ao tráfi co de 
drogas. As intervenções legais responderam por 14,3% do total, ou ainda, 
as mortes resultantes das ações do estado vitimizaram 64 pessoas, todas 
do sexo masculino. Os motivos fúteis somaram 12,3% do total de vítimas, 
e são caracterizados pelas brigas e discussões, pelas vinganças e também 
pelas dívidas contraídas por uma das partes. Somente estas três motivações 
responderam por quase metade das vítimas da amostra analisada, cerca de 
48,1% delas.

A milícia ou extermínio está relacionada a 8,3% das vítimas, percentual 
inferior às três primeiras motivações. Contudo, de acordo com Cano 
& Duarte, a partir de 2008 as milícias do Rio de Janeiro passaram a se 
caracterizar pela discrição: “se a milícia sempre se contrapôs à conduta 
espalhafatosa do tráfi co, o contraste é ainda mais marcante quando se 
considera o estilo atual desses grupos, que tenta diminuir sua visibilidade” 
(2012:73). Assim, uma conduta mais discreta associada a um grande 
clima de intimidação poderia resultar em menos informação para as 
polícias sobre um determinado evento, o que refl etiria no baixo percentual 
das letalidades associados aos milicianos, nos resultados do Gráfi co 1. O 
que se pretende dizer é que como o tráfi co tende a atuar de maneira mais 
extravagante nas mortes que produz, talvez as informações que permitem 
ligar um homicídio à atuação do tráfi co seja mais evidente do que nos 
casos associados à milícia. Os latrocínios representaram 5,6% do total 
das letalidades observadas na Região Metropolitana do Rio. As legítimas 

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ.
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defesas foram responsáveis por 2,5% do total de vítimas.

Os casos passionais somaram 1,8% do total de vítimas, ou seja, foram 
oito pessoas analisadas na amostra, sendo cinco vítimas mulheres e três 
homens. O total de mulheres na amostra somou 25 vítimas, das quais 
cinco foram mortas por razões passionais. As outras foram mortas por 
motivo fútil em quatro ocasiões, por latrocínio em mais quatro, por bala 
perdida em duas, e uma mulher foi morta por lesão corporal seguida de 
morte. Em sete casos não havia informações sufi cientes que pudessem 
predizer a motivação do delito. E duas vítimas mulheres foram mortas 
pelo tráfi co de drogas.

As balas perdidas, ou seja, as vítimas que morreram mas não estavam 
diretamente ligadas ao evento, somaram 1,1% do total analisado. Os 
outros motivos somaram quatro vítimas, uma de cada motivo aqui exposto: 
parricídio, homofobia, lesão seguida de morte e erro de pessoa.

Observando agora a Figura 1, temos as motivações secundárias, ou 
seja, aquelas ligadas à motivação principal que ensejou o evento letal. Os 
percentuais da motivação secundária estão ligados a cada uma das três 
principais motivações. O tráfi co de drogas vitimizou cerca de 16,6% de 
pessoas por dívidas. Em confrontos com facções rivais foram 12,5% de 
vítimas e por vingança o tráfi co foi responsável por 5,2% de vítimas. Estas 
três motivações somaram 34,2% do total de vítimas do tráfi co de drogas 
no Rio de Janeiro. A Polícia Militar, aquela responsável pelo policiamento 
ostensivo do estado, foi responsável por quase 90% do total de homicídios 
por intervenção legal. Já a Polícia Civil, que realiza o policiamento 
judiciário-investigativo, respondeu por pouco mais de 10% desse total. As 
disparidades percentuais se assentam na variação do tipo de policiamento 
que cada uma delas realiza. Em mais da metade das mortes, 59,4%, as 
polícias realizavam confrontos com o tráfi co de drogas. Em atuações em 
casos de roubos foram 14,1% e em relação a porte de armas 7,8%. As 
três motivações secundárias somaram 81,3% do total de vitimização por 
intervenção legal.

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ.
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Quanto aos motivos fúteis, as brigas e discussões resultaram em quase 
50% das vítimas. As vinganças representaram 34,5% e a cobrança de 
dívidas somou 18,2%. No caso da categoria “dívida”, foram agregados 
tanto a morte do indivíduo devedor quanto a morte do indivíduo que foi 
cobrar a dívida. Somando os três motivos secundários, isso representou 
98,2% do total de motivação fútil.

Com relação ao tipo de instrumento utilizado na consecução das 
letalidades violentas, a arma de fogo foi o instrumento mais usual, 
respondendo por 78,7% das vítimas. Este valor, antes da reclassifi cação 
da categoria “outros” na variável “instrumento do crime”, era de 66,6%. A 
arma branca representou 6,1% e a carbonização chegou a 3,6%, contudo, 
esta última categoria pode esconder letalidades provocadas por arma de 
fogo, sendo também um “recurso” muito utilizado com a intenção de 
difi cultar o trabalho de reconhecimento do corpo. Os outros instrumentos 
utilizados estão assim distribuídos: paulada 2,0%; corda e força física 
1,1%, cada; queimadura e pedrada 0,4%, cada; veneno 0,2%. A categoria 
outros somou 6,3% após a reclassifi cação da variável “instrumento do 
crime”, antes desse expediente esta categoria somava 28,9%.

Visando ao entendimento da dinâmica das motivações criminais que 
levaram a cabo os eventos sobre letalidade violenta, foram produzidas 
informações sobre citações de terceiros, em inquérito policial, acerca do 
envolvimento das vítimas em atividades ilícitas. Como dito anteriormente, 
não se trata aqui de culpabilizar a vítima, mas, sim, uma tentativa de 
compreender o evento da letalidade como fenômeno social complexo que 
envolve, entre outras coisas, “interações signifi cativas entre dois ou mais 
atores sociais e diversos elementos situacionais” (Ratton et al 2011:76). 
Das 447 vítimas, 57,3% foram citadas por terceiros como tendo algum 
tipo de envolvimento em atividades ilícitas. A variável soma mais de 100% 
pois as respostas são múltiplas, ou ainda, neste estudo, a vítima poderia 
ser citada em até três tipos distintos de atividade ilícita. 51,5% das vítimas 
não tinha, ou não foi possível perceber por meio da leitura das peças do 
inquérito, envolvimento em atividades ilícitas.

Fonte: ISP com base em dados da PCERJ.
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O envolvimento com drogas representou a maioria dos envolvimentos, 
com 37,4% das vitimas. Os roubos representaram 11,9% e o envolvimento 
com furtos foi de 2,9%. O envolvimento das vítimas com homicídios 
somou 1,3%. Os outros tipos de delitos representaram 3,8%, e nesta 
categoria estão agrupados receptação, extorsão, envolvimento com milícia 
e porte de arma.

Considerações fi nais

Os resultados aqui apresentados permitem certas considerações sobre a 
letalidade violenta na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, observados 
numa amostra de 447 vítimas. A principal motivação que levou a um 
desfecho letal tem sua origem no tráfi co de drogas, responsável por 21,4% 
do total de vítimas. O tráfi co de drogas aparece também como motivação 
secundária nos casos de homicídio decorrente de oposição à intervenção 
policial, com 59,4%, mas aqui os envolvidos com o tráfi co são as vítimas 
da atuação estatal. Ao observar as atividades ilícitas alegadas às vítimas, 
perceber-se que o envolvimento com drogas é o primeiro da lista, com 
mais de 37,4% das vítimas envolvidas com tais atividades.

Chamam atenção também os casos motivados por futilidades, tais 
como brigas de trânsito, de vizinhos, entre parentes, dívidas e vinganças 
pessoais, que terminam em homicídio, revelando assim a inabilidade 
desses indivíduos em resolver seus confl itos de maneira satisfatória, ou 
mesmo, revelando que a violência seria um meio “aplicável” e “válido” para 
a resolução de confl itos.

A arma de fogo vitimizou aproximadamente 80% das vítimas aqui 
analisadas. É espantoso o nível de participação que a arma de fogo representa 
sobre o total de vítimas de letalidade violenta, sendo necessárias políticas 
públicas mais incisivas sobre o tráfi co de armas, bem como maior rigor no 
controle interno de armas. Menos armas nas ruas, nas comunidades, nas 
mãos de cidadãos e nas mãos do tráfi co podem signifi car menos mortes 
intencionais, justamente pela supressão do poder que a arma enseja, tanto 
em termos de status quanto em termos de destruição.

Enfi m, este estudo apontou para o fator preponderante que o tráfi co de 
drogas ou o envolvimento com drogas possui nas relações entre indivíduos 
e que levam à letalidade. São indivíduos que participam tanto como autores 
da violência como também representam vítimas dessa mesma violência. O 
comércio ilegal de drogas, com todas as suas interações e processos, seriam 
os grandes motivadores das letalidades violentas na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro, auxiliados de perto pelo poder de fogo que as armas 
proporcionam.

Muito mais do que respostas, este estudo suscitou outras perguntas, 
que, por seu turno, devem fi car para estudos futuros. Segundo Cano & 
Duarte, que realizaram pesquisa em áreas de milícia no Rio de Janeiro, 
“a violência responde a uma demanda social”. Contudo, somente seria 
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legítima quando “vitimam pessoas consideradas indesejáveis porque 
praticam crimes e usam drogas”, caso contrário, algumas mortes podem 
gerar “forte rejeição social” (2012:72). Será que esta demanda social por 
violência não estaria muito mais difundida por toda a população e não 
somente em áreas de milícia? Será que o envolvimento em atividades 
ilícitas, por uma parte das vítimas, explicaria a “tolerância” da população a 
números tão altos de mortes intencionais, na qual boa parte das vítimas já 
seria culpada por defi nição?
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Resumo 
O objetivo deste trabalho é comparar as bases de dados da segurança pública (PCERJ) e as bases da saúde (SVS/
SES-RJ) no estado do Rio de Janeiro, discutindo suas vantagens e desvantagens, e apresentar uma recomendação para 
comparabilidade ao longo do tempo. Por meio de análise comparada, deve-se estabelecer as diferenças nos dados sobre 
mortalidade por violência intencional e tentar criar medidas que, na impossibilidade de anular, pelo menos reduzam 
diretamente as disparidades numéricas entre os sistemas, tendo como foco o estado do Rio de Janeiro. No geral, este 
trabalho expõe como o Nuquali – Núcleo de Qualifi cação e Gestão da Informação sobre Mortes por Causas Externas, 
localizado formalmente no Instituto de Segurança Pública – ISP, vem ajudando no processo de redução das mortes 
indeterminadas no estado ao longo dos anos.
  

Palavras-Chave
Mortes por causas externas, Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), Núcleo de Qualifi cação e Gestão da 
Informação sobre Mortes por Causas Externas.
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Apresentação

O objetivo deste artigo é comparar as bases de dados da segurança 
pública (PCERJ1) e as bases da saúde (SVS/SES-RJ2) no estado do Rio 
de Janeiro, discutindo suas vantagens e desvantagens, e apresentar uma 
recomendação para comparabilidade ao longo do tempo. Por meio de análise 
comparada, deve-se estabelecer as diferenças nos dados sobre mortalidade 
por violência intencional e tentar criar medidas que, na impossibilidade de 
anular, pelo menos reduzam diretamente as disparidades numéricas entre 
os sistemas, tendo como foco o estado do Rio de Janeiro. 

Ou ainda, o que se pretende, para além da descrição e comparação das 
bases de dados, é saber em que momento do tempo estes dados convergem 
ou divergem na contabilidade oficial de óbitos do estado. Para tanto, serão 
comparados os dados por agressões intencionais de ambos os sistemas, 
incluindo-se os dados relativos às mortes com causa indeterminada, como 
uma medida proxy da qualidade classificatória dos óbitos, além das mortes 
provenientes de intervenção legal.

Descrição das bases de dados 

a. Segurança Pública 

Os registros de ocorrência (RO) são documentos administrativos 
com origem na Polícia Civil e voltados à anotação de fatos considerados 
crimes ou contravenções penais, ou ainda fatos outros que chegam ao 
conhecimento da polícia. Este documento tem como finalidade, além 
de registrar o fato ocorrido, “orientar a investigação subsequente, de 
modo a serem complementadas, confirmadas ou refutadas no decorrer da 
investigação policial” (Miranda & Dirk, 2010:248). O conjunto destes 
documentos conforma a base de dados da Polícia Civil, da qual o Instituto 
de Segurança Pública (ISP) se serve para consolidação e publicação mensal 
dos números relativos à violência e à criminalidade constatada e registrada 
em delegacias de polícia. Assim, a base de dados da polícia se converte em 
insumo para contabilização do fenômeno da violenta letal, mas contabiliza 
também os números gerais da criminalidade constatada, como roubos, 
furtos, lesões corporais, entre outros. 

A base de dados cobre todos os fatos criminais ou não registrados em 
delegacias de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. O acesso 
às bases de microdados se dá por meio de solicitação oficial ao Instituto de 
Segurança Pública. Os dados agregados dos principais títulos de registros 
de ocorrência segundo áreas de delegacia de polícia, Área Integrada de 
Segurança Pública (AISP), Região Integrada de Segurança Pública 
(RISP) e Região de Governo são disponibilizados na página do ISP na 
internet. Nos registros de polícia os dados são agrupados segundo o local 
do fato. 

O objetivo de montar uma base de dados a partir dos registros de 

1 - Polícia Civil do Estado do Rio de Ja-
neiro. 

2 - Subsecretaria de Vigilância em Saúde 
da Secretaria Estadual de Saúde.
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ocorrência era, originalmente, suprir as necessidades de consulta ao 
longo do inquérito policial. Posteriormente, a necessidade premente de 
informação sobre segurança pública tornou esta base de dados de acesso 
mais amplo. Ou ainda, parte da base de dados se tornou acessível a 
pesquisadores, à mídia e a outros segmentos da sociedade.

b. Saúde 

A Declaração de Óbito (DO) é um “documento-padrão de uso 
obrigatório em todo país, para a coleta dos dados sobre óbitos e 
indispensável para a lavratura, pelos Cartórios do Registro Civil, da 
Certidão de Óbito”3. As declarações se dividem em dois grupos de mortes, 
definidos pela Classificação Internacional de Doenças (CID-10): (i) 
Mortes por causas naturais: são as doenças infecciosas, neoplasias, doenças 
do aparelho circulatório ou respiratório, entre outras; (ii) Mortes por 
causas externas: são consideradas como mortes por causas não naturais, 
tais como as agressões, as lesões auto-infligidas, os acidentes de todos os 
tipos, entre outras. 

As declarações deste último grupo devem ser preenchidas pelo médico-
legista, pois se referem a uma possibilidade de cometimento de crime, 
e portanto deve-se encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal para 
requisição de laudo cadavérico. Contudo, nem sempre a parte da DO que 
defi ne a intencionalidade da ação e serve para conformação de informações 
epidemiológicas é preenchida pelo médico-legista, ficando a causa básica 
classifi cada como de intenção indeterminada. Isso faz com que as mortes 
cuja a intenção é indeterminada tenham um resultado expressivo sobre o 
total de mortes por causas externas. 

