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texto inicial o aumento da tarifa dos ônibus.
Mas ele mesmo confessou que não conta
com controle de todos os participantes. É
patente a heterogeneidade dos grupos que
estão participando das passeatas, que vão
desde sindicatos (dos metroviários, ferroviários etc.), agremiações partidárias (juventude
do PT etc.), entes coletivos pós-modernos,
anarquistas, incontáveis universitários, até a
“tropa de choque” violenta, conhecida como
“black blocks” (que, com panos ou lenços no
rosto, máscaras de gás, roupas pretas e estética punk, foi o grande responsável pelas
destruições materiais dos protestos do dia
11.06.13. (GOMES, 2013)

Na última quinta-feira (10) a área Central de São Paulo, circunscrição do Comando
de Policiamento de Área Metropolitana Um
(CPA/M-1), como já é comum em início de
ano, foi palco de uma manifestação que em
seu reclamo principal se colocou contra o auEm sua importante contribuição sobre o
mento da tarifa dos transportes públicos, de
tema
o amigo e ilustre professor Eduardo de
R$ 4 para R$ 4,30.
Oliveira Fernandes, escreveu: A recente onda
Liderados pelo Movimento Passe Livre de manifestações públicas verificada em ter(MPL) e com apoio de partidos políticos, ritório nacional, embora represente uma carcomo PSTU, PCB e movimento como a Con- ga legítima de indignação e se constitua em
lutas, a manifestação que reuniu em torno uma caixa de ressonância das mais variadas
de 1,5 mil manifestantes, começou por volta demandas, ainda é um fenômeno social que
das 17 horas na Praça Ramos de Azevedo, carece de melhor dissecação e instrumentaliem frente ao Teatro Municipal, e terminou na zação etiológica. (FERNANDES, 2013)
Rua da Consolação, esquina com a Rua FerSem a pretensão de esgotar o assunto,
nando de Albuquerque.
se é que o mesmo encontrará um fim em si
Mesmo pairando tensão em todo o traje- mesmo, propõe-se uma análise conjuntural
to, a manifestação foi ordeira, encerrando na sobre os movimentos sociais em apreço, já
Rua da Consolação sem maiores incidentes, que a tônica com que tais manifestações são
no entanto, após a dispersão, alguns inte- abordadas repousa no manto do exercício da
grantes resolveram vandalizar 02 agências democracia, alicerçada na Constituição Febancárias.
deral, em especial no art. 5º que trata DOS
Protesto do MPL termina em tumulto no DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS, com destaque para os incisos II, IV, XVI
centro de São Paulo. (ESTADÃO, 2019)
e XVII:
Protesto contra tarifa de transporte acaArt. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindoba em vandalismo em São Paulo. (FOLHA DE
se aos brasileiros e aos estrangeiros
SÃO PAULO, 2019)
O jurista e agora Deputado Federal eleito Luiz Flávio Gomes sobre o MPL escreveu:
Vandalismo ou juventude lúcida? O Movimento Passe Livre (MPL) adotou como pre-

residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:

Artigo
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[...]
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei;
[...]
IV - é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato;
[...]
XVI - todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente
de
autorização,
desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo
local, sendo apenas exigido prévio aviso à
autoridade competente;
[...]
XVII - é plena a liberdade de associação para
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

No entanto, a “massa democrática” não
parece que representa o interesse da maioria

v.4, n. 12 - 2019

da Nação, pois há de se sopesar outro princípio constitucional que é o inciso XV:
XV - é livre a locomoção no território
nacional em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele
entrar, permanecer ou dele sair com seus
bens;

Na busca da solução pacífica dos conflitos
e da disseminação de uma Prevenção Social,
em abril passado (2018) o CPA/M-1 lançou
o Escritório de Cidadania e Governança, celebrando uma parceria colaborativa e experimental com o Instituto Sou da Paz, criando
a Oficina de Governança: Protestos Seguros,
cujo objetivo maior do Sou da Paz é tentar a
interação com os demais órgãos envolvidos,
sobretudo, Poder Judiciário, Ministério Público e OAB.
Como tudo que é novo precisa de ajustes,
neste caso ousa-se a dizer que a evolução é
necessária e urgente, já que ainda recaí somente à Polícia Militar, como polícia administrativa, encabeçar todo o planejamento
e execução de uma ação como a do dia 10
último, e mesmo sem o poder dever, acaba o
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CPA/M-1 convidando representantes do Metrô, CPTM, OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, Prefeitura, SPTRANS, CET entre
outros, ficando a presença condicionada à
disponibilidade do órgão ou entidade, já que
não se tem como estabelecer o comprometimento, e o que é acordado, cumprido ou
não, não geram discussões oficiais.

e pessoas feridas no protesto marcado pelo
Movimento Passe Livre (MPL) no centro
da capital paulista contra o aumento da
tarifa dos transportes públicos de R$ 4
para R$ 4,30. De coletes azuis, com a
inscrição “mediador”, três agentes da PM
buscavam informações e faziam pedidos a
representantes dos manifestantes.

De toda sorte, não cabe aqui pensar em
responsabilizações de órgãos oficiais, já que
o causador da desordem está nas ruas, que
no exercício de um direito, acaba por extrapolar suas ideologias, misturando como já se
sabe, em algum momento da manifestação,
o interesse legítimo do protesto com a quebra da ordem.

O Mediador, pessoa estranha ao conflito,
sem poder de decisão ou de imposição de
sua forma de decidir, auxilia as partes a chegarem a um consenso, e foi isso que a todo
o momento foi discutido no planejamento
da operação e durante todo o ato. Buscou-se
entre os manifestantes minimizarem-se os
danos à sociedade e de toda forma o eventual conflito com a PMESP, que se frise sempre é buscado pelos integrantes do MPL, já
que não é nada prazeroso estar ali no teatro
dos acontecimentos e ser hostilizado o tempo todo com o brado: Não acabou, tem que
acabar, eu quero o fim da Polícia Militar.

Diante desses conceitos e da análise do
histórico recente das manifestações na cidade de São Paulo, sobretudo as que são
chanceladas pelo MPL, resolveu-se agregar
ao planejamento mais uma dose à resiliência que se precisa para enfrentar os conflitos
sociais inerentes a um país democrático de
direito. Foi criada a equipe de MEDIAÇÃO
COMO EXERCÍCIO DE CIDADANIA NAS MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS, composta por um
time de policiais estrategicamente escolhidos
pelo comando do CPA/M-1, cuja finalidade
repousa na essência da mediação de conflito,
ou seja, o meio não hierarquizado de solução
de conflitos em que duas ou mais pessoas,
com a colaboração de um terceiro, o mediador, expõem o problema, são escutadas
e questionadas, dialogam construtivamente
e procuram identificar os interesses comuns,
opções e, eventualmente, firmar um acordo.

Um dos negociadores solicitou que os
manifestantes retirassem as hastes das
bandeiras e que informassem qual seria o
itinerário do protesto.
O primeiro pedido não foi bem recebido
pelas duas negociadoras do MPL, Andressa
e Larissa, que se comprometeram a discutir
o tema durante uma assembleia antes de o
ato sair. Por fim, a PM cedeu nesse ponto. A
segunda proposta obteve resposta positiva:
ambas se comprometeram a comunicar
todo o itinerário. (DIÁRIO DA JARAGUÁ,
2019)

Mediadores da PM negociam para tentar
Já que desafios cada vez maiores, exievitar protesto do MPL na Paulista. (DIÁRIO gem respostas cada vez melhores (Gonçalves
DA JARAGUÁ, 2019)
2019), entende-se, sem maiores pretensões,
que o time de mediadores foi um importante
A Polícia Militar de São Paulo estreou passo para a construção de uma sociedade
nesta quinta-feira, 10, um grupo de
democrática de direito, no entanto, é impormediação para evitar danos ao patrimônio
tante que outros seguimentos, sobretudo o
www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br
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político e o legislativo se façam presentes,
para tal mister se deixa inicialmente algumas
sugestões, que se entende satisfatórias para
o tão chamado exercício da democracia nos
Protestos Seguros:
1. Regulamentação da Lei Estadual LEI Nº
15.556, DE 29 DE AGOSTO DE 2014, que
restringe o uso de máscaras ou qualquer
paramento que oculte o rosto da pessoa
em manifestações e reuniões, na forma
que especifica, e dá providências correlatas.
O art. 6º trouxe a condicionante que a
mencionada lei deveria ser regulamentada
em 180 dias, mas até o presente momento
não houve qualquer iniciativa para tal;
2. Vedar o anonimato dos organizadores.
Aqui repousa a nosso sentir o que se
pode denominar de “pano de fundo” dos
ditos democráticos movimentos, pois se
intitulam ativistas e elegem uma liderança
horizontal sem cabeças, ou seja, todos
pensam igualmente e por isso todos tem
o mesmo poder. Por isso há ausência de
lideranças, o que não é verdade já que
todos os encontros são marcados pela

v.4, n. 12 - 2019

internet e em sua maioria pelo perfil de
alguém numa rede social, e também há
uma liderança quando da reunião para
iniciar a manifestação, no momento que é
passado as palavras de ordem e se escolhe
o percurso e o objetivo. Os manifestantes
se comunicam por meio do celular,
acessando, as redes sociais, com outros
líderes em locais próximos e até mesmo em
Estados e cidades vizinhas;
3. Fornecimento prévio do itinerário
e horário. Por mais que possa parecer
utópico, entende-se que se faz necessária
tal providência, já que na garantia ao direito
legítimo de manifestação, se evitariam
os atos de vandalismo e as condutas
criminosas, visto que os poucos vândalos
maculam e deslegitimam o movimento,
por isso devem ser identificados e punidos.
Mas ao contrário o que se observa é que
mesmo que de forma velada, ou por
omissão, todos os manifestantes que ali se
encontram (pacíficos ou não), desejam o
confronto com a polícia de modo que se
propague o CAOS. (ARAÚJO, 2013).
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Novamente é importante o comentário de
Fernandes: a defesa dos valores republicanos
e democráticos é parte inalienável de uma
agenda intocável de qualquer sociedade que
tencione alcançar uma razoabilidade mínima
de convivência social madura, garantindo o
bom funcionamento do Estado, governo, sociedade civil e de todos os demais entes, incluindo nesse rol as pessoas físicas e jurídicas.
(FERNANDES, 2013)

rosto da pessoa em manifestações reuniões,
na forma que especifica, e dá providências
correlatas.
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DO MEDO DO CRIME
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Resumo
O presente artigo científico tem o objetivo
de traçar um paralelo entre a evolução sistêmica na gestão da atividade policial da Polícia
Militar do Estado de São Paulo (PMESP) e a
variação dos indicadores criminais do estado de São Paulo ao longo do tempo. Baseado em pesquisa documental e bibliográfica,
pesquisa qualitativa sobre a percepção de
segurança de algumas comunidades após recentes inovações de produtos entregues pela
PMESP e também pesquisa em algumas base
de dados disponíveis pelos órgãos públicos
de segurança pública, os autores buscaram
traçar uma correlação entre a gestão estratégica da Polícia Militar paulista e a variação
do crime, verificando que nem sempre a diminuição objetiva do crime infere diminuição
de vitimização ou medo na população. Os
autores também buscaram identificar outras
causas possíveis para a existência do medo
na população paulista, o que aponta para a
importância de outros atores sociais que no
primeiro momento poderiam estar ausentes
da responsabilidade sobre a sensação de segurança das pessoas.

public security, the authors pursued trace a correlation between strategic management of Military Police of São Paulo and crime’s variation,
checking not always decreasing of crime infers
in population’s victimization or population’s
fear. The authors also have searched identify
other probable causes for fear existence in São
Paulo’s population, what points for the matter
of other social actors which in first could be out
of responsibility of people’s security feeling.
Keywords: Police management. Criminal index.
Victimization and fear. Public Security. Security
feeling.

Introdução

Sobre a Polícia recaem sempre as responsabilidades sobre o crime, e isto ocorre em qualquer
lugar do mundo. Nos EUA, as universidades e
os pesquisadores que se aventuram a estudar a
evolução criminal quase sempre colocam sobre
as Polícias a responsabilidade quando concluem
que o crime evolui, mas retiram delas o mérito
pelos decréscimos percebidos nas grandes cidades. Em São Paulo não é diferente. Há alguns
anos o estado mais rico e populoso do Brasil experimenta os índices de homicídio mais baixos
de todo o país, e não só isso. A capital do estado
vem apresentando há cerca de 12 anos índices
Palavras-chave: Gestão de Polícia. Indica- mais baixos deste crime até mesmo que muitas
dores criminais. Vitimização e medo. Segu- cidades consideradas desenvolvidas do ponto
de vista econômico e humano. Segundo o 12º
rança Pública. Sensação de segurança.
Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o estaAbstract
do de São Paulo registrou índice de 7,8 homicíThe present scientific article has the aim of dios dolosos por 100.000 habitantes em 2017
trace a parallel between the systemic evolution e 10,7 Mortes Violentas Intencionais (MVI)1 por
in management of policing activity of São Paulo
State Military Police (PMESP) and criminal index 1 - Morte Violenta Intencional (MVI). A categoria agrevariation in São Paulo state. Based in documen- ga as ocorrências de homicídio doloso (número de
tal and bibliography research, qualitative re- vítimas), latrocínio, lesão corporal seguida de morte,
vitimização policial e Mortes Decorrentes de Intervensearch about some communities’ perception of ção Policial. Todas as ocorrências que poderiam ser
security with latest innovation of PMESP’s prod- contadas dentro de homicídios foram desagregadas
ucts delivered and also research in some data em cada UF e depois agregadas novamente segundo
bases available of governmental agencies of um mesmo critério, tornando os dados os mais estandardizados possível.
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100 mil habitantes em 2017, enquanto que no
restante do país esta última taxa teve média de
30,8 mortes por 100 mil habitantes, sendo que
outros estados como o Rio Grande do Norte,
por exemplo, atinge taxa de 68,0 MVI por 100
mil habitantes. (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2018, p. 132)

Também foi aplicada pesquisa qualitativa a
uma fatia da população paulistana que tem experimentado o Programa Vizinhança Solidária,
mais recente estratégia da PMESP para a redução não dos índices criminais, mas da vitimização e do medo.

Em contrário dos esforços da força policial
paulista, ao decréscimo dos homicídios no estado de São Paulo são creditadas por alguns
setores outras causas que não o empenho da
Polícia Militar na redução criminal, em especial
a violenta.

Como hipótese a ser verificada está a correlação entre essas políticas públicas de gestão do
policiamento e a queda dos principais índices
criminais no estado, principalmente na capital
paulista, em especial o homicídio e o roubo de
veículo.

Assim como o homicídio, os dados vêm
mostrando nos últimos semestres uma redução
substancial nos indicadores de outros delitos,
tais como roubo e furto de veículos e roubos
de toda ordem. No entanto, a percepção sobre
segurança que persiste é a de que as pessoas estão em condição vulnerável ao crime e por isso
sentem-se inseguras.

Também foi verificada a hipótese de controle informal do crime por parte de organizações
criminosas que, com interesse direto no domínio do território para o tráfico de drogas, teriam
iniciado o mencionado controle da atividade
criminosa.