A reunião de todas as declarações de óbitos forma a base de dados 
sobre mortalidade da SVS-MS4, e contabiliza o número total de mortes 
no Brasil. Esses dados são de acesso público, em site na internet, e são 
comparáveis geografi camente segundo municípios, estados e regiões do 
Brasil. Neste tipo de registro os dados são agrupados segundo local do 
óbito ou segundo local da residência da vítima. 

O objetivo do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) é 
captar os dados sobre a mortalidade do país, a fi m de fornecer informações 
para as instâncias do Sistema Único de Saúde/SUS (DATASUS). Ele é a 
base virtual onde os dados registrados fi cam armazenados.

c. Principais distinções 

As principais distinções entre os dois sistemas serão agora apresentadas 
na busca por um método que permita uma melhor comparabilidade entre 
dados da segurança pública e da saúde. Uma das distinções fundamentais 
entre os sistemas é sua própria classifi cação sobre os eventos. Na 
Polícia Civil, segue-se a linha jurídico-policial, pautada no Código 
Penal Brasileiro (CPB). Na saúde, a classifi cação é médica, seguindo o 
padrão internacional CID-10 (Classifi cação Estatística Internacional de 

3 - Secretaria de Vigilância Sanitária - 
SVS. Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 
2009. Art. 10º. 

4 - Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde.da Secretaria Esta-
dual de Saúde.
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Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão). Assim, o que a Polícia 
Civil classifi ca, por exemplo, como latrocínio (roubo seguido de morte), 
o Ministério da Saúde classifi ca como agressão. Outros títulos também 
podem gerar diferentes entendimentos e classifi cações, como é o caso de 
lesão corporal seguida de morte, rixa com evento morte, dentre outros, os 
quais para a polícia não devem ser classifi cados como homicídio, seguindo 
o que dispõe os artigos do CPB. No entanto, tais eventos são classifi cados 
como agressões no entendimento da codifi cação médica. 

Outra distinção entre os sistemas é a temporalidade. Enquanto 
os dados de polícia são publicados mensalmente, os dados do SIM são 
publicados anualmente. Isso pode gerar uma maior disparidade entre 
violências tentadas e consumadas, ou seja, em dado momento no futuro, 
por exemplo, uma tentativa de homicídio pode se tornar um homicídio 
doloso consumado, e assim contar como morte no sistema da saúde, mas 
tal fato foi contado somente como tentativa de homicídio na publicação 
dos dados de polícia. 

Uma outra vertente distintiva é que os dados da saúde são computados 
segundo o local de ocorrência do óbito ou local da residência da vítima 
e não segundo o local de ocorrência do evento, como faz a Polícia Civil 
seguindo o que determina o artigo 6º do CPB: “Considera-se praticado o 
crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, em todo ou em parte, 
bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado”. Isso pode 
gerar algumas distorções quando são considerados microlocais, onde um 
evento pode ter ocorrido num município ou bairro, mas o falecimento ter 
se dado em outro local onde a vítima foi socorrida. 

Quadro comparativo 

As principais características das duas bases de dados estão explicitadas 
no quadro resumo abaixo, com o objetivo de facilitar a compreensão das 
distinções dos dois sistemas.

Segurança Pública Saúde

Objetivo
Suprir as necessidades de consulta ao longo 
do inquérito policial

Captar os dados sobre a mortalidade do país, a 
fim de fornecer informações para as instâncias do 
Sistema Único de Saúde/SUS

Periodicidade Mensal (aproximadamente um mês de 
defasagem)

Anual (aproximadamente um ano e meio de 
defasagem)

Classificação Jurídico-policial Médica

Fonte Código Penal Brasileiro
Classificação  Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados à Saúde – CID 10ª 
Revisão

Base Geográfica Local de ocorrência do fato Local de ocorrência do óbito ou local de 
residência da vítima

Vantagens Publicação mais recente Comparação entre estados e municípios

Quadro 1 - Principais comparações entre as bases de dados da Segurança Pública e da Saúde 

Fonte: ISP
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Comparação entre as bases ao longo do tempo 

A análise dessas bases pressupõe o conhecimento das instituições que 
produzem tais informações como resultado das suas atividades laborais 
cotidianas, bem como a compreensão do processo de sistematização e 
divulgação das informações por parte das organizações encarregadas 
dessas tarefas, como o ISP, da Secretaria de Estado de Segurança do Rio 
de Janeiro, no caso dos dados de polícia, e a Secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, no caso dos dados da saúde. 

Os diferentes objetivos institucionais envolvem processos de 
trabalho, linguagens e procedimentos próprios e distintos que redundam 
em estatísticas díspares que difi cultam comparações dos problemas 
mensurados. Deste modo, embora os dois sistemas se voltem ao mesmo 
fenômeno do registro de mortes, algumas singularidades, de um e de 
outro, contribuem para que as estatísticas, que deveriam ser ao menos 
parecidas, não cheguem a um consenso sobre os números da mortalidade, 
no Rio de Janeiro e no Brasil. 

Com isso em vista, a metodologia consiste em compreender as 
diferenças e similitudes dos distintos sistemas classifi catórios com o 
intuito de compará-los, não diretamente, mas utilizando um método de 
agrupamento de tipifi cações sobre óbitos na busca por valores estatísticos 
próximos. 

Ao apresentar as principais distinções nos métodos de construção 
das bases dos dois sistemas de dados, é imprescindível, neste momento, a 
análise gráfi ca dos resultados na busca por um melhor entendimento sobre 
o que as cifras realmente contabilizam. 

Observando o Gráfi co 1, e nos remetendo ao que foi dito anteriormente 
sobre as distintas classifi cações dos sistemas, percebe-se que comparar 
diretamente os dados de homicídio doloso, da polícia, com os dados de 
agressões não é recomendado, pois os valores de homicídios ficarão quase 
sempre abaixo dos de agressões, do SIM, justamente por não comportarem 
os mesmo tipos classifi catórios de mortes em suas agregações. Mesmo assim, 
os dados da segurança pública sobre homicídios dolosos apresentaram 
mais vítimas nos anos de 2008 e 2009 que os dados de agressões do SIM. 
No entanto, estes anos foram atípicos na produção de informação sobre 
mortalidade a partir das declarações de óbito, como veremos adiante.

Ao observar as mortes provenientes de intervenção legal de ambos os 
sistemas, percebe-se as diferenças numéricas ao longo do tempo (Gráfi co 
2). Os dados da segurança pública apresentam números muito maiores 
que os dados do SIM, o que leva a crer que as diferenças entre um e 
outro estariam classifi cadas, pela saúde, como agressões. Assim, seria 
recomendável somar as intervenções legais às agressões, do lado do SIM, 
e somar os homicídios provenientes de intervenções legais aos homicídios 
dolosos, pelo lado da polícia. 

Seria recomendável também acrescentar, nos dados da segurança 
pública, as categorias latrocínio e lesão seguida de morte, que são 
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classifi cadas pelo SIM como agressões. Logo, no Gráfi co 3, temos a soma 
de agressões e intervenções legais, nos dados do SIM, e o total de uma nova 
categoria chamada letalidade violenta (somatório de homicídios dolosos, 
homicídios provenientes de intervenção legal, latrocínios e lesões corporais 
seguidas de morte), nos dados de polícia, e que respeita o mesmo tipo de 
agregação proposto pelo protocolo de qualidade de dados de homicídio 
segundo a conferência: Homicidios En América Latina Y El Caribe: hacia 
una información de calidad, realizada em setembro de 2015, na cidade de 
Bogotá - Colômbia.

Ao realizar esta agregação de classifi cações para as mortes 
violentas intencionais, as taxas com valores convergentes aumentam 
consideravelmente se compararmos com o padrão dos dados do Gráfi co 
1. Deste modo, para o ano de 2011, a diferença entre os dados foi de 
3,5% mais mortes nos dados da segurança pública. Já no ano de 2012, a 
distância entre eles foi de 2,3% mais mortes nos dados de saúde. Em 2013, 
a diferença foi de 4,3% mais mortes nos dados da segurança pública. Em 
2014, a diferença foi irrisória, de menos de dez vítimas. E fi nalmente, em 
2015, a diferença foi de 1,1% mais mortes nos dados de saúde.

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ e da SVS-MS.

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ e da SVS-MS.
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No Quadro 2, abaixo, é possível observar quais os títulos de uma e de 
outra base de dados são recomendáveis somar para que as comparações 
entre ambas tenham uma menor discrepância. 

Eventos cuja intenção é indeterminada 

Os eventos cuja intenção é indeterminada são defi nidos pela 
Classifi cação Internacional de Doenças (CID-10) como “eventos ou fatos 
sobre os quais a informação disponível não é sufi ciente para permitir que 
as autoridades médicas ou legais possam fazer a distinção entre tratar-se 
de um acidente, de uma lesão auto-infligida ou de uma agressão” (OMS, 
1997: 1050). 

Ao analisar essas indeterminações do SIM, temos um período de 
qualidade muito baixa dos dados no início da década de 90 (ver Gráfi co 3). 
Já em 1995 a qualidade da informação se altera radicalmente, reduzindo as 
indeterminações e aumentando as taxas de agressões. Há, portanto, uma 
menor diferença entre os dados da segurança pública e os dados da saúde 
no período compreendido entre os anos de 1996 e 1999. A partir deste 

Fonte: ISP

Fonte: Elaborado pelo ISP com base em informações da PCERJ e da SVS-MS.

Quadro 2 - Agregações recomendadas para comparação entre dados da Segurança Pública e da Saúde 
acerca de mortes violentas intencionais 

PCERJ DATASUS
Letalidade Violenta -
Homicídio doloso Agressões

Latrocínio (roubo seguido de morte) Intervenção legal
Lesão corporal seguida de morte

Homicídio proveniente de intervenção legal
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último ano, os dados começam a convergir pelo menos até 2007, quando há 
nova discrepância entre eles até 2009. Este aumento nas indeterminações 
do SIM ocorre por conta da mudança nas regras de acesso às informações 
sobre envolvidos em eventos criminais, o que afeta a precisão dos dados do 
SIM sobre mortes por causas externas. Consequentemente, há aumento 
do número de mortes por causas externas cuja intenção é indeterminada 
neste período. 

A partir de 2010, já é possível vislumbrar a convergência dos dados 
de ambos os sistemas, pois, no mesmo ano, um convênio fi rmado entre 
as Secretarias de Estado de Saúde e de Segurança, por meio do ISP, 
permitiu um esforço conjunto para a redução das indeterminações e maior 
qualifi cação dos dados da saúde, que retroalimentam o SIM. Isso significa 
dizer que a piora dos dados da saúde no período de 2007 a 2009 e toda a 
polêmica que se seguiu em torno deles foi pontual, e devida à privação dos 
acessos às informações de polícia. Problema esse que foi resolvido com o 
convênio acima descrito. Assim, as indeterminações no estado do Rio de 
Janeiro foram bastante reduzidas nos anos seguintes: cerca de 10,2% sobre 
o total de mortes por causas externas em 2010; 12,2% em 2011; 12,0% em 
2012; 12,4% em 2013; 6,7% em 2014 e 7,1% em 2015. Esses valores estão 
bem abaixo daqueles observados entre 2007 (20,9% de indeterminação) e 
2009 (25,5% de indeterminação). 

Como continuação desse trabalho, foi inaugurado, em 2015, o Núcleo 
de Qualifi cação de Estatísticas de Mortes por Causas Externas5. O Núcleo 
conta com um representante da Secretaria de Estado de Saúde e um 
representante da Polícia Civil trabalhando em conjunto e de forma regular, 
no ISP, buscando a melhoria da qualidade da informação de mortes 
por causas externas. Como um dos principais problemas da declaração 
de óbito é a falta de preenchimento do campo destinado a identifi car 
o tipo de circunstância que provocou a lesão, o que sobrerepresenta 
consideravelmente as indeterminações e desqualifi ca os dados da saúde, 
o que o Núcleo tenta é, justamente, o preenchimento destas informações 
que, além de melhor qualifi car a informação do estado do Rio de Janeiro, 
contribui enormemente para estudos mais acurados sobre violência, saúde 
e segurança pública. Os percentuais acima citados para os anos de 2014 e 
2015 já são fruto do trabalho do Núcleo de Qualifi cação de Estatísticas de 
Mortes por Causas Externas.

5 - Decreto nº 44.976 de 1º de outubro de 
2014. Diário Oficial. ANO XL - Nº 184. 
2 de outubro de 2014.
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Resumo 
O presente estudo propõe uma abordagem acerca das relações entre as ocorrências de letalidade violenta e o controle 
ilegal do território, exercido por grupos criminosos no estado do Rio de Janeiro. O trabalho analisa, com o auxílio dos 
Sistemas de Informações Geográfi cas – SIG, os casos letais e potencialmente letais registrados pela Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro (PCERJ-RJ), no ano de 2016. 
O objetivo central do presente trabalho é apontar relações espaciais entre o controle territorial de áreas carentes no 
estado do Rio de Janeiro e o incremento daquilo que podemos chamar de letalidade violenta, dentro e fora dos limites 
territoriais de atuação de grupos criminosos, bem como o efeito da distância a partir dos referidos limites.

  

Palavras-Chave
Letalidade violenta, controle de território, Sistema de Informações Geográfi cas.
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I - Introdução

No Brasil, assim como na maior parte dos países latino-americanos, a 
mortalidade por causas violentas vêm atingindo uma parcela crescente da 
população. O uso de força letal, notadamente pelo emprego de armas de 
fogo1, é a causa predominante. Nas cidades fl uminenses, o problema tem 
se caracterizado pelo elevado número de mortes, desde a década de 1980. 
Nos últimos anos, o problema vem sendo marcado por períodos alternados 
de agravamento e arrefecimento, com amplitude considerável e de difícil 
explicação.

Em muitas cidades brasileiras, particularmente no estado do Rio 
de Janeiro, onde existem muitas áreas pobres sujeitas à ação de grupos 
criminosos, o tema da letalidade violenta associada ao controle ilegal do 
território é um dos mais emergentes. Na prática, o poder efetivo sobre 
certas porções do espaço urbano tem se mostrado insumo indispensável 
para a reprodução de um tipo específi co de capital criminoso, obtido de 
ganhos no tráfi co varejista de drogas, de armas, na prestação de serviços 
clandestinos e em outros crimes que se apoiam no controle ilegal do 
território. Na base desse processo há um tipo particular de ator social que 
vem se reproduzindo de maneira crescente nas aglomerações carentes das 
grandes cidades brasileiras, sobretudo no Rio de Janeiro, desde a década 
de 1980. Trata-se de grupos cuja ação de controle ilegal do território se 
manifesta em territorialidades excludentes (SOUZA, 2000) marcantes, 
onde estabelecem uma relação específi ca de uso, apropriação e domínio de 
espaços (físicos e simbólicos).

II - Objetivos

O presente estudo propõe uma abordagem acerca das relações entre a 
violência letal e o controle ilegal do território, exercido por grupos criminosos 
em muitas áreas carentes no estado do Rio de Janeiro. O trabalho 
analisa, com o auxílio dos Sistemas de Informações Geográfi cas (SIG), 

Gráfi co 1: Série histórica de letalidade violenta – 2009 a 2016

Fonte: ISP, com base em dados da PCERJ/DGTIT.

1 - Na América Latina e no Caribe, quase 
135.000 pessoas foram assassinadas no ano 
de 2015, segundo cifras do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID) e da-
dos recentes do Atlas da Violência (IPEA, 
2016). Ainda segundo o IPEA, no Brasil, 
no ano de 2014, 44.861 pessoas sofreram 
homicídio em decorrência do uso das ar-
mas de fogo, o que correspondeu a 76,1% do 
total de homicídios ocorrido no país. Fon-
tes: IPEA - http://www.ipea.gov.br/
portal /images/stories/PDFs/nota_tec-
nica/ 160322_nt_17_atlas_da_violen-
cia_2016_fi nalizado. pdf; El País http://
brasil.elpais.com/brasil/2016/09/26/in-
ternacional/ 1474909844_140495.html. 
Última visualização em 15/06/2017.  
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as ocorrências criminais efetiva e potencialmente letais registradas pela 
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ-RJ), no ano de 2016. 

O objetivo central do presente trabalho é apontar a infl uência do 
controle ilegal do território sobre o agravamento daquilo que podemos 
chamar de letalidade violenta. O trabalho explora o efeito da distância 
e a idéia de evento como conjunto de atos registrados em uma ocorrência 
criminal, para explicar a concentração e a intensidade da letalidade violenta 
dentro e fora das áreas de infl uência de grupos criminosos. 

Como se pretende apontar no presente trabalho, a violência aqui 
referida decorre não apenas da ação direta de grupos criminosos, mas 
também da reação praticada institucionalmente pelo Estado, notadamente 
pela atuação das forças policiais. Assim, considerando a atuação dos 
principais agentes das ocorrências de letalidade violenta, o trabalho buscou 
identifi car as áreas potencialmente mais perigosas. 

III - Defi nições

Esta seção discute as defi nições consideradas centrais para a 
representação do objeto em tela. A primeira delas é a própria noção de 
letalidade violenta, vista aqui de maneira mais abrangente. Em seguida, 
as noções de território e de controle territorial aproximam as análises do 
âmbito geográfi co. O terceiro item caracteriza e diferencia as noções de 
ação humana e de evento e as insere no objeto de estudo. 

A. Letalidade Violenta

O termo letalidade violenta foi adotado no âmbito do Sistema Integrado 
de Metas – SIM da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, 
desde 2009, para defi nir os casos de mortes por causas violentas não-
acidentais. Considera-se letalidade violenta o conjunto das ocorrências 
em que há vítima fatal decorrente de uma agressão deliberada. Isso 
inclui os casos de latrocínio, lesão corporal seguida de morte, homicídios 
decorrentes de oposição à intervenção policial, além de todos os casos de 
homicídios dolosos2. 

Não obstante, no âmbito deste trabalho, há uma abrangência maior 
na ideia de letalidade violenta, uma vez que a violência pode ser potencial 
ou efetivamente letal, o que depende apenas do desfecho posterior de um 
evento. Além disso, em muitos casos, um evento de letalidade efetiva 
não ocorre isoladamente. Na realidade, aproximadamente um terço 
das ocorrências têm ao menos um delito diferente associado. Na maior 
parte das vezes se trata de uma ocorrência letal associada a uma ou mais 
ocorrências potencialmente letais. No caso da letalidade potencial, são 
aqui considerados apenas os casos de homicídios tentados, somados aos 
demais delitos com vítimas do uso de arma de fogo, devido ao potencial 
ofensivo que eles representam.

2 - Delitos associados à letalidade vio-
lenta: Homicídio Provocado por Projétil 
de Arma de Fogo; Homicídio (outros); 
Homicídio Decorrente de Oposição à In-
tervenção Policial; Homicídio Provocado 
por Emprego de Arma Branca; Roubo Se-
guido de Morte Provocado por Projétil de 
Arma de Fogo; Roubo Seguido de Morte 
(outros); Homicídio Provocado por Pau-
lada; Lesão Corporal Seguida de Morte 
(outros); Homicídio Provocado por Quei-
maduras; Homicídio Provocado por Asfi -
xia; Homicídio Provocado por Pedrada; 
Feminicídio; Lesão Corporal Seguida de 
Morte Provocada por Projétil de Arma de 
Fogo; Roubo Seguido de Morte Provocado 
por Arma Branca; Lesão Corporal Segui-
da de Morte Provocada por Socos, Tapas 
ou Pontapés; Lesão Corporal Seguida de 
Morte Provocada por Paulada; Lesão 
Corporal Seguida de Morte Provocada 
por Queimaduras; Lesão Corporal Segui-
da de Morte Provocada por Emprego de 
Arma Branca; Lesão Corporal Seguida de 
Morte Provocada por Pedrada; e Homi-
cídio Provocado por Veneno. Disponível 
em <http://www.isp.rj.gov.br>. Último 
acesso em junho de 2017.  
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B. Controle Ilegal do Território

No âmbito da geografi a, o território é um ente analítico espacial 
importantíssimo. Ele diz respeito ao espaço defi nido e delimitado pelas 
relações de poder, sendo, portanto, um recorte politicamente conformado. 
O território, aqui abordado, é produto de processos de controle, dominação 
e/ou apropriação do espaço físico, por agentes estatais e não-estatais, e não 
deve, portanto, ser reduzido à sua dimensão jurídico-administrativa. O 
território é, portanto, no escopo do presente estudo, a entidade geográfi ca 
cuja forma e o conteúdo infl uenciam a conformação de eventos violentos. O 
termo controle ilegal do território, aqui empregado, “se refere ao exercício 
de um poder diretivo e repressor sobre o território” (MACHADO, 
1997:34), o qual, embora não tenha previsão específi ca no código penal, se 
faz a reboque de vários crimes (inclusive homicídios), além de existir para 
a manutenção de atividades ilegais.

C. Eventos e Atos Praticados em um Evento

Visando a uma análise dos casos de letalidade violenta que abranja sua 
intensidade, parece extremamente relevante distinguir duas categorias 
analíticas relacionadas em uma ocorrência: o “ato” que corresponde a um 
delito e o “evento” que compreende o conjunto de atos registrados em uma 
ocorrência. 

Acerca das ações humanas relacionadas às ocorrências criminais, 
algumas considerações são bastante relevantes no escopo do presente 
trabalho. Em primeiro lugar, toda ação reclama sempre um gasto de energia 
(SANTOS, 1996) e a magnitude de um evento pode ser referenciada pela 
quantidade de energia empregada em seu conjunto de ações. Em segundo 
lugar, muitas das ações que se exercem num lugar “são o produto de 
necessidades alheias, de funções cuja geração é distante e das quais apenas 
a resposta é localizada naquele ponto preciso da superfície da Terra” 
(SANTOS, 1996:50). Por conseguinte, via de regra, os atores são “apenas 
os veículos da ação, e não o seu verdadeiro motor. Mas é sempre por sua 
corporeidade que o homem participa do processo de ação” (SANTOS, 
1996:51).  

Acerca das relações entre ações humanas e o espaço geográfi co, Milton 
Santos reconhece uma interação sistêmica, que foi muito importante para 
composição do método de análise espacial aqui empregado. Para Santos, 
“desde o momento em que a ação humana ocorre, a forma, o objeto que 
a acolhe ganha outra signifi cação provinda desse encontro” (SANTOS, 
1996:66). O mesmo ocorre com o evento consequente da ação humana, 
que recebe novo signifi cado por meio de sua relação com a referida 
entidade geográfi ca. Isso irá se refl etir de maneira emblemática no método 
de análise espacial, que será abordado no item VI. 

No âmbito do presente trabalho, um evento pode ser defi nido como 
o conjunto de ações humanas em uma determinada localidade, enquanto 
um ato pode ser defi nido por uma ação específi ca praticada em um evento. 
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Nos registros da PCERJ, a ocorrência policial é análoga à idéia de evento, 
pois em um mesmo registro podem existir diferentes atos praticados. 
Desse modo, além do número de vítimas, em um evento são aferidas as 
classes de delitos, que correspondem ao número de atos praticados em cada 
evento. A magnitude de um evento pode, portanto, ser dada pelo número 
de vítimas potencialmente ou efetivamente letais, bem como por outros 
delitos associados que constam em um mesmo registro.

IV - O potencial ofensivo como defl agrador de eventos de 
letalidade

A idéia central do presente estudo é que a demanda por controle do 
território por parte de grupos criminosos catalisa o uso de força letal, 
devido ao potencial ofensivo empregado em cada ação em um evento, 
tanto por parte destes grupos como pela reação do Estado, o que conforma 
um movimento notório de retroalimentação positiva da violência. O 
potencial ofensivo ou a intensidade do uso de força letal se dá a partir 
de um conjunto de ações, práticas e intenções criminosas, para as quais 
é mobilizado diariamente um grande número de pessoas e recursos, em 
um determinado espaço geográfi co, a fi m de controlá-lo. Além disso, o 
uso letal da força também decorre da ação repressiva do Estado sobre tais 
grupos criminosos, o que também mobiliza recursos em grande escala. 
Embora estes dois atores (Estado e grupos criminosos) tenham objetivos 
totalmente diferentes, suas ações trazem consequências semelhantes no 
uso de suas potestades.

A. Os Grupos Criminosos

Da parte dos grupos criminosos, a hegemonia sobre o território se 
faz necessária por uma série de motivos conjugados: a violência é um 
dos principais meios empregados para mantê-la, sobretudo no que diz 
respeito à defesa de posição e para eliminação das ameaças (ataques). Os 
motivos logísticos são os mais evidentes. Além dos meios geográfi cos de 
ação (localização: sítio e posição), destacam-se a concentração de recursos 
materiais e o refúgio. Há também as razões de mercado, que incluem a 
população local como consumidora de produtos e serviços oferecidos 
por esses grupos, bem como reserva de mão-de-obra do crime. Outro 
aspecto importante que deve ser considerado é o da população local como 
sustentáculo político (mercado de “clientes” políticos). 

Destarte, uma ocorrência de letalidade violenta pode estar ligada ao 
controle territorial ilegal de muitas maneiras. Em geral, o uso de força letal 
tem como alvo manter, instituir, desestabilizar ou alterar um território 
ilegalmente controlado. Nesse sentido, manter signifi ca combater todas 
as ameaças internas e externas à hegemonia de um determinado grupo, 
incluindo as atividades econômicas por meio das quais se sustenta 
materialmente. Instituir signifi ca estabelecer um domínio em uma 
localidade onde antes não havia controle defi nido, a fi m de praticar suas 
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atividades ilegais. Alterar signifi ca destituir o poder ou a hegemonia de um 
grupo em determinada localidade ou modifi car a estrutura ou composição 
de um grupo dominante. Desestabilizar signifi ca afetar negativamente o 
controle territorial de um grupo, a fi m de enfraquecê-lo.

B. A Reação do Estado

O Estado, por sua vez, pode ter suas ações defi nidas como resposta 
institucional às práticas criminosas. Assim, o Estado também age para 
“eliminar as ameaças”. Tal reação ou resposta é executada pela polícia (ou 
pelas forças armadas, em casos especiais), com uso de armamento letal, 
mas só pode agir na forma estabelecida pela lei. Tais ações costumam estar 
relacionadas à repressão ao tráfi co de drogas, ao uso ilícito de armas de fogo, 
bem como a uma série de práticas tidas como ameaças à ordem institucional, 
inclusive por aquilo que chamamos de controle ilegal do território (o que 
já provocou, no caso do Rio de Janeiro, a atuação das forças armadas). 
Além das ações pontuais de combate ao crime, que incluem pequenas e 
grandes operações, existem as ocupações permanentes e intermitentes das 
áreas onde há forte atuação territorial de grupos criminosos. Juntos, os 
dois atores conformam um tipo específi co de enclave.

V - Caracterização dos Dados

O trabalho se baseia em dados geográfi cos (espaciais) e alfanuméricos 
(não-espaciais), que equivalem à forma e ao conteúdo3, assim estruturados 
nas diferentes fontes. Com relação aos dados alfanuméricos, a principal 
base é a dos registros de ocorrência de delitos da Polícia Civil do Estado do 
Rio de Janeiro, referente ao ano de 2016 – banco de dados da Polícia Civil 
(PCERJ/DGTIT), incluindo todos os casos de letalidade efetiva e potencial 
ocorridos em 2016, divulgados pelo Instituto de Segurança Pública – ISP. 
Os dados espaciais advêm de fontes múltiplas, principalmente do próprio 
ISP. Para o cálculo populacional, foram utilizados dados do Censo 2010 
do IBGE por setor censitário4.

A. Microdados PCERJ

Em geral, microdado é o termo utilizado para a menor fração de um 
dado, entre todos os de mesma origem. No escopo do presente trabalho, 
o termo defi ne as bases de dados, cuja informação é detalhada ao nível do 
registro da ocorrência . Nas análises realizadas, foram contabilizados os 
casos de letalidade violenta, em conformidade com o Sistema de Metas 
(SIM), acrescidos dos delitos de letalidade potencial, defi nidos pela soma 
de todos os homicídios tentados, bem como as lesões corporais causadas 
por perfuração com arma de fogo5 (PAF), no ano de 2016. Nesse ano, 
foram registrados 6.262 casos de letalidade violenta efetiva, ou seja, esse é 
o número de vítimas fatais decorrentes dos tipos de delitos praticados em 
2016. A Tabela 1 representa as ocorrências de letalidade violenta efetiva, 
conforme os títulos de delito assinalados nos microdados da PCERJ.

3 - Para Santos, 1996, o espaço geográfi co, 
ente analítico da geografi a, pode ser defi -
nido como forma-conteúdo, para o qual a 
forma equivale ao desenho e a outros as-
pectos visuais, enquanto o conteúdo equi-
vale aos atributos que o caracterizam, bem 
como à vida social que o anima.