O presente trabalho tem como objetivo observar as ações de gestão da Polícia Militar como
forma de melhorar sua atividade de policiamento ostensivo e entrega de melhores serviços à
população, e verificar a causa da existência do
medo ainda existente nas pessoas mesmo com
seguidas quedas na incidência criminal, inclusive nas regiões que possuem um histórico de
alto número de eventos violentos.
Os autores fizeram uma pesquisa documental nas normas da Instituição desde os tempos
da promulgação da Constituição Federal, em
1988, passando pelo tempo até os dias atuais
e verificando as mudanças executadas pela polícia paulista em aspectos de gestão de policiamento, métodos de distribuição de recursos humanos e materiais e aplicação científica desses
recursos.

Ao final, o estudo se demonstra de fundamental importância para que a Polícia Militar
possa parametrizar a eficácia de suas ações estratégicas de gestão ao longo do tempo e verificar se é ou não a protagonista na melhoria
da qualidade de vida da população paulista no
aspecto da segurança pública, verificando se as
últimas ações têm influenciado na diminuição
de sua vitimização e medo.

A institucionalização da gestão de polícia
A edição do Sistema de Gestão da Polícia
Militar (GESPOL) em 2010 consubstancia o
suporte doutrinário da Polícia Militar estabelecido sobre três pilares, Polícia Comunitária,
Direitos Humanos e Gestão pela Qualidade,
impondo à Instituição práticas racionais e efi-
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cientes que permeiam todas as suas atividades, principalmente a atividade operacional,
concretizando um arcabouço atual técnico e
tecnológico invejável e distribuído em diversas frentes e que resultam em prestação do
serviço policial eficaz.

A evolução sistêmica da PMESP
Para se fazer uma análise da gestão na atividade policial, é necessário um recorte histórico das mudanças vivenciadas pela Polícia
Militar nos últimos 30 anos, desde a redemocratização do país até os dias atuais. Chamamos de evolução sistêmica o desenvolvimento ordenado e interligado das mais diversas
ações de gestão, tanto em nível estratégico
como tático-operacional, que ao longo do
tempo passam a formar não só um dos ativos mais importantes da organização, mas é
essencial em virtude do conhecimento acumulado e dos resultados atingidos.
Apresentamos aqui um infográfico que
oferece excelente visão desta evolução comparada com os resultados. Por ele é possível
asseverar que no ano de 1997 o estado de
São Paulo possuía uma taxa de 33,23 homicídios/100 mil habitantes. Naquele ano a
PMESP experimentava uma de suas maiores
crises de imagem, o caso da Favela Naval.

A gravidade das condutas dos policiais militares e as imagens fortes veiculadas diariamente pela mídia chocaram a opinião pública. Não havia se completado 5 anos do que
ficou conhecido como “Massacre do Carandiru”2 e a Polícia Militar paulista sofria outro
impacto em sua imagem.
Há então a mudança de Comando da Instituição assumindo o Cel PM Carlos Alberto
de Camargo, quando se iniciam mudanças
com foco em ações conceituais e de caráter
cultural. Assim, instituem-se conceitos e filosofias como de Polícia Comunitária, Direitos
Humanos e Gestão pela Qualidade, além do
Método Giraldi® para o Tiro Preventivo na
Preservação da Vida, além da concepção da
necessidade de se criarem os Procedimentos
Operacionais Padrão (POP). Estruturalmente,
a PMESP consegue que o governo do estado,
por meio da Secretaria de Segurança Pública
(SSP), estabeleça a adequação da circunscrição dos Distritos Policiais da Polícia Civil com
as áreas de Companhias PM (Cia PM) de forma a serem coincidentes.

A partir de 2001, a Polícia Militar inicia uma
reorganização estrutural e consegue estabelecer que cerca de 10 mil policiais ficassem
destinados à atividade fim. Destaca-se neste
período a distribuição do efetivo no estado
obedecendo critérios técnicos e a criação dos
Programas de Policiamento. Além disso, a
Na ocasião, 10 policiais militares durante
PMESP direciona atenção para a inteligência
alguns dias foram filmados por um cinegrapolicial não somente de estado, mas voltada
fista amador efetuando uma operação polipara a macro e microcriminalidade. No final
cial-militar em uma das entradas da Favela
deste segundo período a Instituição também
Naval, em Diadema. Durante as filmagens, o
volta seus olhos para aspectos da tecnologia
cinegrafista registrou cenas em que os PMs
agrediam pessoas que eram abordadas, sen- 2 Massacre do Carandiru é o nome como ficou codo que um dos policiais efetuou um disparo nhecida a ação perpetrada pela PMESP em outubro
na direção de um veículo que deixava o local de 1992 após uma rebelião no Pavilhão 9 da Casa de
Detenção de São Paulo (Carandiru) onde morreram
e matou um de seus ocupantes.
111 detentos.
v.4, n. 12 - 2019
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Figura 1 - Infográfico da evolução sistêmica da PMESP - Fonte: 6ª Seção do Estado Maior da PMESP

da informação e começa a digitalizar suas coPara se ter uma ideia ampla das ações na
municações, o que seria a concepção do que gestão policial, seguem nos subitens seguinhoje é uma das bases de negócio da ativida- tes as principais medidas implementadas pela
de operacional.
Polícia Militar ao longo dos anos.
O terceiro período estabelece o policiamento orientado com a administração de resultados como busca da eficiência. A partir
de 2007 a PMESP promove mais duas reestruturações de seu efetivo com bases científicas, cria o Plano de Policiamento Inteligente
(PPI), aperfeiçoa a comunicação social e cria o
Centro de Inteligência, além de ter feito, pela
primeira vez, um planejamento estratégico
com pensamento sistêmico na sua gestão.

A Constituição Federal e o
Radiopatrulhamento Padrão
(RPP)
A Constituição Federal promulgada há 30
anos sem dúvida trouxe a exata noção de cidadania às pessoas, e em consequência a disponibilidade das instituições sérias em prestar serviço público de qualidade.

A partir de 2014, o gráfico mostra que a
PMESP passa a experimentar os resultados
dos 15 anos anteriores de aperfeiçoamento
cultural, estrutural e de gestão, quando então
começa a se observar a queda nos índices de
homicídio no estado de São Paulo, chegando
aos atuais 7,54 homicídios/100 mil habitantes3, a menor taxa dos últimos 20 anos.

Não por coincidência, em meados de
1988 a Polícia Militar criou o Projeto Radiopatrulhamento Padrão (RPP). Foi a primeira
vez em sua história que a PMESP pensou
de forma científica na distribuição das patrulhas no terreno, além de já demonstrar
preocupação com sua capacidade de atendimento ao cidadão de forma rápida, com
qualidade e cordialidade, fruto de um es3
Em que pese o 12º Anuário Brasileiro de Segurança tudo detalhado da PMESP para um novo
Pública estabeleça para o estado de São Paulo uma
taxa de 7,8 homicídios/100 mil habitantes, a Secreta- modelo de policiamento no modal norteria da Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) divulga -americano, prevendo para isto um cronoa taxa de 7,54 homicídios/100 mil habitantes.
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grama de implantação de 4 anos com base
Do ponto de vista operacional, o RPP
4
teórica na Teoria das Filas .
previa a distribuição racional das viaturas
policiais no terreno, considerando uma disNas normas operacionais vigentes na épo- tribuição das responsabilidades territoriais
ca da implantação do RPP pode-se encontrar para as diferentes esferas de comando,
as Normas para o Sistema Operacional (NOR- além de trazer conceitos até hoje praticaSOP) de 1988, a qual faz menção sobre “Po- dos como por exemplo responsividade5,
lícia da Comunidade” como filosofia básica flexibilidade, equidade na distribuição da
do sistema:
força de patrulha e economia de meios.
[...]