4 - Os cálculos populacionais para os re-
cortes territoriais de interesse que não 
estavam disponíveis em outras fontes fo-
ram baseados nos dados do Censo IBGE 
(2010), obtendo, por meio de técnicas de 
geoprocessamento, a proporcionalidade 
populacional da relação entre os vetores de 
VIAS e SETOR, com os respectivos limi-
tes das áreas mapeadas. A técnica consis-
te em atribuir um valor proporcional ao 
comprimento da via de cada setor censi-
tário (Censo IBGE, 2010) ao setor corres-
pondente. Em seguida, soma-se os valores 
de cada recorte de interesse.

5 - Referente aos delitos Lesão Corporal 
de Natureza Grave Provocada por Pro-
jétil de Arma de Fogo e Lesão Corporal 
Provocada por Projétil de Arma de Fogo e 
Disparo de Arma de Fogo (Lei 10.826/03 
e Decreto-Lei 3.688/41). No presente tra-
balho também foram incluídos os casos de 
Lesão Corporal de Natureza Grave Pro-
vocada por Reação à Intervenção Policial.
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Delitos associados são os casos que possuem o mesmo número de 
registro da ocorrência que outro caso de letalidade efetiva, ou seja, atos não 
efetivamente letais registrados como delitos em uma mesma ocorrência 
efetivamente letal. No presente trabalho eles foram relevantes para 
confi rmar a relação entre os atos efetivamente letais e os potencialmente 
letais, além de reafi rmar a periculosidade de algumas práticas delituosas, 
como o tráfi co de drogas. A Tabela 3 representa o conjunto dos delitos 
associados, que incluem outros casos não letais. Dentre os dados 
relacionados, destacam-se os delitos de letalidade potencial.  Os homicídios 
tentados por arma de fogo vêm em primeiro, em seguida os homicídios 
tentados – outros, e em terceiro surge o primeiro delito não letal associado: 
associação para tráfi co de droga (Lei 11.343/06). Isso demonstra a relação 
entre delitos letais e o tráfi co de drogas.

Tipo de Delito Total

Homicídio Provocado por Projétil de Arma de Fogo 3.589

Homicídio (outros) 1.130

Homicídio Decorrente de Oposição à Intervenção Policial 925

Homicídio Provocado por Emprego de Arma Branca 197

Roubo Seguido de Morte Provocado por Projétil de Arma de Fogo 156

Roubo Seguido de Morte (outros) 78

Homicídio Provocado por Paulada 46

Lesão Corporal Seguida de Morte (outros) 35

Homicídio Provocado por Queimaduras 27

Homicídio Provocado por Asfi xia 22

Homicídio Provocado por Pedrada 14

Feminicídio 16

Outros 20

Total 6.262

Tabela 1: Vítimas de Letalidade Violenta efetiva – 2016 

Fonte: ISP, com base em dados da PCERJ/DGTIT.

Tabela 2: Vítimas de delitos potencialmente letais – 2016 

Fonte: ISP, com base em dados da PCERJ/DGTIT.

Tipo de Delito Total

Homicídio (outros) - Tentativa 2.948

Homicídio Provocado por Projétil de Arma de Fogo - Tentativa 2.714

Lesão Corporal Provocada por Projétil de Arma de Fogo 1.679

Homicídio Provocado por Emprego de Arma Branca - Tentativa 278

Lesão Corporal de Natureza Grave Provocada por Projétil de Arma de Fogo 47

Homicídio Provocado por Paulada - Tentativa 23

Homicídio Provocado por Queimadura - Tentativa 20

Homicídio Provocado por Asfi xia - Tentativa 7

Homicídio Provocado por Pedrada - Tentativa 6

Homicídio Provocado por Veneno - Tentativa 6

Lesão Corporal de Natureza Grave Provocada por Ração a Intervenção 
Policial

4

Total 7.731
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No que diz respeito aos delitos associados aos eventos com morte 
elencados no presente trabalho, a maioria corresponde a casos de letalidade 
potencial. Somados, eles representam mais de 66% dos delitos associados. 
Nos casos de delitos não letais associados à letalidade efetiva ocorridos nas 
referidas áreas de infl uência de até 100 metros, de maneira previsível, o 
tráfi co de drogas (casos relacionados à Lei 11.343/06) é a única categoria 
de delito com números signifi cativos. Somados os dois principais delitos 
dessa natureza, eles equivalem a 22% dos delitos associados. Conforme 
indicado no Gráfi co 2 , o terceiro delito mais associado aos eventos com 

Tabela 3: Vítimas de delitos associados a casos de letalidade 
efetiva – 2016

Tipo de Delito Total

Homicídio Provocado por Arma de Fogo - Tentativa 335

Homicídio (outros) – Tentativa 221

Associação para tráfi co de droga (Lei 11.343/06) 134

Tráfi co de Entorpecente (lei 11.343/06) 56

Lesão Corporal Provocada por Projétil de Arma de Fogo 18

Roubo (outros) 16

Roubo de Veículo 7

Lesão Corporal Decorrente de Reação à Intervenção Policial 7

Roubo no Interior de Residência 6

Roubo a Transeunte 5

Estupro de Vulnerável 4

Lesão Corporal (outros) 4

Apreensão de Substância Entorpecente 3

Feminicídio 3

Furto (outros) 3

Homicídio Provocado por Arma Branca - Tentativa 3

Lei de Drogas (outros) (Lei 11.343/06) 3

Roubo de Carga 3

Roubo de Telefone Celular 3

Estupro 2

Homicídio Provocado por Queimadura - Tentativa 2

Roubo a Estabelecimento Comercial 2

Roubo de Arma de Fogo 2

Furto de Veículo 1

Ameaça 1

Extorsão (outros) 1

Furto de Veículo – Moto 1

Lesão Corporal Provocada por Arma Branca 1

Lesão Corporal Provocada por Socos, Tapas e Pontapés 1

Porte de Droga para Consumo Próprio (Lei 11.343/06) 1

Recuperação de Veículo Roubado 1

Recuperação de Veículo Roubado - Moto 1

Roubo no Interior de Estabelecimento Comercial 1

Fonte: ISP, com base em dados da PCERJ/DGTIT.
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morte é o de associação para o tráfi co de drogas com 16%, seguido dos 
casos de tráfi co de entorpecentes, com 6% (ver Tabela 3 e Gráfi co 2).

B. Dados Espaciais

Os dados geográfi cos compreendem diferentes desenhos vetoriais 
cartografi camente referenciados e com registros na forma de tabela. Essas 
estruturas são chamadas classes de feição, como as bases cartográfi cas de 
logradouro; os limites territoriais urbanos convencionais, como bairro e 
município; os limites de segurança pública, como as circunscrições de 
delegacias e os limites de áreas sujeitas ao controle ilegal do território, 
produzidos pelo ISP com o apoio de outros órgãos de segurança 
pública, como a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ 
e a Subsecretaria de Inteligência – SSINTE. Além disso, a partir da 
geocodifi cação dos registros de ocorrência, aplicada nos microdados da 
PCERJ, foi possível representar cartografi camente os pontos de ocorrência. 

O processo de geocodifi cação consiste de identifi car o posicionamento 
relativo das ocorrências com base nas referências locacionais de cada 
registro a partir dos dados georreferenciados dos logradouros e dos 
respectivos endereços, ou de localidades identifi cáveis. O esquema de 
geocodifi cação desenvolvido pelo ISP para as ocorrências do banco da 
PCERJ conta com dois tipos de geocodifi cadores instrumentos básicos: as 
malhas de vetores de logradouros e as malhas baseadas em listas de locais 
mais conhecidos ou gazetteers. 

As etapas são ordenadas segundo a capacidade de precisão de cada 
geocodifi cador ou locator. A primeira etapa consiste no encadeamento 
da busca pelo endereço da ocorrência em diferentes malhas vetoriais de 
logradouros: um endereço não localizado em uma das malhas é buscado 
em outra malha e assim por diante. O segundo instrumento faz uso 
de gazetteers, um índice georreferenciado de lugares (malha de pontos) 
a partir do qual é possível associar um registro pelas suas referências 

Gráfi co 2: Delitos associados à letalidade efetiva (percentual) – 
2016 

Fonte: ISP, com base em dados da PCERJ/DGTIT.
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locacionais, que não seja o endereço de um imóvel. Em seguida, o 
ponto é buscado manualmente até se esgotarem todas as possibilidades 
de busca. Por fi m, os dados sem a informação de numérica do endereço 
são distribuídos aleatoriamente ao longo da via, desde que na mesma 
circunscrição de delegacia (unidade auxiliar na geocodifi cação, pois tem 
seus limites próximos aos do bairro). O resultado da geocodifi cação dos 
registros de letalidade de 2016 estão dispostos no mapa 1. A partir dos 
pontos resultantes foram produzidos outros insumos listados nesse item. 
Tais insumos serão referenciados no item VI.

A partir dos dados geocodifi cados, a abordagem pode ser iniciada 
pela aferição das incidências de crimes dentro e fora das áreas sujeitas 
ao controle do território ou sob a infl uência de grupos criminosos. As 
análises aqui representadas têm como alvo primário a distribuição espacial 
dos eventos de letalidade, representados em uma ou mais ocorrências 
pontuais. Desse modo, a primeira etapa a ser considerada é a análise das 
ocorrências geocodifi cadas. Dos 6.262 casos de letalidade efetiva, foram 
geocodifi cados ou plotados 5.532, ou seja, cerca de 88%. As ocorrências 
de letalidade potencial apresentam um total de 7.731 casos. Os pontos 
plotados de letalidade potencial contabilizam 5.417 casos. 

Mapa 1: Ocorrências geocodifi cadas de delitos de letalidade violenta (efetiva) – 2016

Fonte: ISP, com base em dados da PCERJ/DGTIT.
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VI - Análise Espacial

No presente item, o estudo aborda inicialmente a distribuição espacial 
dos eventos de letalidade, comparando os casos efetivos e potenciais 
nas áreas sujeitas ao controle do território. As áreas de infl uência foram 
defi nidas a partir de faixas ou buffers escalonados de 100 metros, por meio 
das quais foi detectado o efeito de borda. Em seguida, a intensidade dos 
eventos foi medida pelo conjunto das ações (ou delitos) empreendidas em 
cada ocorrência. 

A análise espacial foi realizada por meio de cruzamentos espaciais 
baseados em técnicas de geoprocessamento que aferem os relacionamentos 
topológicos (interseção, adjacência, contingência, conectividade, etc.) 
existentes entre as classes de feições. Tendo o SIG como instrumento de 
estruturação, representação e análise, o método deriva de um conjunto 
de processos de retroalimentação positiva, com a contínua reformulação 
geográfi ca, alfanumérica e geométrica dos dados. Trata-se de um 
processo contínuo de transformação de dados criminais em informações 
criminais com o uso do SIG. O resultado deste processo de composição 
e decomposição, classifi cação e reclassifi cação das classes de feições é, 
continuamente, reincorporado ao conjunto dos dados como novo insumo. 

A. Áreas Sujeitas ao Controle do Território e o Efeito de Borda

Os limites aqui referidos resultaram de levantamento feito pelo ISP 
entre os anos de 2015 e 2016, com respeito a localidades vulneráveis nas 
quais, independente das classifi cações atribuídas pelo IBGE e outros 
órgãos quanto aos tipos de aglomerado, tenha havido a presença ostensiva 
de grupos criminosos. O critério de defi nição das áreas e dos limites foi 
a indicação da presença de grupos criminosos, confi rmada pela Polícia 
Militar, dentro de um perímetro, a partir do qual esses grupos agem 
ostensivamente – circulam frequentemente exibindo armas e praticando 
crimes, como o tráfi co de drogas.  O mapeamento foi realizado pelo ISP6  
junto a PMERJ, com a colaboração de outros órgãos, como a Subsecretaria 
de Inteligência (SSINTE/SESEG-RJ) e o Disque-Denúncia, entre os anos 
de 2015 e 2016. Em todo estado do Rio de Janeiro, foram identifi cados 
843 limites.  

A análise do efeito da distância, a partir dos limites levantados pelo 
ISP acerca das ocorrências de letalidade violenta, foi necessária para 
melhor medir o seu grau de concentração espacial, bem como para indicar 
uma zona de infl uência desses territórios. Principal interface entre “favela“ 
e “asfalto,” a borda é, como se pretende demonstrar, o local em que os 
efeitos nocivos do controle ilegal do território têm maior impacto. Apesar 
de constituírem áreas densamente ocupadas, elas comportam uma grande 
parcela das ocorrências criminais, desproporcional às medidas de suas 
áreas e de suas populações. Esta alta incidência, sobretudo na primeira 
faixa de 100 metros, é aqui denominada efeito de borda. 6 - Gonçalves & Vastano, 2016 (mimeo): 

Mapeamento de Áreas Sujeitas ao Con-
trole do Território.
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Para a análise espacial do efeito de borda, foram considerados o 
interior (0m), o lado de fora, a área de infl uência imediata, isto é, os 
limites territoriais acrescidos de 100 metros lineares (a borda) e uma área 
de arrefecimento de 400 metros, escalonada em faixas de 100 metros. Os 
400 metros foram arbitrados para representar a distância equivalente à 
infl uência provável dos grupos criminosos no que tange ao controle do 
território. Eles representam a distribuição das ocorrências em função da 
distância nas referidas a 400 metros. O Cartograma 1 apresenta o buffer 
escalonado de quatro faixas de 100 metros, que representa a interface com 
a área fora da infl uência direta dos grupos criminosos.

Cartograma 1: Área de infl uência dos territórios mapeados de 
0m (lado de dentro) a 400m

Fonte: ISP/Elaboração ISP.

Gráfi co 3: Vítimas de letalidade violenta (efetiva) em até 400m 
para todas as áreas sujeitas ao controle do território mapeadas – 

2016

Fonte: ISP, com base em dados PCERJ/DGTIT.
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Os gráfi cos 3, 4 e 5 representam um tipo de semivariograma7 da 
distribuição das ocorrências de letalidade efetiva, ao longo das faixas de 
100 metros, a partir dos limites de infl uência dos grupos criminosos, 
nas áreas com maior incidência. Também é possível perceber o efeito 
do arrefecimento da violência com o distanciamento dos territórios 
mapeados. Ao observarmos os gráfi cos e tabelas dispostos nesta seção do 
presente trabalho, é possível notarmos que o número das incidências se 
reduz gradualmente com o distanciamento das áreas de infl uência até se 
estabilizar em determinado alcance.

A Tabela 4 indica o peso considerável da borda nos casos de letalidade 
efetiva, que cresce à medida que se acrescenta a faixa de 100 metros aos 
limites territoriais (buffer 100 metros). Os gráfi cos indicam alcances 
muito semelhantes para os casos de letalidade efetiva e para os casos totais 
de letalidade (efetiva e potencial). Nos casos totais, foram aferidos 200 
metros de alcance de correlação (infl uência dos territórios) e um patamar 
de estabilidade de aproximadamente 600 casos. Nos casos de letalidade 
efetiva, houve o mesmo alcance de 200 metros com um patamar de 
estabilização inferior a 400 casos.