O RPP colocava como ponto central a
4. FILOSOFIA BÁSICA DO SISTEMA
“Polícia de Patrulhas”, sendo que os postos
policiais fixos deveriam ser criados como
a. Polícia da Comunidade
complemento às patrulhas em locais onde
fossem a base para o acionamento das paA Polícia Militar deve agir sempre em
consonância com as normas, anseios e trulhas ou de grande aglomeração de pesinteresses da comunidade em que atua. soas, nisto mantendo-se a “ênfase à ação
O diagnóstico do ambiente deve se preventiva”. (PMESP, 1988)
processar continuamente, adaptando os
comandantes de policiamento as técnicas
e táticas a serem utilizadas conforme os
desejos dessa sociedade a que servem,
observados sempre os ditames da lei e o
interesse do bem comum. (PMESP, 1988)

Desta forma já se observa uma preocupação da Instituição em bem servir a comunidade. As mesmas NORSOP de 1988
mencionavam que a comunidade participava ativamente do sistema na medida em
que provia segurança para seus domicílios
e estabelecimentos, auxiliava nos sistema de informação e detecção de delitos e
transmitia informes que pudessem auxiliar
a polícia a preveni-los.
4

O RPP também tinha como previsão em
seu planejamento a distribuição de viaturas
policiais de acordo com o estabelecimento
de módulos, subsetores e setores de uma
determinada área territorial, além de prever a existência do Cartão de Programa de
Patrulhamento (CPP), que deveria ser elaborado após estudo criminal em cada ambiente.

Em que pese algumas críticas ainda existentes sobre a época, pois a ação estratégica da PMESP na criação do RPP teria tomado a roupagem de palanque político, é
inegável a evolução que o modelo ofereceu
à nossa Instituição, pois mesmo com o passar de três décadas e a criação de outras
A Teoria das Filas é o estudo matemático sobre a

formação das filas. O modelo de fila é elaborado para
tornar seu comprimento e tempo de espera previsíveis. Essa teoria é considerada um ramo de pesquisa
operacional porque seus resultados são geralmente
utilizados para a tomada de decisão no provimento de
recursos para fazer frente às demandas na prestação
de serviço Fonte: Wikipedia. Disponível em: <https://
en.wikipedia.org/wiki/Queueing_theory> Acesso em:
13 out. 2018 (tradução nossa).
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No conceito da época, responsividade significava a
capacidade da PMESP em oferecer uma resposta em
baixo tempo, aumentando a possibilidade de detenção do criminoso e sensação de segurança do público,
aumentando consequentemente a confiança na Polícia e certeza de seu atendimento. O termo ainda é
encontrado nas NORSOP vigentes que foram editadas
em 2005.
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matrizes, a distribuição racional da força
de patrulha no terreno e p patrulhamento
de hot spot é ainda o principal ponto no
planejamento operacional para o patrulhamento ostensivo preventivo.

A filosofia e a modalidade de
Polícia Comunitária
Quase dez anos haviam se passado do
advento do modal do RPP. O pensamento
de “Polícia da Comunidade” idealizado para
a época, apesar das mais variadas medidas
implementadas na década de 90 como por
exemplo o mais conhecido deles, o Programa de Educacional de Resistência às Drogas
e à Violência (PROERD), não havia engrenado e a PMESP experimentava em meados de
março de 1997 um de seus maiores escândalos, o caso da Favela Naval.

[...]”. (PMESP, 1997, p. 2)
Nesse modelo, ao contrário do RPP, o
ponto central estaria nos postos policiais
fixos chamados na época de Posto Comunitário de Segurança (PCS), o qual era definido como “uma base operacional, célula
de polícia comunitária, que visa congregar
e atender a comunidade local, tornando-se
um ícone referencial, integrando as demais
atividades praticadas pela Corporação [...]”.
(PMESP, 1997, p. 5) O PCS foi o embrião do
que hoje temos como Base Comunitária de
Segurança (BCS), nome alcunhado no ano
seguinte por uma Ordem Complementar à
NI que tratou do assunto, pois já naquela
época previa-se a existência de um Sargento
PM (Sgt PM) comandante, cujo nome deveria ser divulgado à comunidade local. É possível perceber que, ainda que empiricamente, também se busca com a implantação
deste modal a execução do policiamento
voltado ao problema6, pois a norma instaladora da modalidade menciona que o Sgt
PM comandante da BCS deveria acionar os
meios necessários para providenciar limpeza em terrenos baldios, sanar deficiência de
iluminação pública, necessidade de mudança na estrutura viária ou de sinalização da
região e outras previstas em um rol exemplificativo.

Como dito, a Polícia Militar enfrentava
um de seus maiores escândalos. O apoio popular de alguns setores que a Instituição experimentou até mesmo na ocasião da Casa
de Detenção do Carandiru em 1992 não suportou as imagens que foram ao ar durante
uma semana em um importante noticiário
da televisão e se voltou contra a PMESP. Imediatamente surgiram no Congresso Nacional
propostas de emenda à Constituição extinguindo as polícias militares do Brasil ou pelo
menos as desmilitarizando sob o argumento
Assim, tem-se os primeiros passos efede que a estética militar investia o agente da
tivos na PMESP com o foco não no patrulei de truculência e abuso de autoridade.
lhamento como meio dissuasório da prática
Em reação a isso a PMESP lançou a filo- do crime, mas também na redução da visofia de Polícia Comunitária como estratégia timização e do medo por meio do contato
organizacional. Na época, a filosofia do po- aproximado das comunidades com o policial
liciamento comunitário era entendida como militar.
“um policiamento personalizado de serviço 6
Conceito de Hermam Goldstein (1979), o problem
completo, onde o Policial Militar, vinculado oriented problem (POP) consiste na busca do orgaa uma determinada área, presta serviços em nismo policial em resolver problemas da comunidade
parceria preventiva com a comunidade local que são acessórios à prática do crime e às demandas
policiais.
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extremo, dentro dos limites da lei, mas que
deverá ser feito de forma técnica sempre
que necessário para defender a vida do próprio policial ou a de um inocente.
Atualmente este método permeia todas
as demais atividades de polícia desenvolvidas pelo policial militar, que fará uso das
técnicas nele previstas sempre que for necessária a intervenção policial.

O Sistema de Supervisão e
Padronização (SISUPA)
Pelo pensamento sistêmico da Polícia Militar exaltado pelo GESPOL (2010) chega-se
O Tiro
Defensivo na a um dos pilares doutrinários da PMESP que
Preservação da Vida – Método é a Gestão pela Qualidade, de onde decorre
Giraldi®
a necessidade de padronização dos procedimentos da Instituição, principalmente os
Outra medida adotada pelo Comando
procedimentos operacionais que inevitavelda Instituição no final da década de 90 foi
mente serão o ponto de intersecção entre a
a mudança do método de treinamento de
organização e a comunidade. (PMESP, 2010,
tiro do policial militar. A matéria antes susp. 15 a 17)
tentada pelo empirismo e adequado à criaPara isso, a PMESP desenvolveu o Sistema
tividade de cada instrutor, agora recebia
roupagem de técnica apurada, método de de Supervisão e Padronização Operacional
ensino pré-estabelecido e padrão para toda (SISUPA), que estabelece a sistemática para
a Polícia Militar adotar os POP (Procedimena organização.
to Operacional Padrão), minimizando assim
Para o Cel PM Nilson Giraldi (2006), ide- os resultados indesejados e aumentando o
alizador do método que recebe seu nome, grau de profissionalismo e legitimidade do
a maior causa de desmoralização da Polícia policial militar. (PMESP, 2003).
e de mortes de cidadãos e policiais ocorre
A padronização das ações do policial traz
em virtude do uso errado da arma de fogo.
ao cidadão que tem contato com o agente,
Assim, a única solução para o correto uso
seja porque escolheu e decidiu por ter este
do armamento por parte do policial o treicontato ou por ter sido objeto de uma decinamento correto. (GIRALDI, 2006)
são do policial (como a abordagem ou fiscaO Método Giraldi® foi concebido não so- lização de polícia, por exemplo), segurança
mente como uma simples instrução de tiro, nas atitudes do agente em decorrência da
mas como uma doutrina. Tem como premis- transparência que o procedimento padronisa o uso progressivo da força como recurso zado proporciona.
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A sistemática de fixação e
distribuição dos recursos humanos e materiais
Com a chegada do século XXI, a Polícia
Militar paulista começou a experimentar um
novo pensamento estratégico para a distribuição de seus recursos humanos e materiais de forma a alocar seu ativo sob critérios técnicos e científicos pré-estabelecidos.
Em meados de 2003, a PMESP editou duas
normas para a distribuição do efetivo com
responsabilidade no policiamento, são elas
as I-28-PM (Instruções para distribuição e
completamento do efetivo policial-militar
territorial) e as Matrizes Organizacionais e
Distribuição das Organizações Policiais Militares no Território (MO).
As I-28-PM destinam-se à distribuição do
efetivo operacional das organizações policiais-militares territoriais calcada em critérios técnicos que atendam à geografia do
estado de São Paulo, considerando a divisão
administrativa por município, a distribuição
demográfica, o índice de criminalidade e situações peculiares de cada cidade. (PMESP,
2003) Assim, a Polícia Militar começou então
a distribuir seu efetivo para o policiamento
mediante 4 critérios centrais, sendo 72% do
efetivo de acordo com população residente, 10% por população pendular, 11% por
índice de criminalidade e 7% do efetivo por
peculiaridade local.

para a distribuição e completamento dos policiais militares. Outra crítica que existe sobre
as I-28-PM é o fato de sua edição ter ocorrido há 15 anos e nunca ter sido atualizada,
já que outras ações de gestão posteriores a
esta podem ter demonstrado a necessidade
de revisão dos critérios previstos, como por
exemplo a priorização da taxa de população
residente para a distribuição do efetivo em
detrimento da taxa de população pendular,
pois segundo Cohen e Felson em sua Teoria
da Rotina das Atividades, a maior incidência
de crimes predatórios ou de contato está na
aglomeração da população flutuante:
[...] o principal postulado da teoria é o
de atribuir maior risco de vitimização
para as atividades desenvolvidas longe
dos ambientes domiciliar e familiar,
presumidamente mais bem protegidos
contra a ação de criminosos. Nesse sentido,
farta evidência empírica é apresentada
pelos autores, com respeito a diversos
crimes predatórios (roubo, estupro,
agressão etc [...]). Ficou evidente a maior
incidência dos crimes em atividades
desenvolvidas fora do ambiente familiar/
domiciliar. (COHEN e FELSON, 1979)

As Matrizes Organizacionais (MO), embora não tratem diretamente da distribuição do efetivo operacional, age indiretamente na gestão do policiamento, pois a
elas cabem a descrição das funções
e
devido o ajuste dos cargos, fixação de organogramas comuns em cada escalão e definição dos parâmetros de efetivo de Organização Policial Militar (OPM) e seus escalões.
(PMESP, 2003)

Em que pese algumas discussões ainda
Assim, pode-se perceber que a partir do
existentes recaírem sobre a eficiência dos
critérios estabelecidos, a fixação desses mes- ano de 2003 a Polícia Militar passou a paramos critérios foi um considerável avanço na metrizar a distribuição de seus recursos hugestão do policiamento, uma vez que deixa manos de forma técnica e científica.
pré-estabelecida a metodologia empregada
http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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O Quadro de Fixação de Frota
no GESPOL

lícia a fim de realizar o patrulhamento com o
emprego do Cartão de Prioridade de Patrulhamento (CPP). (PMESP, 2007)

Em consequência da parametrização por
critérios científicos da distribuição e completamento do efetivo operacional, a Polícia
Militar evoluiu também na distribuição de
sua frota, composta por veículos das mais
variadas espécies de acordo com os tipos de
policiamento desenvolvidos. À consolidação
dessa distribuição deu-se o nome de Quadro de Fixação de Frota (QFF), o qual, conforme determinam as I-15-PM (Instruções
para Transportes da Polícia Militar), “obedece
a distribuição do efetivo conforme prevê o
artigo 20 das I-28-PM”. (PMESP, 2006) Assim, em decorrência da distribuição racional
do efetivo operacional, a distribuição dos veículos de patrulhamento também obedece a
critério científico e racional.

O objetivo do PPI é obter o conhecimento
armazenado nas bases de dados dos sistemas inteligentes e após identificar Áreas de
Interesse de Segurança Pública (AISP), planejar o patrulhamento de forma padronizada
e direcionar seus recursos disponíveis para o
chamado patrulhamento de hot spot, que é
o patrulhamento focado em ambientes com
incidência criminal que exija atenção da Polícia.

Outro aspecto importante a ser mencionado sobre a distribuição da frota policial-militar é o benchmarking de sua renovação na
razão de 20% ao ano. Essa meta é estabelecida pelo GESPOL (2010), de forma que a cada
5 anos toda a frota da PMESP esteja inteiramente renovada.

Desta forma, o ativo operacional está direcionado com base em informações fidedignas de onde o crime está incidindo, o que
gera dois resultados, a dissuasão em virtude
da presença ostensiva da patrulha no local,
ou a prisão dos delinquentes que são surpreendidos durante ou logo após cometer o crime em virtude da proximidade da patrulha
que foi direcionada para aquele ambiente.

Plano de Policiamento Inteligente (PPI)
Talvez um dos melhores exemplos de gestão operacional inserido pela Polícia Militar
nos últimos tempos seja o Plano de Policiamento Inteligente (PPI). Por meio desta prática, o gestor do policiamento, em todos os
seus níveis, passou a utilizar uma metodologia sistematizada com auxílio de plataformas
digitais inteligentes de informações criminais,
identificando tendências e focos críticos para
onde devem ser direcionados recursos de pov.4, n. 12 - 2019

O direcionamento das patrulhas para os
hot spots é feito com o CPP, que é a representação gráfica ou descrição dos locais onde
a patrulha deve ter atenção, com o objetivo
de dissuadir o criminoso da prática do delito
pela presença do policial.

Programas de Policiamento
Para o Major Pedro Luís de Souza Lopes
(2017), os Programas de Policiamento são
uma das estratégias inovadoras facilmente
identificadas dentre as modernas estratégias de policiamento introduzidas em todo o
mundo durante as últimas décadas.
Os Programas de Policiamento consistem
na distribuição dos ativos operacionais
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no terreno de forma a estabelecer o
atendimento ao cidadão de acordo com sua
necessidade, permitindo ainda que o gestor
de policiamento possa racionalizar esses
mesmo ativos da melhor forma possível,
pois: “os Programas de Policiamento são
subdivisões dos tipos de policiamento
ostensivo voltados para determinadas
necessidades do cliente-alvo, constituídos
por conjuntos de diretrizes e projetos de
implantação duradoura, ajustáveis ao
longo do tempo, que traduzem a estratégia
operacional da Instituição e são planejados
para atendimento das demandas por
segurança pública do Estado de São Paulo.
(PMESP, 2010, p. 67-68)