Gráfi co 4: Vítimas de letalidade violenta potencial em até 400m 
para todas as áreas sujeitas ao controle do território mapeadas – 

2016

Fonte: ISP, com base em dados PCERJ/DGTIT.

7 - Neste tipo de análise são considerados 
dois parâmetros básicos: o alcance, que é 
a distância dentro da qual as amostras se 
apresentam correlacionadas espacialmen-
te, e o patamar, que é o valor do semiva-
riograma correspondente a seu alcance.
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Ao comparamos os dados expressos na Tabela 4 é necessário observar 
algumas diferenças entre os casos de letalidade efetiva e os casos de 
letalidade potencial. Em termos de dados plotados totais, esses números 
são bem próximos. Foram geocodifi cados 5.532 casos de letalidade efetiva 
e 5.417 de letalidade potencial. No entanto, se comprarmos os percentuais 
dentro da área de infl uência, há uma diferença signifi cativa entre os 
dados de letalidade efetiva e potencial, 29% e 36%, respectivamente. 
Isso indica que as ocorrências potencialmente letais acrescentam um peso 
maior à concentração da violência no interior e nas áreas de infl uência de 
grupos criminosos. No que diz respeito às taxas de letalidade efetiva e 
potencial por 100.000 habitantes, fi ca claro que a concentração dos casos 
de letalidade nas áreas territorializadas é proporcionalmente superior ao 
resto do estado. Essa concentração é ainda mais gritante se considerarmos 
apenas os casos de letalidade potencial, sendo 78% maior nessas áreas do 
que no restante do estado.

O Gráfi co 5 representa a variação do número de casos nas 13 áreas 
com mais ocorrências de letalidade efetiva e potencial somados, em 2016. 
Note-se, que o efeito de borda existe em todas as áreas representadas. 
No entanto, em algumas áreas esse efeito possui uma magnitude muito 
superior, ao ponto de haver mais ocorrências na borda do que no interior 
dos perímetros mapeados. Isso representa que, apesar do efeito geral da 
violência na borda, há grande heterogeneidade das ações violentas entre as 
diferentes localidades.

Tabela 4: Vítimas de delitos potencialmente letais – 2016 

*Cálculo realizado com base nos dados do Censo IBGE (2010).
Fonte: ISP, com base em dados da PCERJ/DGTIT.

Tipo de delito
Delitos 
totais

Delitos 
plotados

Ocorrências
no interior 

das áreas 
mapeadas

Ocorrências 
no interior 

das áreas 
mapeadas 
(taxa por 
100.000 

habitantes)

Ocorrências 
em até 100m

Ocorrências 
em até 100m 

(taxa por 
100.000 

habitantes)

Ocorrências 
fora dos 

100m

Ocorrências 
fora dos 

100m (taxa 
por 100.000 
habitantes)

Letalidade 
efetiva

6262 5532 1023 34,3 1628 38,9 3904 33,0

Letalidade 
potencial

7.731 5417 - - 2096 50,1 3321 28,1
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Ao observarmos a Tabela 4, comparando os percentuais das ocorrências 
de letalidade efetiva localizadas no interior das áreas sujeitas ao controle 
ilegal do território com as ocorrências localizadas nas áreas que incluem 
a faixa de infl uência de até 100 metros, não é difícil notar que a variação 
é extremamente signifi cativa. Conforme representado na Tabela 4, são 
identifi cados 1.023 (18,5% dos casos totais plotados) casos no interior 
dessas áreas. No entanto, ao acrescentar a borda de 100 metros, esse 
número cresce para 1.628 (29,4% dos casos totais plotados). Isso signifi ca 
um aumento de mais de 60% nos casos localizados nas áreas reconhecidas 
como de infl uência de grupos criminosos.

B. A Magnitude ou Intensidade dos Eventos de Letalidade

Outro fator relevante da relação entre violência e território é a 
intensidade dos eventos violentos. Este item analisa o peso da magnitude 
na compreensão dos eventos de letalidade relacionados ao controle ilegal 
do território. Como já dito anteriormente, embora a energia empregada 
em um evento violento não possa ser medida pelos meios convencionais, 
os casos com mais de uma vítima podem ser bastante representativos da 
intensidade de um evento violento. Isso é possível uma vez que o número 
de vítimas em um evento tende a ser proporcional ao número de ações 
efetivas ou potencialmente letais.

Gráfi co 5: Vítimas de letalidade violenta (efetiva e potencial) em até 400m das 13 áreas sujeitas ao 
controle do território mapeadas com maior número de ocorrências – 2016

*Cálculo realizado com base nos dados do Censo IBGE (2010).
Fonte: ISP, com base em dados da PCERJ/DGTIT.
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Se compararmos os eventos dentro e fora das áreas de infl uência, a 
conclusão a que chegamos é que, de um modo geral, a concentração das 
ações e dos eventos de letalidade é proporcional à população estimada. No 
entanto, se considerarmos apenas os eventos de maior intensidade (que 
comporta os casos mais brutais), a concentração é muito maior nos limites 
territoriais mapeados. Na realidade, esta concentração cresce em função 
da intensidade. 

A análise concomitante da Tabela 6 e do Gráfi co 6 permite a 
comparação entre os tipos de eventos ocorridos dentro e fora da área de 
infl uência a 100 metros dos territórios, segundo número de vítimas. A 
análise desses dados indica que a proporção dos casos é maior em áreas 
de foco especial em função do número de vítimas. Além disso, a lógica da 
maior concentração nessas áreas se dá tanto nos casos efetivamente letais 
como no somatório das ocorrências potencial e efetivamente letais, sendo 
ligeiramente maior nos casos somados. 

Tabela 5: Eventos de letalidade efetiva e potencial segundo 
número de vítimas dentro e fora da área de infl uência a 100m 

dos territórios – 2016

*Cálculo realizado com base nos dados do Censo IBGE (2010).
Fonte: ISP, com base em dados da PCERJ/DGTIT.

Vítimas por 
ocorrência

Ocorrências até 100m
Ocorrências fora da faixa 

de até 100m
Total

Uma vítima 1.807 4.562 6.369

2 ou 3 393 640 1.033

4 ou mais 81 59 140

Gráfi co 6: proporcionalidade comparativa dos intervalos de classe, pela variação do número de 
vítimas

Fonte: ISP, com base em dados da PCERJ/DGTIT.
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Observando o Gráfi co 6, é possível notar como a proporção entre 
as ocorrências dentro e fora da área de infl uência de 100 metros vai se 
modifi cando à medida que aumenta o número de vítimas. A proporção 
entre as ocorrências localizadas dentro da área de infl uência cresce em 
relação às que foram localizadas fora da área de infl uência, com aumento 
do número de vítimas. Isso indica que a intensidade dos eventos violentos 
é maior nas áreas de infl uência.

O Mapa 2 representa uma cena da Zona Oeste da capital, onde os 
territórios estão dispostos de formas crítica. A cena revela a concentração 
dos casos de maior magnitude nos limites territoriais da Favela do Rola 
e de Antares. A observação da distribuição espacial das ocorrências no 
interior e nas adjacências dos respectivos territórios indica que, apesar do 
grande número de casos de letalidade em toda cena, o foco da violência se 
concentra em um território cercado de outros que estão sob infl uência de 
grupos rivais. No ano de 2016, só na Favela do Rola foram contabilizadas 
22 vítimas fatais.

Considerações Finais

De fato, o fenômeno territorial se mostra fundamental para a 
compreensão das pertinências da organização socioespacial como um 
todo, não apenas no âmbito da segurança pública. Em contrapartida, 

Mapa 2: Ocorrências geocodifi cadas de delitos de letalidade violenta (efetiva e potencial) nas 
adjacências da Favela do Rola conforme a magnitude do evento – 2016

Fonte: ISP, com base em dados da PCERJ/DGTIT.
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o saber espacial amplia o entendimento de fenômenos relacionados à 
criminalidade, bem como do comportamento das instituições diretamente 
envolvidas com a segurança pública, contribuindo efetivamente para 
a tomada de decisões. No que diz respeito à espacialização das ações 
criminosas, além de imprescindível para a compreensão da dinâmica 
criminal, as análises podem contribuir como um meio indireto para 
medir a efi ciência das instituições e das políticas públicas, notadas aqui 
como espacialmente heterogêneas, muitas vezes marcadas por profundas 
desigualdades espaciais.

Embora o presente estudo não tenha pretensões conclusivas acerca 
das relações inferidas, alguns dos efeitos nocivos do controle ilegal do 
território puderam ser aqui enunciados. Isso pôde ser observado tanto no 
que diz respeito ao efeito “bola de neve”, produto da ação combinada dos 
dois principais atores dos eventos de letalidade, quanto ao efeito de borda, 
bem como às medidas de intensidade do evento. Esses fatores essenciais 
se complementam para indicar a concentração da violência nas áreas de 
infl uência dos grupos criminosos. 

No que diz respeito à análise do efeito de borda, além de representar 
a concentração de eventos violentos que, em geral, é maior nas áreas 
mapeadas, mostrou-se ainda maior com a adição da borda de 100 metros. 
Ademais, o efeito da distância foi expressivo em todas as áreas onde 
houve um número signifi cativo de incidências, apesar das diferenças entre 
elas. Isso atendeu de maneira satisfatória ao questionamento quanto às 
áreas mais perigosas. De fato, muito longe de representar uma zona de 
arrefecimento, a borda constitui um lugar de contato e atrito entre duas 
realidades distintas e possui uma territorialidade indefi nida. 

Da mesma forma, as medidas de intensidade se mostraram reveladoras 
quanto à brutalidade empregada nos eventos ocorridos nas áreas de 
infl uência dos grupos criminosos, indicando de maneira indireta a energia 
e o potencial letal de um evento pela quantidade de ações humanas 
identifi cadas em uma ocorrência policial. 
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Resumo 
Este trabalho tem por objetivo apresentar os pontos mais importantes das entrevistas realizadas no escopo da Pesquisa 
sobre Homicídios na Baixada Fluminense e São Gonçalo, a qual foi executada de acordo com edital de chamada pública 
da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça – SENASP/MJ. O intuito desta iniciativa é 
compreender as especifi cidades da criminalidade violenta e da gestão da segurança pública em cada uma dos municípios 
estudados, registrando o pensamento de gestores e agentes do sistema de segurança pública das localidades. Espera-
se, assim, melhor compreender a gestão da segurança nesses municípios, apontando, principalmente, seus êxitos e as 
difi culdades encontradas.
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Apresentação

Este trabalho tem por objetivo apresentar os pontos mais importan-
tes das entrevistas realizadas no escopo da Pesquisa sobre Homicídios na 
Baixada Fluminense e São Gonçalo, a qual foi executada de acordo com 
o edital de chamada pública nº 5, de 30 de agosto de 2013, da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça – SENASP/MJ. 

O intuito desta etapa da pesquisa foi compreender as especifi cidades da 
criminalidade violenta e da gestão da segurança pública em cada uma das 
localidades escolhidas. A ideia foi registrar o pensamento de gestores dessa 
área, principalmente no que se refere à criminalidade violenta, bem como 
de outros atores e agentes do sistema de segurança pública de cada um dos 
municípios. Espera-se, assim, melhor compreender a gestão da segurança 
nesses municípios, apontando seus êxitos e suas difi culdades. 

As entrevistas qualitativas realizadas para esta pesquisa privilegiaram, 
pois, as falas do primeiro escalão do executivo dos municípios no campo 
da segurança pública, sendo escolhidos os principais atores das 14 cidades 
que possuem as mais altas taxas de homicídios no estado do Rio de Janeiro 
nos últimos anos, a saber: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, 
Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, 
Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti e Seropédica. Dessa forma, 
este recorte engloba todos os municípios da Baixada Fluminense, além da 
cidade de São Gonçalo. 

Para tal, entre maio e junho de 2016, foram entrevistados diversos 
gestores da área da segurança, como demonstrado no quadro abaixo.

Quadro 1 – Cargos dos entrevistados

Município Cargo

Belford Roxo Secretário Municipal de Segurança Pública

Duque de Caxias Secretário de Defesa Civil e Políticas de Segurança

Guapimirim Coordenador Municipal de Defesa Civil

Itaguaí Secretário de Ordem Pública

Japeri Secretário Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes

Queimados Secretário de Ordem Pública

Magé Secretário Municipal de Segurança Pública

Mesquita Secretário Municipal de Segurança Pública

Nova Iguaçu Secretário de Defesa Civil e Ordem Pública

Nilópolis Secretário Municipal de Segurança Pública

Paracambi Comandante da Guarda Municipal

São João de Meriti
Secretário de Segurança, Transporte, Desenvolvimento Econômico 
e Ordem Urbana

São Gonçalo Secretário Municipal de Segurança Pública

Seropédica Secretário Municipal de Segurança Pública e Ordem Pública

Fonte: Elaborado por ISP com base em informações coletadas por gMR.
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Entrevistas

Para a realização das entrevistas foi confeccionado um questionário 
semiestruturado contendo os principais pontos a serem abordados nas 
conversas (anexo 1). Mesmo com uma pré-formatação das perguntas, 
os entrevistados foram encorajados a tratar também de assuntos que eles 
mesmos pensassem ser interessantes e que contribuíssem para a pesquisa 
como um todo. 

As entrevistas foram marcadas com antecedência, e as datas foram 
ajustadas de acordo com a agenda dos gestores. Importante esclarecer 
que todas as entrevistas foram gravadas e realizadas por um mesmo 
pesquisador. 

No geral, os entrevistados foram corteses e se mostraram dispostos 
a colaborar com a pesquisa. Apesar de algumas desconfi anças iniciais, 
passados alguns minutos de conversa se mostraram mais à vontade, 
principalmente quando percebiam que o objetivo das entrevistas nada 
tinha a ver com algum tipo de prestação de contas ao governo estadual. 
Pelo contrário, ao término se mostraram satisfeitos por serem “fi nalmente” 
ouvidos pelo Instituto de Segurança Pública, numa oportunidade de expor 
seus trabalhos e, especialmente, suas difi culdades.

“A gente gosta de falar um pouquinho, desabafar, a gente abre o coração, porque 

toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente assume uma função, o que a gente 

quer fazer, a gente faz o melhor... A gente pretende fazer o melhor.” (secretário 

municipal)

Quando perguntados sobre como chegaram até o cargo de 
gestores de segurança do município que representam, percebemos, 
predominantemente, duas trajetórias. A primeira diz respeito ao fato de 
vários deles serem oriundos do serviço público: da carreira de policial 
militar, de policial civil ou do corpo de bombeiros, variando entre 
reformados e cedidos às prefeituras. Assim, dos 14 entrevistados, sete são 
(ou foram) policiais militares. Outra trajetória delineada foi o da segurança 
privada. Entretanto, em ambos os casos, os gestores citaram que foram 
alçados a seus postos por conta de relações pessoais já existentes com os 
prefeitos. Falas como a mostrada a seguir são bastante comuns dentre os 
entrevistados:

“[O prefeito] já me conhecia de longa data e tal, o meu trabalho e tal, ele me 

convidou para assumir a secretaria, precisava de um cara que tivesse conhecimento 

técnico. E me convidou para assumir. E eu vim [sic].” (secretário municipal)

Pontos principais apurados nas entrevistas

a. Os problemas dos municípios estudados na ótica de seus gestores
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Abaixo segue uma compilação dos principais pontos citados nas 
entrevistas, elencando os principais temas surgidos durante as conversas.

De forma geral, os entrevistados se ativeram às situações ocorridas 
durante seu tempo de trabalho nas posições que ocupavam quando as 
entrevistas foram realizadas. Pouco falaram sobre gestões anteriores: ou 
se mostraram desconfortáveis com o tópico ou realmente não tinham 
conhecimento do que se passou anteriormente. 

“Assim, eu não posso falar de 2013 para trás, tenho que falar de 2013 para 

frente. Então, [secretaria] não tinha, criamos. Até porque era outro governo, 

prefi ro não falar sobre, porque eu não vivi.” (secretário municipal)

Nesse ponto, há de ser destacado que tal desconhecimento pode gerar 
algo muito caro à gestão pública: a descontinuidade do que foi realizado 
e dos resultados alcançados pela pasta sob a responsabilidade de outros 
gestores. Esse ponto, inclusive, se liga a uma outra questão que serve de 
pano de fundo para entendermos os conteúdos das falas dos entrevistados: 
o próprio papel das secretarias e outras estruturas análogas cujos gestores 
foram entrevistados. De acordo com as falas apuradas, pôde ser percebido 
que muitos dos gestores não têm clareza sobre o exato papel dos próprios 
órgãos nos quais atuam. Muito porque algumas secretarias absorveram 
uma enorme gama de assuntos que não são necessariamente ligados à 
segurança pública stricto sensu, situação essa ainda mais agravada pela crise 
econômica recente.

“A secretaria de segurança é uma das secretarias mais novas que nós temos no 

município. Agora, há pouco tempo atrás, coisa de dois anos, ela acabou absorvendo 

outras demandas, postura, ordem urbana, acabou absorvendo. Então, hoje é 

segurança, trânsito, postura, transporte e ordem urbana, são cinco atribuições 

extremamente importantes dentro de todo contexto da cidade, embora continue 

dando muita difi culdade.” (secretário municipal)

“Juntou quatro pastas, com essa crise já desde o ano passado, juntaram 

várias secretarias, fi zeram junções para poder economizar. Então, eu tenho 

subsecretário que é de ordem urbana, desenvolvimento econômico, mas agregou 

tudo.” (secretário municipal)

Foi apurada uma grande heterogeneidade de estruturas relativas 
ao campo da segurança pública dentre os municípios estudados. Foram 
encontrados diferentes arranjos institucionais, passando por secretarias 
municipais de segurança; secretarias de defesa civil e políticas de 
segurança; secretarias de ordem pública, trânsito e transportes; secretarias 
de defesa civil e ordem pública; secretarias de segurança, transporte e 
desenvolvimento econômico e ordem urbana; além desse assunto ser 
tratado por subsecretarias ou coordenadorias dentro de outras secretarias. 
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Tais variações demonstram diferentes estruturas, escopos de atuação, 
capilaridades e, consequentemente, orçamentos.

Os próprios gestores demonstraram essas diferenças quando 
compararam suas estruturas com as de outros entes federativos vizinhos, 
apontando suas vantagens e desvantagens em relação a outros 
municípios. Um secretário municipal, por exemplo, se mostrou abismado 
com o fato de municípios vizinhos menores terem mais condições do que a 
localidade onde desenvolve seu trabalho:

“Eu fui na formação da guarda municipal de Nilópolis, estou falando aí de pelo 

menos quinze anos atrás. (...) Olha quanto tempo tem, tem mais de 15 anos. (...) 

Fiquei de bobeira [sic]. Estou falando de Nilópolis que, segundo a pesquisa, é o 

menor município do país ou equivalente.” (secretário municipal)

Assim, diante das falas compiladas, o município de Duque de Caxias 
foi o que apresentou melhor estrutura de segurança pública municipal, 
sendo este fato, inclusive, mencionado por gestores de outros municípios 
da Baixada Fluminense.

“A crise é aguda, logicamente se o país não der uma reversão, uma hora nós tam-

bém não vamos conseguir sustentar. Mas no momento onde outros já quebraram, 

nós [em Caxias] ainda estamos passando de uma forma austera, suportável, com 

o funcionalismo funcionando bem, a estrutura funcionando bem.” (secretário 

municipal)

“Caxias é muito avançado.” (secretário municipal de um outro município)

“Caxias tem uma população menor, um território menor, mas tem três vezes 

mais dinheiro. Eles têm três vezes mais o nosso recurso.” (secretário municipal 

de um outro município)

“Esse é o primo rico.” (secretário municipal de um outro município)

Por outro lado, uma situação ocorrida em outro município importante 
e polarizador da Baixada Fluminense é apontada como “absurda” por seu 
próprio gestor: a cidade de Nova Iguaçu não possui guarda municipal 
constituída, mesmo sendo uma localidade com 797.435 habitantes, 
segundo a estimativa populacional do IBGE para o ano de 2016.

“Vou te falar uma coisa, me arrisco a dizer que dos 14 municípios da Baixada, 

pelo conhecimento que eu tenho hoje, só tem um [sem guarda municipal]. Se tiver 

mais um que não tem, é mais um, mas um pequenininho. E Nova Iguaçu que é o 

maior município da Baixada não tem...” (secretário municipal)

Apesar das diferenças encontradas, os problemas apontados foram 
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bastante semelhantes dentre as falas dos representantes dos municípios. 
Alguns chegaram a destacar a situação social de carência da Baixada 
Fluminense como fator a ser considerado quando do planejamento de 
ações públicas no campo da segurança. Identifi caram como a realidade 
dessas localidades é complexa e, ainda, permeada por situações políticas 
que prejudicam o trabalho da segurança pública.

“As difi culdades são enormes, todos os municípios da Baixada sofrem com isso. As 

difi culdades inclusive de elaborar projetos, apresentar projeto via Pronasci, exis-

te difi culdade estrutural de você conseguir fazer isso.” (secretário municipal)

“Dos municípios vizinhos que eu conheço a fundo, todos estão atravessando pro-

blema sério, grave, de segurança pública.” (secretário municipal)

Problemas de infraestrutura no funcionamento dos órgãos de 
segurança dos municípios também foram mencionados por seus gestores. 
Faltam materiais, espaço físico, linhas telefônicas, pessoal e outros recursos 
que seriam imprescindíveis ao desenvolvimento dos trabalhos propostos.

“O meu subsecretário, inclusive, divide a sala comigo.” (secretário municipal)

“Uma coisa mínima, mas eu sinto falta, me faz falta, sabe o que é? Comunicação 

via rádio [para a guarda municipal]. Eu não tenho, coisa básica.” (secretário 

municipal)

 “(...) a gente aqui não tem nada. Por exemplo, eu não tenho verba e eu não te-

nho orçamento, eu tenho status de secretaria, mas não sou uma secretaria. Se eu 

precisar de um lápis, eu tenho que pedir para o governo, ao gabinete, à secretaria 

de governo. Eu não compro, eu não licito, eu não faço nada. Eu só tenho o status 

de secretaria, se eu precisar de um equipamento, de um material, de um uniforme 

ou eu dou meu jeito, que é o que mais se faz por aqui, dar jeito. Realidade de todo 

município, que é o que mais se faz é dar jeito, eu não tenho orçamento, eu não 

posso comprar.” (secretário municipal)

Outra questão bastante citada pelos entrevistados disse respeito ao 
baixo número de servidores da segurança nos municípios, sejam eles das 
guardas locais ou de policiais militares. Particularmente, houve falas que 
citaram que o efetivo da Polícia Militar lotado na Baixada Fluminense é, 
constantemente, deslocado para recompletar o contingente da capital.

“(...) eu gostaria de resposta, por que se tira policial da Baixada para promover 

eventos no Rio de Janeiro? Sendo que no Rio de Janeiro os eventos, todos, isso 

está previsto em qualquer constituição de eventos, quem tem que organizar sua 

segurança interna é o promotor do evento.” (secretário municipal)

“Nós conseguimos, vai ver o que nós já fi zemos, a gente poderia fazer muito 

mais. (...) Só que aí para você manter isso também, não conseguimos, por causa 
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do efetivo.” (secretário municipal)

“O que a gente quer é fazer um serviço de qualidade para os munícipes da cidade, 

transmitir para eles segurança, porém nosso efetivo é muito pequeno.” (guarda 

municipal)

“[O maior problema] hoje é o efetivo, ter pouca gente e a demanda para você 

dar conta é muito grande. Com o efetivo que a gente tem hoje fi ca sumariamente 

impossível. A gente se desdobra (...).” (secretário municipal)

“[O efetivo da guarda é] pequeno, pouco ainda. O município cresceu muito, en-

tão, há 14 anos atrás, a realidade do município era outra. Hoje o município 

deve ter em torno de 48 mil a 50 mil habitantes. Assim, o número de guardas 

realmente é pouco, porque a gente procura trabalhar com dupla.” (guarda mu-

nicipal)

Mudanças nos comandantes de batalhões de Polícia Militar também 
foram citadas como fatores importantes para o agravamento das questões 
municipais de segurança. Neste ponto, a alta rotatividade encontrada 
naquela corporação pode prejudicar também a gestão da segurança local.

“(...) quando se nomeia o comando do batalhão, ele começa a criar seus planos e 

suas estratégias. Só que ele não dura mais do que quatro meses. Então todo aquele 

plano, estratégia que ele criou, vai por água abaixo. Aí vem outro comandante, 

com uma outra cabeça, com outros planos e começa tudo de novo, daqui a pou-

co troca novamente. Fica tudo por água abaixo. Então, a gente não consegue 

montar uma estrutura, até para a gente começar a fazer um trabalho um pouco 

mais efetivo, um pouco mais fi xo em relação à segurança no município. A gente 

fi ca aqui muito perdido com relação a isso, sempre recomeçando. De três em três 

meses o comando muda e o trabalho não cresce e com isso a criminalidade começa a 

avançar. Porque o comando do tráfi co continua o mesmo, ele vai se aprimorando. 

E o comando do batalhão continua mudando. Então, [é] isso, a própria seguran-

ça vai perdendo fácil.” (secretário municipal)

No geral, dentre os principais problemas de segurança pública citados 
pelos entrevistados, apareceram temas como tráfi co de drogas e roubos a 
transeuntes.

Quadro 2 – Principais problemas apontados pelos gestores dos 
municípios estudados

Município Maior problema citado

Belford Roxo Tráfi co de drogas

Duque de Caxias Perturbação do silêncio; pequenos delitos

Guapimirim Roubo a transeuntes

Itaguaí Roubo a transeuntes

Japeri Violência doméstica; roubo a transeuntes

Queimados Roubo a transeuntes

Magé Tráfi co de drogas
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Interessante notar que os principais problemas citados pelos gestores 
podem ter, ou não, aderência aos delitos com maior prevalência em tais 
municípios de acordo com o que as estatísticas criminais ofi ciais do 
estado nos mostram. Ademais, muitos dos problemas citados não são 
de competência municipal, o que torna a gestão da segurança nessas 
localidades ainda mais problemática. 

As Unidades de Polícia Pacifi cadora instaladas, majoritariamente, 
na capital também foram mencionadas como um advento que, por fi nal, 
prejudicou os municípios periféricos que não foram contemplados com 
o programa. Nesse ponto, as UPP são vistas como prejudiciais aos 
municípios da Baixada Fluminense.

“Assim, coincidência ou não, esse trabalho que está sendo feito no centro do Rio, 

na capital, a implantação das UPPs lá, coisa que deu certo, acredito que deu certo 

lá. Só que com isso, (...) aqui no nosso município aumentou muito a violência. 

Acredito que em outros municípios também devem estar passando por isso.” (se-

cretário municipal)

 “[Com] os grandes eventos, Olimpíadas, Copa do Mundo, criou-se as UPPs, 

criou-se as zonas de patrulhamento... Mas não se pensou no óbvio, a partir do 

momento que você implanta um sistema de segurança aqui nesse lugar, aquela 

marginalidade vai para algum lugar. O marginal não vai botar marmita de 

baixo do braço e pegar trem quatro horas da manhã para trabalhar. Não vai. Eu 

acho que talvez a falha tenha sido aí. [O] que acabou penalizando a Baixada 

(...).” (secretário municipal)

“(...) [Com] as UPPs implantadas o que aconteceu? Muitos dos narcotrafi cantes 

vieram para a Baixada e Região Serrana. Então, (...) [aqui] era um município 

bem mais tranquilo, hoje está bem mais complicada a situação.” (guarda mu-

nicipal)

“Com a UPP, na verdade, não é que [o crime] migrou, não é que eles [os crimi-

nosos] migraram, não, na verdade eles retornaram. São os retirantes porque, na 

maioria das ocorrências que eu vejo aqui no município, o cara veio lá de baixo, 

mas ele era morador daqui. É por isso que eles vieram para cá. Eles não emigra-

ram, eles migraram, eles voltaram de novo.” (secretário municipal)

Mesquita Disputas de tráfi co; roubo a transeuntes

Nova Iguaçu Roubo a transeuntes

Nilópolis Roubo de veículos; roubo a transeuntes

Paracambi Tráfi co de drogas; trânsito

São João de Meriti Armas com alto poder fogo nas ruas 

São Gonçalo Confrontos por conta de briga de facções; migração de facções

Seropédica Trânsito 

Fonte: Elaborado por ISP com base em informações coletadas por gMR.
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Ainda, de todas as difi culdades enfrentadas para a realização de 
um “bom trabalho” no campo da segurança pública, a grave situação 
fi nanceira atual do estado do Rio de Janeiro foi a mais mencionada pelos 
entrevistados. Todos apontaram não somente que tal situação impactou os 
municípios como também a difi culdade em manter estruturas funcionando 
quando o orçamento é reduzido e o apoio de outras instituições estaduais, 
como da Polícia Militar e da Polícia Civil, é escasso.