E ainda segundo LOPES (2017):
A maioria das estratégias de policiamento
que integram a iniciativa ‘Programas de
Policiamento’ está pautada pela focalização
dos esforços de patrulhamento nos locais
identificados como de maior concentração
da criminalidade violenta (e.g., Forca
Tática, Programa ROCAM) e dos problemas
policiais
considerados
prioritários
(e.g. Programa Escolar e Programa de
Radiopatrulhamento - 190). (LOPES, 2017)

Na prática, o advento dos Programas de
Policiamento permitiu que a PMESP passasse a
promover segurança pública por meio do policiamento ostensivo de acordo com a necessidade, pois estão divididos por modalidade e
tipo de policiamento, tais como Força Tática e
ROCAM para combate ao crime mais violento
como o roubo e o homicídio, e o Policiamento
Escolar, Radiopatrulha Atendimento 190 e Policiamento Comunitário, para o contato mais
próximo com a comunidade.

mínimas sobre condições da atuação criminosa, seja ela de acordo com o infrator, território, ambientes onde se encontrem estruturas de oportunidades e outras informações
de caráter estatístico qualitativo ou quantitativo.
Ao longo do tempo, a PMESP foi desenvolvendo algumas plataformas que se tornaram imprescindíveis ao planejamento e para
a execução do policiamento, que se acresceu
do incremento da tecnologia embarcada.

COPOM Online
Ferramenta base da gestão operacional da
Polícia Militar, é uma ferramenta que consolida todas as informações existentes em outras
plataformas e oferece também informações
georreferenciadas sobre as Unidades de Serviço (US) em atividade e em tempo real, além
de disponibilizar ao seu usuário informações
também georreferenciadas sobre a incidência
criminal, tornando possível o planejamento
com valor agregado pela faculdade visual sobre mapas da cidade.

Infocrim

O Infocrim (Informações Criminais) teve
início em 2000 e consiste em uma base de
dados onde estão consolidadas todas as
ocorrências criminais registradas em Registro
Digital de Ocorrência (RDO) pelos diferentes
meios em que este registro estão disponíveis,
seja presencialmente em Distrito Policial onde
a vítima presta informações ao agente policial que por sua vez reduzirá os dados no formulário eletrônico do RDO, seja pelo próprio
Sistemas Inteligentes
cidadão interessado na delegacia eletrônica
Para o planejamento operacional como na internet ou pela Polícia Militar. Permite ao
prevê o PPI há a necessidade de informações agente pesquisar boletins de ocorrência por
http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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natureza do fato, logradouro, envolvidos e o SIOPM Corp para despachar suas ocorrênoutros filtros.
cias compartilhando todas as informações
com a PMESP.

FotoCrim®

O FotoCrim® é a Base Informatizada de
Fotografias Criminais, onde a Polícia Militar
consolida informações sobre infratores catalogados fornecendo informações sobre a
situação criminal de cada um deles com registro fotográfico da face, podendo ser agregada à pesquisa o modus operandi, a quadrilha a que pertence, se está preso ou foragido,
e outras informações.

A Tecnologia da Informação
(TMD e Detecta)

O estabelecimento da tecnologia da informação como uma das premissas para execução do policiamento ostensivo talvez tenha
sido uma das maiores evoluções da Polícia
Militar na última década. Desde meados de
2009 e 2010, quando se adquiriram os primeiros Terminais Móveis de Dados (TMD), ou
Sistema Operacional da Polícia tablet, o patrulheiro em atividade com viatura quatro rodas tem para seu auxílio o tablet,
Militar (SIOPM)
que coloca à sua disposição ferramentas de
consulta a antecedentes criminais, placas de
Segundo SILVA (2000), “o SIOPM é um
veículos, armas e outras funcionalidades com
sistema informatizado destinado a agilizar
interface digital.
e otimizar o gerenciamento dos serviços de
Segurança Pública prestados pela PMESP”. E
Mais recentemente a Polícia Militar desenainda, segundo o mesmo autor:
volveu o projeto DETECTA, sistema de mo[...] é o responsável pelo controle de um nitoramento por 3.144 câmeras em 1.497
Centro de Operações, desde o recebimento
pontos de todo o estado, consolidando o
da chamada telefônica, da geração da
ocorrência para o despachador, até o maior banco de dados de informações poacompanhamento do atendimento dessa liciais da América Latina. De forma objetiva,
ocorrência e sua finalização, bem como o maior ganho do sistema DETECTA para o
controle das patrulhas em serviço. (SILVA, policiamento ostensivo é o fato de que, no
2000, p. 87)
momento em que um veículo produto de crime passa por um dos radares viários integraAtualmente o SIOPM se encontra em uma dos ao sistema os policiais militares recebem
versão mais avançada denominada SIOPM em alguns segundos um alerta no TMD da
Corporativo (SIOPM Corp), na qual segundo viatura, por meio do qual todos os policiais
Callegari (2018) (em fase de elaboração), é da região onde o veículo se encontra podem
desenvolvido sob o conceito de multiagência, direcionar suas buscas. Também em uma
com a possibilidade de recepção ou integra- abordagem policial, ao efetuar a pesquisa
ção com outros órgãos, integrando em tem- das placas do veículo no TMD, o policial recepo real os COPOMs de todo o estado, per- be as informações das últimas passagens em
mitindo ainda a utilização da plataforma por
radares do sistema DETECTA.
outros órgãos, como por exemplo a Guarda
Civil Metropolitana de São Paulo, que utiliza
v.4, n. 12 - 2019
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A Vizinhança Solidária
O Programa Vizinhança Solidária teve início na PMESP em 2013, e consiste:
[...] em um conjunto de medidas
destinadas a estimular os integrantes de
determinada comunidade à mudança
de comportamento diante de fatos ou
condutas que possam afetar a ordem
pública da localidade onde vivem [...]
(PMESP, 2013)

Assim, por meio da Vizinhança Solidária
as pessoas internalizam a necessidade de
reduzir a intolerância social, aproximam os
vizinhos uns dos outros e resgatam a percepção de segurança por meio de posturas
preventivas individuais e coletivas como consequência do sentimento de pertencimento
social, dissipando a indiferença para com o
próximo.
Esta talvez seja uma das iniciativas da Polícia Militar que tem experimentado maior
crescimento em todo o estado, em especial
na capital, em virtude do sucesso que as co-

munidades passam a experimentar em tão
curto espaço de tempo na sensação de segurança após atacarem pontos de interesse
em seu bairro que representem desordem
urbana e, por isso, ambiente para pequenos
delitos.

Análise da gestão policial e
a diminuição do crime e do
medo
Em que pese as inúmeras inferências de
gestão policial que ocorreram ao longo do
tempo nos últimos 30 anos, em especial
após o desastre que ficou conhecido como
a Favela Naval, não raras vezes a Polícia Militar, apesar de seu protagonismo em ações
de sucesso tanto do ponto de vista da gestão quanto em fatos pontuais de gestão
emergencial em ocorrências policiais que
recebem atenção da mídia, se torna alvo
de críticas bastante espinhentas sobre a
sua responsabilidade na “in-segurança pública”.