“A gente procura ser aqui o mais correto, para fazer da melhor forma, é difícil sem 

dinheiro para nada.” (secretário municipal)

“Quero ver gestor administrar sem dinheiro, com dinheiro é mole.” (secretário 

municipal)

“Alguns municípios [da Baixada] estão com três folhas [de pagamento], quatro 

folhas atrasadas.” (secretário municipal)

“O estado também parece que teve um baque muito grande em termos fi nancei-

ros, que é a questão dos royalties do petróleo, que antes era muito centralizado 

aqui. Agora tem que ir para outros estados. E deixou muitos prefeitos aí quebra-

dos. E com isso para muita coisa.” (comandante da guarda municipal)  

“Então a gente está aí nesse trabalho, uma luta muito árdua, até pelas difi cul-

dades do município e essa crise do país ela também proporciona algumas coisas 

assim, criando um pouco mais de difi culdade.” (secretário municipal)

Muitos mencionaram que projetos foram descontinuados por conta 
da escassez de recursos fi nanceiros, o que traria consequências graves 
para a segurança pública municipal.

“Então tinha esse RAS1 que trabalhava em cima das manchas criminais e tam-

bém, à noite, nós contávamos com dez viaturas, (...) tinha as viaturas baseadas 

em pontos estratégicos, que são as entradas da cidade. Quando acabou isso, a 

cidade fi cou vulnerável. Hoje nós estamos vivendo, nós vimos aí, a comparação 

do que eu fi z, praticamente dobrou todos os índices.” (secretário municipal)

”Com essa crise, alguns projetos fi caram parados (...).” (secretário municipal)

“Então nós temos uma base já em andamento, um lugar bom, já com alojamento 

masculino, alojamento feminino, vestiário, cozinha. Eu quero dar um almoço 

para o pelotão que está de serviço. Só que a crise pegou a gente no meio do cami-

nho também, está parada nossa obra.” (secretário municipal)

As falas dos entrevistados enfatizando a importância de conseguir 
realizar o trabalho mesmo com adversidades fi nanceiras foram perpassadas 
pela questão sobre o aumento da importância dos municípios no escopo 
da segurança pública atual. Os gestores entrevistados transpareceram a 
percepção, em maior ou menor grau, de que seu papel é importante para 
a cidade, trazendo a gestão da segurança municipal como ponto central 

1 O Regime Adicional de Serviço (RAS) 
implantado pela PMERJ. Segundo tal 
regime, o emprego de policiais militares 
em serviços extraordinários é remunerado. 
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do controle de atividades criminais e da ordem urbana nessas localidades.

“Eu entendo o seguinte, cada vez mais a segurança municipal está absorvendo 

a sua fatia de responsabilidade na segurança pública. Tanto com a guarda 

municipal, agente de trânsito, cada vez mais (...) o estado deveria já olhar 

com outros olhos esse aspecto de dar aos municípios a importância, cada vez 

estão absorvendo mais atribuições, dentro da parcela de segurança pública.” 

(secretário municipal)

Ainda com relação ao papel dos municípios no enfrentamento da 
criminalidade, as guardas municipais foram destacadas como estruturas 
fundamentais, havendo falas que contribuíram para o entendimento de 
que a prevenção de crimes deve ser realizada pela gestão da segurança 
municipal. Identifi caram, inclusive, que as guardas municipais devem ser 
usadas para a prevenção de crimes ainda mais complexos, como homicídios.

“Então a gente sempre trabalha com essa máxima, que vem da área de proteção, 

da integração com a defesa civil e guarda municipal, a gente aprende aí a 

salvar vidas. Aqui é o que a gente aplica. Tentar zerar homicídio é uma meta 

difícil, utópica. Mas a gente tem conseguido reduzir. Melhorou muito. Eram 

muitas chacinas. A Baixada sempre teve... deu uma diminuída.” (secretário 

municipal)

“Todo esse investimento, nós decidimos que realmente a nossa Guarda estaria na 

área de segurança pública, de verdade, e com o foco na prevenção. De forma que, 

hoje, voltado para homicídio.” (secretário municipal)

 “(...) hoje a gente evoluiu muito a nível de segurança [sic], deu visibilidade para 

guarda municipal também, todas são nossas conquistas hoje, todas essas coisas 

que a guarda tem hoje, foi no nosso governo. Você vai ver agora aí o efetivo todo 

na rua trabalhando.” (secretário municipal)

“Esse caminho, eu particularmente acho que é sem volta. Cada vez mais a 

segurança municipal vai absorver essa fatia da segurança pública. Cada vez 

vai ser mais, quando se criou, há vinte anos, a Guarda, não se falava em guarda 

armada e hoje você tem vários municípios com guarda armada. Ela parte não 

só para prevenção, como até para atuação direta porque está armada, capacitada 

para isso. Virou uma força policial, (...) a tendência é essa. Uma fatia da 

segurança pública ser administração exclusiva das guardas. Isso vai acontecer, 

eu vejo isso como um caminho sem volta. E o governo do estado e governo federal 

poderiam olhar isso de forma mais carinhosa. Os municípios não conseguem.” 

(ex-secretário municipal)

Entretanto, os próprios gestores apresentaram seus descontentamentos 
ou com a inexistência de uma guarda formada em seus municípios ou 
com a carência de condições materiais, fi nanceiras, logísticas, de recursos 
humanos, dentre outras, verifi cadas nas mesmas. Diante da questão 
fi nanceira atual, de acordo com o apurado, as ações que objetivavam 
quaisquer melhorias na estrutura das guardas municipais foram 
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bastante prejudicadas, tais como novos concursos, efetivação de 
concursados e compra de materiais e viaturas.

“(...) quando estava tudo madurinho, bola na marca do pênalti, goleiro 

amarrado, vem a crise [sic]. Isso já tem um ano e pouco. Então quebrou a 

discussão, inclusive o prefeito mandou para a Câmara esse projeto (...), o projeto 

está pronto. Está revisado. Todos os aspectos, maneira de se conceber esse concurso 

[para a Guarda Municipal], através de uma Fundação, enfi m, estavam todos 

os caminhos já elaborados, números de vagas. (...) Só que infelizmente houve 

esse problema sério no país, [e estamos] patinando no mesmo lugar.” (secretário 

municipal)

 Outra questão bastante citada foi em relação às ferramentas utilizadas 
pela segurança pública municipal, principalmente no que se refere ao 
porte de armas letais e não letais por parte das guardas municipais. 
Alguns gestores mostraram que este caminho é inevitável, enquanto 
outros ponderaram que essa é uma medida importante demais para 
ser tratada sem responsabilidade e capacitação, ainda mais em vista de 
recursos escassos.

“É o que eu sempre falo nas reuniões que eu vou, o problema não é só segurança 

pública. Quando você vai fazer uma ação de segurança pública, beleza, mas 

não é só segurança pública. Aí vai ter que entrar toda uma estrutura a nível 

municipal e a nível estadual [sic]. Na verdade, na verdade, como eu falei aqui, 

o gestor [municipal que pensa] ‘não, não quero saber de segurança pública’, ele 

vai ter que armar [a Guarda], ele vai ter que dar instrumento para a Guarda, 

porque existe uma lei federal que eles vão ter que cumprir (...). Vão alegar 

que não tem condições e tal. Vai ser uma briga, mas vai ter que cumprir. Um 

momento vai ter que fazer isso.” (secretário municipal)

“(...) tem duas semanas atrás, nós participamos da audiência pública lá na 

ALERJ (...) e foi falado isso, que todas as guardas não têm para onde fugir, 

daqui a pouco tempo vai se tornar polícia municipal. Questão de tempo isso 

ocorrer.” (Guarda Municipal)

“Hoje está se debatendo muito o uso da arma de fogo. Nós entendemos isso, que é 

uma ação extremamente, assim, peculiar. Em termos de discussão, acreditamos 

que não tem mais volta isso, cada vez mais vai aumentar. Mas nós estamos 

aqui com medidas responsáveis, para que se um dia for inevitável armar, que 

tenhamos a melhor estrutura e mais digna para amparar o nosso profi ssional, 

em termo de assistência médica, jurídica, psicológica. Porque não dá para botar 

de um dia para o outro uma arma na mão, para fazer justiça. Não pode. (...) 

Então, nós não podemos deixar que o ato que promoveria a paz ou a segurança 

se torne um ato de injustiça, de dor e de mais problemas. Para o guarda estar 

armado, ele se sente empoderado, mas às vezes ele não pensa no momento que ele 

for usar essa ferramenta, que é o matar ou morrer, o seguro dele de vida, que tipo 

de amparo a família dele vai ter, a assistência médica. Então têm várias coisas 

que precisa [sic] ser chamada à ordem para discutir.” (secretário municipal) 

 “[O uso da arma] não letal, eu acho, assim, fantástico. Acho que tanto a não 

letal quanto o armamento bélico mesmo, eu acho que assim, tem como agir com as 
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duas. Desde que exista um treinamento sério, reciclagem. Não adianta você dar 

o treinamento para o cara aqui agora e daqui a dois anos, três anos, treinamento 

de novo.” (secretário municipal)

“(...) se você falar para a gente arma não letal, concordo plenamente. Inclusive 

era um projeto nosso, nessa capacitação que nós podemos fazer, não sei se esse 

ano vamos conseguir, por conta do convênio, de preparar um grupo de agentes 

para instrução de arma não letal. Arma letal eu não sou favorável, pela nossa 

realidade. Têm municípios na Baixada que são extremamente favoráveis, mas é 

uma realidade diferente da nossa. Nós nos enquadramos no preceito de poder que 

é município acima de cem mil. Mas eu, para a nossa realidade, eu ainda acho 

[isso], não concordo.” (ex-secretário municipal)

“Pode incluir o armamento na segurança, sendo que a parte que onera tem que 

ser do município, isso depende da condição fi nanceira do município. Por exemplo, 

hoje, como você arma cem guardas? São cem armas, cem coletes. Aí o que acontece, 

onera quando monta e onera o custo...” (secretário municipal)

Diante desse cenário, abaixo apresentamos um resumo sobre as 
guardas municipais encontradas nas cidades estudadas, de acordo com 
as informações fornecidas pelos gestores entrevistados. Vemos que os 
efetivos das guardas municipais variam de município para município e 
que somente dois deles não possuem esta estrutura. Além disso, todas as 
guardas encontradas estão equipadas com armamentos não letais.

No geral, as cidades com populações maiores são aquelas que possuem 
maiores efetivos de guarda municipal. Neste tocante, há de se notar o caso 
de Itaguaí. Sendo o único município dentre os estudados cujo mecanismo 
de entrada na Guarda Municipal é via contrato, e não concurso público, 
seu efetivo é o maior dentre eles. 

Quadro 3 – Guardas municipais dos municípios estudados

Município
Mecanismo de 

entrada
Efetivo da Guarda Tipo de armamento

Belford Roxo Concurso 151 Não Letal

Duque de Caxias Concurso 250 Não Letal

Guapimirim Concurso 50 Não Letal

Itaguaí Contrato 388 Não Letal

Japeri Concurso 24 Não Letal

Queimados Não há

Magé Concurso 59 Não Letal

Mesquita Concurso 80 Não Letal

Nova Iguaçu Não há

Nilópolis Concurso 136 Não Letal

Paracambi Concurso 54 Não Letal

São João de Meriti Concurso 110 Não Letal

São Gonçalo Concurso 350 Não Letal

Seropédica Concurso 60 Não Letal

Fonte: Elaborado por ISP com base em informações coletadas por gMR.
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Ainda, comparamos os municípios com relação aos efetivos neles 
encontrados quando consideramos não somente as guardas municipais 
como também os batalhões de Polícia Militar que os atendem.  Uma vez 
que alguns batalhões atendem a mais de um município nas localidades 
estudadas, as informações abaixo foram organizadas a partir dos efetivos 
encontrados nos BPM. 

Como esperado, os municípios com maiores populações possuem 
efetivos de policiais militares mais altos quando comparados a outros 
com menores números de habitantes. Assim, os 7º, 15º e 20º BPM, 
os quais englobam, respectivamente, os municípios de São Gonçalo, 
Nova Iguaçu e Duque de Caxias, possuem, comparativamente, efetivos 
de policiais militares maiores. Entretanto, quando analisamos as taxas 
de policiais militares por 100 mil habitantes, é possível perceber que é 
o município de Magé que se apresenta em posição de “vantagem” com 
relação a essa proporção, havendo, lá, uma taxa de 123,91 policiais militares 
por 100 mil habitantes, mais que o dobro do município pior posicionado, 
Belford Roxo, com taxa de 56,11.

Quanto aos efetivos das guardas municipais, como já mencionado, 
estes variam bastante em cada uma das cidades, sendo novamente os 
municípios com maior população aqueles que possuem efetivos mais 
robustos. Quando as taxas ponderadas pela população são analisadas, 
o município de Itaguaí se encontra em vantagem: a coincidência de ter 
não somente o maior efetivo de guardas dentre as localidades estudadas 
(provavelmente propiciado por um mecanismo de entrada via contrato 
ao invés de concurso público) e ainda uma população comparativamente 
reduzida faz com que Itaguaí apresente a maior taxa de guardas municipais 

Quadro 4 – Efetivos dos batalhões e das guardas municipais dos municípios estudados – números 
absolutos e taxas

Batalhão da
Polícia Militar

Município População*
Efetivo do

BPM*

Taxa de policiais
militares por 100 mil

habitantes

Efetivo da Guarda
Municipal **

Taxa de guardas
municipais por 100 mil

habitantes

7 São Gongalo 1.038.299 782 75,32 350 33,71
15 Duque de Caxias 882.883 633 71,70 250 28,32

Nova Iguaçu 807.539 Não Possui Não Possui
Mesquita 170.761 80 46,85
Nilópolis 158.310 136 85,91

21 São João de Meriti 460.623 336 72,94 110 23,88
Seropédica 82.920 60 72,36

Itaguaí 119.206 388 325,49
Paracambi 49.535 54 109,01
Queimados 143.665 Não Possui Não Possui

Japeri 99.889 24 24,03
34 Magé 234.849 291 123,91 59 25,12
39 Belford Roxo 481.189 270 56,11 151 31,38

*dados de população e do efetivo da PM têm como referência o mês de julho de 2015
**dados sobre efetivo das guardas municipais têm como referência o mês de maio de 2016

387

780

78,15

68,6320

24

Fonte: Elaborado por ISP com base em informações da PMERJ, do IBGE e informações coletadas por gMR.
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por 100 mil habitantes, 325,49, e tal número é bastante superior a aqueles 
encontrados nas outras cidades estudadas. 

b. Buscando soluções

Apesar das difi culdades fi nanceiras apontadas, os entrevistados se 
mostraram abertos para comentar sobre como conseguiram driblar 
tais situações e obter êxito nos seus trabalhos cotidianos. Nesse 
ponto, muitos ressaltaram seus feitos “extraordinários” à luz das grandes 
adversidades que sofreram ao longo de seus trabalhos à frente da segurança 
pública de seus municípios. 