http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/

23

24

Revista A Força Policial
Como demonstrado no início deste artigo, na última década a população do estado de São Paulo vem observando uma queda vertiginosa nos índices de homicídio,
chegando ao nível atual de 7,54 homicídios/100 mil habitantes, a taxa mais baixa
do Brasil, em uma redução importante de
82,2% em 10 anos, passando de 51,1 homicídios/100 mil habitantes em 2000 para
9,1 homicídios /100 mil habitantes em
2010. (NERY, SOUZA, et al., 2014) Alguns
autores como Gabriel de Santis Feltran em
“Crime e Castigo na Cidade: os repertórios
da justiça e a questão do homicídio nas
periferias de São Paulo” e Camila Caldeira
Nunes Dias em “Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC)
no sistema carcerário paulista”, apontam
a causa da queda dos homicídios em São
Paulo ao que denominam “Hipótese PCC”.
Segundo os autores, o crime organizado, em especial o Primeiro Comando da
Capital (PCC), seria o verdadeiro responsável pela contenção da violência na periferia paulista como forma de controle para
as suas atividades delituosas, em destaque
o tráfico de drogas. A criação por parte
da facção criminosa de tribunais do crime onde comparsas e inimigos de dentro
e fora dos presídios seriam julgados pela
quadrilha e poderiam ser condenados à
morte como forma de represália por “faltas” cometidas, entre elas o homicídio em
condições que a facção não teria autorizado, seria uma das principais causas da
queda dos homicídios na capital paulista.
Esta variável já foi explorada por Machado, Silva, Resende e Leite (2017) no Mestrado Profissional de Ciências Policiais de
v.4, n. 12 - 2019

Segurança e Ordem Pública na Academia
de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB). Para os autores, a “Hipótese PCC”
não prospera, pois apesar de muito bem
escritos os trabalhos do professor Feltrin e
da professora Camila Dias, a existência de
tribunais do crime não pode ser comprovada e por isso não há como fazer uma
análise desta variável. Os autores também
asseveram que a verdadeira causa da queda dos homicídios é o incremento de políticas públicas contra este tipo de crime,
além de diversas estratégias operacionais
implementadas pela Polícia Militar nos últimos 16 anos. Estas ações da polícia obtiveram como resultado um aumento do
encarceramento, o que incapacitou cada
vez mais a população de criminosos para
a prática de crimes, entre eles o homicídio.
(MACHADO, SILVA, et al., 2017)
No mesmo sentido caminharam Marcelo Justus, Tulio Kahn e Daniel Cerqueira
(2016) em seu artigo “O ‘Mistério de São
Paulo’ e o Papel do PCC na Redução de Homicídios nos anos 2000” apontando cinco
fatores que incompatibilizam a tese de Feltran sobre a “Hipótese PCC”. O primeiro
deles:
O primeiro aspecto, como apontado
anteriormente, é que a queda de
homicídios no Estado de São Paulo se
deu de forma generalizada em 500
dos 645 municípios paulistas, [...],
quando comparamos a média das taxas
observadas de 2002 a 2005 - 150 antes
da onda de ataques do PCC 7 - com a
média do período 2007-2010, após os
ataques ocorridos em 2006. A extensão
territorial generalizada da redução de
7 Iniciado em 12 de maio de 2006, foi uma onda de
ataques às forças de segurança do estado de São Paulo cujo planejamento e execução foram atribuídos ao
PCC. (nota dos autores)
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homicídios atinge áreas para além dos municípios em que supostamente o PCC possuiria
uma mínima organização, [...]. (JUSTUS, KAHN e CERQUEIRA, 2016)

Justus, Kahn e Cerqueira (2016) ainda apontam outros quatro fatores que questionam a influência do crime organizado na queda dos homicídios, tais como o fato da
taxa de homicídios em São Paulo começou a cair a partir de 1999, muitos anos antes
do momento em que o PCC teria demonstrado seu poderio, como demonstramos no
gráfico abaixo:

Figura 2 - Infográfico da involução do homicídio em São Paulo
Fonte: Centro de Inteligência da Polícia Militar (CIPM)

Como se observa, quando ocorreu a onda de ataques do PCC em 2006, os homicídios no estado de São Paulo já haviam obtido uma redução da ordem de 56%, corroborando com o que
afirmam os professores Justus, Kahn e Cerqueira.
O terceiro fator apontado pelos autores seria o aspecto de que os homicídios não seriam os
únicos crimes a diminuírem no estado de São Paulo, pois se observam quedas acentuadas também em crimes patrimoniais. Em quarto estão as observações sobre as características das vítimas,
evidenciando que:
a redução das mortes violentas não se deu apenas entre os jovens, com baixa escolaridade, do sexo
masculino, moradores de periferia, [...], mas ocorreu em populações com perfis bastante distintos
desses mencionados. (JUSTUS, KAHN e CERQUEIRA, 2016)

E por fim, os professores demonstram que uma parcela considerável dos homicídios estudados
no período de sua pesquisa possui aspectos de natureza interpessoal, pois se verificou a presença
significativa de resíduo de álcool no sangue dos envolvidos e a concentração maior dos casos é no
período da madrugada e aos finais de semana.
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Em que pese os estudos sobre as taxas de homicídios estarem sempre à frente dos discursos
sobre a sensação de segurança da população, para algumas fatias da comunidade não é somente
o crime violento contra a pessoa que aplica maior ou menor substância em sua tranquilidade, mas
todos os chamados delitos predatórios de contato direto.
São os crimes predatórios os modelos delitivos responsáveis por impingir nas comunidades o medo
de vitimização criminal, fenômeno hodiernamente conhecido pela famigerada expressão ‘sensação
de insegurança’. (COHEN e FELSON, 1979)

Assim como os homicídios, outros crimes caracterizados por Cohen e Felson (1979) como responsáveis pela sensação de segurança das pessoas, como o roubo de veículos por exemplo, também apresenta uma curva descendente na última década, como pode-se observar no gráfico
abaixo:

Figura 3 - Infográfico da involução do homicídio em São Paulo
Fonte: SSP/SP. Disponível em <http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx>
Acesso em: 01nov. 2018 (gráfico elaborado pelos autores)

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) exibe os números do roubo de
veículos no estado com a taxa formada pela quantidade de eventos calculada por 100 mil
habitantes, disponibilizando os dados a partir do ano 2000.
Assim, pode-se depreender pelos dados obtidos, tanto pela involução dos homicídios
como pelo roubo, ambos de importância relevante para o estudo sob o ponto de vista metodológico pelo fato de não terem subnotificação ou notificação falsa, que a vitimização e o
medo da população paulista nas últimas duas décadas teriam motivos suficientes para diminuir na mesma proporção dos delitos.
No entanto, medir o medo do crime é algo ainda embrionário no Brasil, parte pela ausência de cultura desta metodologia, parte pela dificuldade que existe em efetuar este tipo de
pesquisa em todo o mundo. Segundo Coutinho (2018), uma das formas de tentar identificar
o medo do crime de determinada população é estabelecer uma relação entre os índices de
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criminalidade de determinado local e o medo que é percebido pelas pessoas, verificando se
tal sentimento é proporcional ou não aos indicadores criminais.
A título de exemplificação, o Major PM José Augusto Coutinho, em sua tese de doutorado em 2018 “Ferramentas para a Diminuição do Medo do Crime como Fomento para o
Aumento da Percepção de Segurança”, aplicou uma pesquisa com a população do bairro do
Jabaquara, de responsabilidade da 1ª Cia do 3º BPM/M. Em seu trabalho, o Oficial esclarece
que elegeu aquele bairro para a pesquisa porque a 1ª Cia do 3º BPM/M conseguiu, por meio
de ações de policiamento de hot spot e policiamento orientado para o problema, reduzir e
manter os índices criminais em números aceitáveis a partir do final do ano de 2016 até o
momento atual. Tal diminuição pode-se ser observada nos gráficos abaixo extraídos da plataforma Infocrim 3.0:

Figura 4 - Roubo outros em 2016 Fonte: Infocrim 3.0

Figura 5 - Roubo outros em 2017 Fonte: Infocrim 3.0
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Figura 6 - Roubo e furto de veículos em 2016 Fonte: Infocrim 3.0