Ainda, citaram a importância das parcerias e articulações com 
outras entidades, órgãos da própria cidade onde operam e até mesmo 
outros municípios para que as ações de segurança sejam realizadas de 
forma concatenada.

“Na realidade, assim, nosso objetivo hoje maior é conseguir o máximo de 

parcerias, para que a gente consiga, a curto prazo, incorporar tudo isso que a 

Guarda tem e pode fazer, e deve fazer.” (secretário municipal)

“O município acaba de absorver uma parte dessa responsabilidade, que é do 

município, fato, mas já que é segurança pública, por que o governo do estado 

não olha melhor com relação a uma ajuda fi nanceira para os municípios?” 

(secretário municipal)

Parcerias com o governo federal também foram citadas, como, por 
exemplo, no âmbito do programa “Crack, é possível vencer”. Segundo 
seu material institucional, trata-se de um “programa coordenado pelo 
Ministério da Justiça que desenvolve, em parceria com outros Ministérios, 
uma ação integrada que envolve três frentes de atuação: prevenção, 
cuidado e autoridade. (...) A polícia de proximidade busca instaurar novas 
formas de interação e parceria entre as instituições policiais e a sociedade, 
privilegiando o atendimento preventivo. Para tanto, os policiais são 
orientados a estreitar laços com a comunidade em que atuam, conhecendo 
os moradores e os seus problemas que possam gerar crimes e desordens.”2

“E ainda dentro do foco do projeto do governo federal, ‘Crack, é possível vencer’, 

aí nós temos todos os três eixos, nós temos o eixo autoridade, com Guarda 

Municipal, temos o eixo cuidado com assistência social e com a saúde. E um dos 

eixos que era do governo federal, que era capacitação, agora [ foi] repassado, os 

municípios têm que absorver e é isso que nós fazemos.” (secretário municipal)

“São campanhas feitas pela secretaria. Nós estamos em andamento também com o 

programa ‘Crack, é Possível Vencer’. (...) E nós estamos com uma difi culdade que 

é com relação ao movimento, está crescendo muito, nós temos duas cracolândias 

instaladas no município. E aí a gente tem uma difi culdade de internação dessas 

pessoas.” (secretário municipal)

2-Disponível em: <http://www.justica.
gov .b r / su a-seg u ranca / seg u ranca-
publica/programas-1/crack-e-possivel-
vencer>. Último acesso em outubro de 
2016.
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Da mesma forma, aos entrevistados também foi sugerido que 
comentassem sobre suas parcerias público-privadas.  No geral, a 
percepção é de que tais parcerias são benéfi cas para a gestão municipal.

“(...) vamos comprar mais pela prefeitura, [mas] as primeiras bicicletas a 

iniciativa privada que deu. Nós temos muito apoio da iniciativa privada até 

pela seriedade, objetividade. A guarda quer melhorar.” (secretário municipal)

“Aí ainda tem um outro processo, uma parceria público-privada que está para ser 

desenvolvida agora, eles já estiveram aqui, já nos cedeu [sic] até um servidor.” 

(secretário municipal)

“A relação é muito boa. Por exemplo, eu já fi z contato com o [supermercado] 

Guanabara, com alguns outros mercados grandes da cidade. E todos eles 

têm interesse em participar, doando câmeras e tal, me ajudar.” (secretário 

municipal)

Ainda no tocante às parcerias, o monitoramento realizado por 
câmeras espalhadas em pontos críticos dos municípios foi citado 
pela maioria dos entrevistados. No entendimento dos gestores locais, 
o videomonitoramento estaria em consonância com as atribuições 
municipais da segurança, e ajudaria sobremaneira a conter – ou, no limite, 
prevenir – ações criminosas em suas localidades.

“E nesse movimento, todos os delegados, secretários municipais (...), vereadores 

e mais alguns interessados no assunto, secretários regionais, associação de 

moradores participam de um grupo que espalharam câmeras pela cidade toda e 

realmente tem tido bons resultados na identifi cação de meliantes, no acionamento 

de socorro para acidente de trânsito, num desvio de trânsito quando o trânsito 

está congestionado. Então tem tido uma utilidade muito grande.” (secretário 

municipal)

 “É muita câmera, só que nós instalamos agora mais 45 (...). Agora só está na 

dependência do estado. Porque todas as 65 câmeras da primeira fase do projeto, 

elas (...)  se movem, elas dão zoom e voltam. Só que agora instalamos 45 (...) 

para fazer leitura da placa, só que eu preciso do banco de dados do estado.” 

(secretario municipal)

“A gente tem na estrutura aqui no gabinete de gestão, um centro de monitoramento 

24 horas funcionando em que temos agentes públicos trabalhando, são guardas 

municipais. Hoje nós temos um equipamento com vinte câmeras, elas estão 

instaladas no centro da cidade.” (secretário municipal)

Aliado ao apontamento dos entrevistados em direção a um certo tipo 
de orgulho (muitas vezes pessoal, outras institucional) em “dar nó em 
pingo d’água”, surgiram falas sobre como isso foi conseguido e sobre como 
as ações de segurança foram coordenadas. No geral, foi mencionado como 
as relações pessoais, diretas, com os prefeitos, facilitaram o trabalho.
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“Uma grande facilidade aqui que nós temos [é] o irmão do prefeito que é 

deputado federal, é muito atuante, traz recursos para cá, recursos para guarda.” 

(secretário municipal)

 “Ele [prefeito] é meu amigo há mais de vinte anos. E a secretaria era uma 

secretaria muito, como eu vou te falar, muito difícil de lidar. Não funcionava, 

tinha só trinta agentes, esses agentes estavam tudo [sic] fora politicamente. Ele 

pediu ‘quer tentar lá’, eu falei ‘quero, quero tentar’, porque para mim é uma, 

como vou achar a palavra, é um desafi o para a gente.” (secretário municipal)

“Sou policial militar. (...) Depois que eu saí da Polícia Militar, fi quei à disposição 

da Assembléia Legislativa, trabalhando com o deputado (...), que hoje é prefeito. 

Da ALERJ, vim trabalhar aqui na prefeitura como secretário municipal de 

segurança pública.” (secretário municipal)

“O que acontece (...), a nossa secretaria está tudo em dia, porque a gente consegue 

com o prefeito, é nosso amigo e tal. Além de ser amigo, na verdade hoje a gente 

tem esse poder de barganha.” (secretario municipal)

A partir disso, é necessário ressaltar a baixa institucionalidade dos 
processos de gestão citados nas entrevistas. Foi largamente enfatizado 
como somente essa aproximação pessoalizada com os prefeitos garante – ou 
ao menos facilita – as realizações das pastas de segurança ou análogas. Por 
vezes, os próprios gestores reconheceram que é somente dessa forma que 
conseguem liberações, orçamentos ou quaisquer outros tipos de apoio. Por 
outras, tais relações pessoais foram mencionadas com bastante naturalidade, 
não havendo nenhum apontamento por parte dos entrevistados sobre esta 
distorção que faz com que questões públicas sejam resolvidas na esfera 
pessoal ao invés do uso de canais institucionais tradicionais.

“Nós estamos investindo nos relacionamentos mesmo. Acreditamos que [é] 

através desse conceito de relacionamento com pessoas capazes e que têm posição de 

infl uenciar pessoas para mudança, é esse o foco.” (secretário municipal)

“As experiências boas, em qualquer esfera, acho que dependem da pessoa mesmo. 

A estrutura toda é engessada, a estrutura toda é contra, o sistema não é móvel. 

Ele é engessado.” (secretário municipal)

“Assim, aqui eu posso fazer tudo, porque eu conheço o seu Dodô, conheço o seu 

Antonio, que é amigo do meu pai, que é amigo do meu irmão. Eles têm essa 

cultura ainda.” (Guarda municipal)

“(...) eu tenho um bom relacionamento aqui, porque é o meu irmão que é o 

secretário de transporte.” (secretário municipal)

 “(...) nosso grande amigo lá, o comandante, nos convidou para fazer curso lá. A 

gente tem essa integração. A gente tem a consciência, o seguinte, hoje estou gestor 

aqui, amanhã não, mas eles vão fi car.” (secretário municipal)

Dentre as falas mais propositivas, que citaram como o trabalho pode 
ser realizado de forma a atender os anseios do cidadão, vemos a citação do 
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papel do estado na coordenação de políticas municipais de segurança, 
visando à integração das políticas públicas e ações conjuntas

“Porque o prefeito do vizinho é de um outro partido, é diferente daqui, (...) 

não existe integralidade entre eles. O essencial seria o estado capitanear isso 

e conseguir controlar isso. A gente não vê a ação do estado para integração, 

chamando esses municípios para conversar, deixando a política de lado, a gente 

não caminha por conta disso: ‘a política vai fi car de lado, agora a gente vai 

discutir segurança pública’.” (secretário municipal)

“[Sobre] o orçamento de segurança pública estadual, uma fatia desse orçamento 

[devia] ser distribuído aos municípios, para que reforce sua segurança pública 

municipal, que está diretamente atrelada à segurança do estado como um todo.” 

(secretário municipal)

Entretanto, há de ser notado que as falas dos entrevistados não 
mostraram um caráter explicitamente propositivo. Além da ideia de 
que as ações implementadas devem ser coordenadas, principalmente 
articulando os diferentes entes federativos, pouco se falou sobre novos 
projetos e políticas públicas mais amplas e abrangentes. Nesse ponto, após 
a análise do conteúdo das entrevistas, fi ca clara a falta de planejamento de 
médio e longo prazos, estando os gestores concentrados em executar suas 
tarefas cotidianas e/ou envidando seus esforços para solucionar questões 
emergenciais.

Considerações Finais

As complexas realidades enfrentadas pelos gestores não devem ser 
subestimadas. Não por acaso, os municípios escolhidos no âmbito deste 
estudo possuem os piores indicadores criminais do estado do Rio de 
Janeiro. As demandas sociais são muitas, e são diversas e difusas. 

Após a análise das entrevistas realizadas, pôde ser percebido que 
os gestores dos diversos municípios estudados apontaram problemas e 
difi culdades semelhantes. Dentre eles, a falta de estrutura de trabalho 
– tanto institucional como física e material – foi especialmente citada. 
Ademais, a crise fi nanceira do estado do Rio de Janeiro verifi cada nos 
últimos anos também gerou refl exos nas diferentes municipalidades, 
prejudicando e/ou interrompendo projetos. 

Apesar das difi culdades explicitadas, o papel da segurança municipal 
foi, todo o tempo, ratifi cado por seus próprios gestores: um movimento 
irreversível de aumento de importância e municipalização é por eles 
percebido. Neste ponto, as falas dos entrevistados nos trazem a ideia de 
que a gestão da segurança pública municipal deve ser percebida – e tratada 
– como de extrema importância, tanto por parte de outras instituições 
municipais como também pelos outros entes federativos. 
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A importância conferida à gestão municipal da segurança tem um 
elemento fundante: as guardas municipais aparecem como um efetivo 
agente de mudanças na ordem pública municipal. Apesar de apresentarem 
estruturas variadas e diferentes graus de maturidade institucional dentre 
os municípios estudados, às guardas, de maneira geral, é exigido um 
protagonismo institucional que não condiz com suas realidades objetivas e 
materiais de atuação. Entretanto, segundo os entrevistados, a consolidação 
e a efetividade das ações das guardas para a manutenção da ordem pública 
não deve ser perdida de vista. Ao contrário, este deve ser um objetivo a ser 
perseguido, sempre em direção a sua melhoria e estruturação.

A capacidade de driblar problemas do cotidiano também foi outra 
questão bastante citada nas entrevistas. Algumas das formas apontadas 
envolvem múltiplas parcerias com diversos setores da sociedade. Parcerias 
público-privadas foram citadas como um dos caminhos possíveis. Da 
mesma maneira, articulações com outros entes federativos se mostraram 
úteis quando do desenvolvimento de projetos, principalmente daqueles 
que envolvem repasses orçamentários. A conta é simples: a ausência 
desses aportes fi nanceiros, quaisquer que sejam suas origens, inviabiliza o 
trabalho e engessa a gestão. 

De todo modo, ao falarem dos benefícios das parcerias para a execução 
de projetos no campo da segurança pública municipal fi ca latente o 
uso das relações pessoais para que objetivos públicos sejam alcançados. 
Relações pessoalizadas foram citadas claramente e sem constrangimentos 
por parte dos entrevistados, transparecendo uma naturalização desse tipo 
de comportamento. Segundo os entrevistados, é somente por meio desse 
tipo de relação que seu trabalho pode ser realizado.  Num movimento 
intrínseco, esta prática refl ete – e é refl etida por – um baixo grau de 
institucionalização encontrado nas estruturas governamentais estudadas, 
as quais, conforme visto, possuem naturezas e escopos variados. 

No geral, ainda falta clareza quanto ao efetivo papel dos municípios 
na segurança pública. Mesmo percebendo sua importância, esbarram em 
como realizar ações efi cazes e em como coordená-las com outros entes – 
sejam eles públicos ou privados. O fazer público se mostra, muitas vezes, 
atabalhoado, com pouca capacidade de planejamento, sob um processo 
no qual grande parte das energias – recursos, pessoas, etc. – são gastas 
para solucionar problemas sempre emergenciais: fazem o que é possível, 
da forma que conseguem.  
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Anexo 1

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS

BLOCO 1: CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE

1) Perfi l e cargo
2) Formação
3) Trajetória profi ssional (com ênfase nos locais do estudo)

BLOCO 2: ESTRUTURA DA SECRETARIA NO MUNICÍPIO

1) Situação organizacional da Secretaria no organograma municipal
2) Secretarias de interface. Existem? Como ocorre? Quem são os titulares?
3) As subsecretarias e sua estrutura
4) Efetivo da Guarda Municipal
5) Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Existe? Como está estruturado.
6) Quais são as atribuições da secretaria?

BLOCO 3: PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO

1) Quais os principais desafi os da pasta no município
2) Como fazem o acompanhamento dos indicadores de violência no município/região
3) Quais são as principais ações da secretaria
4) Existem projetos na área de segurança pública? Quais?
5) Existem projetos relativos ao atendimento a grupos vulneráveis, tais como mulheres, crianças e 
adolescentes, idosos, etc.? Quais? (Detalhar)

BLOCO 4: A VISÃO DA SECRETARIA

1) Explorar a importância dos programas, caso existentes.
2) A visão do Secretário sobre os problemas de violência no município/região
3) Existe alguma integração com outros municípios ou instâncias de Governo para enfrentamento da 
violência
4) Existe alguma parceria com iniciativa privada para atuar na área de segurança pública?