Figura 7 - Roubo e furto de veículos em 2017 Fonte: Infocrim 3.0

No entanto, Coutinho (2018) observou em sua pesquisa aplicada à população do Jabaquara que quase 70% das pessoas entrevistadas não apontam sensação de segurança como
uma característica do bairro, ainda que parte delas tenha conhecimento das ações da polícia
local contra a criminalidade e conheça a diminuição da incidência conseguida.
Em outra pesquisa, os autores deste artigo aplicaram questionário à parte da população
da zona sul da cidade de São Paulo que participam do Programa Vizinhança Solidária. A pesquisa foi realizada entre os dias 15 de outubro de 2018 e 01 de novembro do mesmo ano e
conseguiu 120 respostas. Apesar de não haver um cálculo metodológico de amostra e por
isso a pesquisa não poder inferir que as respostas representam a população envolvida nas Vizinhanças Solidárias de toda a cidade, ela demonstra um bom indicador sobre a vitimização
e o medo.
Foram feitas 19 perguntas aos participantes, algumas para se obter à qual região da cidade eles se refeririam, outras para compreender se a vitimização e o medo estariam atreladas
a fatos criminosos envolvendo o próprio participante ou a fato que ele tomou conhecimento
“por ouvir dizer”, pois teria ocorrido com outra pessoa, de seu relacionamento ou não.
v.4, n. 12 - 2019
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Responderam à pesquisa participantes de 23 Programas de Vizinhança Solidária (PVS),
todos da região do CPA/M-2, ficando as maiores proporções para o PVS Bosque da Saúde (3ª Cia
do 3º BPM/M) e PVS Vila Mascote/Vila Alexandria (1ª Cia do 12º BPM/M e 1ª Cia do 3º BPM/M),
mas também houve participações importantes do PVS Serranos, Jardim da Saúde e Planalto Paulista (todos 3ª Cia do 3º BPM/M) . Entre os participantes de todos os PVS, 84,2% residem em seus
bairros há mais de 5 anos, o que confere certa confiabilidade nas respostas porque vivem em seus
bairros antes de iniciar a Vizinhança Solidária na PMESP, visto que a norma reguladora data de
2013. (PMESP, 2013)
Para uma pergunta que arguiu o nível de sensação de segurança antes da Vizinhança Solidária
que estabeleceu uma escala de 1 a 5 (onde 1 significava inseguro e 5 significa extremamente
seguro), 70% das pessoas assinalaram 1 ou 2, revelando se sentirem inseguros.

Figura 8 - Sensação de segurança antes da Vizinhança Solidária
Fonte: Pesquisa produzida pelos autores.

Logo em seguida foi feita a mesma pergunta, agora para a sensação de segurança para
depois da instalação da Vizinhança Solidária, e foi percebido que o indicador migrou para
mais sensação de segurança na medida em que 78,3% assinalaram o número 3 ou 4.
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Figura 9 - Sensação de segurança depois da Vizinhança Solidária
Fonte: Pesquisa produzida pelos autores.

Na mesma pesquisa chama atenção as respostas às perguntas sobre a confiança das
pessoas na Polícia Militar. Foi feita a pergunta “como era a sua confiança na Polícia Militar ANTES da Vizinhança Solidária?”, colocando uma escala de 1 a 5 para a resposta
onde 1 significa “nenhuma” e 5 significa “confiava plenamente”. A maioria das pessoas,
65,9% assinalou 3 e 4. Em seguida foi feita a mesma pergunta para o momento depois
da Vizinhança Solidária com a mesma escala, sendo que 79,2% dos participantes assinalaram as respostas 4 e 5 (figura 11).

Figura 10 - Confiança na Polícia Militar antes da Vizinhança Solidária
Fonte: Pesquisa produzida pelos autores.

Figura 11 - Confiança na Polícia Militar depois da Vizinhança Solidária
Fonte: Pesquisa produzida pelos autores.
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Obviamente a dificuldade em estabelecer
uma amostra confiável pelo fato de não haver um censo exclusivo sobre a população
dos bairros envolvidos na pesquisa não permite asseverar que os participantes representam o universo, mas a interpretação das
informações obtidas é um importante indicador da vitimização e do medo ao interpretá-las comparadas entre o “antes” e o “depois”
da Vizinhança Solidária, tanto para o quesito
sensação de segurança quanto para a confiança na Polícia Militar.
Os dados mostraram que tanto a sensação
de segurança quanto a confiança na Polícia
migraram em sintonia para indicadores positivos após a gestão da Polícia Militar pela
ação de proximidade com determinadas comunidades. A Vizinhança Solidária não trata da aplicação de mais recursos policiais
nas localidades participantes como maior
quantidade de viaturas ou policiais em patrulhamento. Também não há a premissa de
alteração de foco do patrulhamento se não
houver ali uma “mancha” que retrate a incidência de crimes e por isso justifique esse
direcionamento. A Vizinhança Solidária é em
sua essência a aproximação de determinada
comunidade com o chefe de polícia local e
de seu efetivo, os quais fomentarão que a comunidade passe a se envolver nas questões
estruturais de seu bairro, rua ou quarteirão.

Conclusão
Após a análise detalhada das ações de
gestão de polícia, em boa parte no plano
estratégico da Polícia Militar, outras ações
mais locais, mas em obediência às diretrizes
da Instituição, pode-se asseverar a existência
de uma evolução sistêmica na Segurança Pública, ao menos no âmbito paulista e mais

especificamente da PMESP.
Ao longo de 30 anos foram criadas e absorvidas inúmeras medidas para otimizar o
recurso policial, desde mudanças na cultura institucional e do profissional de polícia
por meio de chamadas ações conceituais,
passando pela reorganização estrutural da
PMESP, chegando ao policiamento orientado
e administração de resultados.
Nos últimos 20 anos, a população paulista experimentou uma queda nos índices de
homicídio e outros crimes chamados predatórios ou de contato, os quais influenciam na
sensação de segurança das pessoas. (COHEN
e FELSON, 1979) Ainda assim, em pesquisa
para tese de doutorado citada neste trabalho
feita na comunidade do bairro do Jabaquara,
zona sul da cidade de São Paulo, um dos bairros que obteve nos últimos anos uma queda
considerável nos indicadores criminais, observou-se que a maioria das pessoas persiste
em ter medo do crime, ora por não conhecerem os números que concretizam o trabalho
da polícia, ora por não terem a proximidade
com os órgãos policiais. (COUTINHO, 2018)
No entanto, a pesquisa de Coutinho (2018)
aponta para outro fator pouco considerado
quando se fala não da incidência criminal
propriamente dita, mas da vitimização das
pessoas e de seu medo do crime: a mídia.
É de conhecimento maciço a existência
de inúmeros programas jornalísticos da televisão aberta que exploram a violência como
centro de seu negócio. Emissoras de televisão
de grande e média audiência colocam em
sua programação nas últimas horas da tarde,
chegando até a noite, programas que têm
em seu formato o âncora, o mais famoso de-
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les o renomado jornalista José Luís Datena8, mente com algumas pesquisas sobre vitique conduz a programação com repórteres e mização, as quais por si só já podem gerar
matérias de campo, buscando sempre o fato sensação de insegurança.
policial, o crime ocorrido que possa trazer rePara Coutinho:
percussão.
O fator mídia é, sem dúvida, um dos maioRelevante se faz notar que as reportagens
sobre alguns crimes e as pesquisas de
res responsáveis pelo medo do crime, uma
opinião realizadas pelos mais variados
vez que a redução dos índices criminais no
órgãos no Brasil, voltadas à aferição da
estado de São Paulo não recebe as mesmas
percepção de segurança, do medo do
inserções na mídia do que os fatos policiais
crime ou da percepção de insegurança,
analisam esse sentimento preso ao tempo,
diários. A divulgação dos dados referentes ao
isso porque, por se tratar de sentimento,
aumento ou diminuição do crime ocorre na
fatos que ocorrem naquele momento
mídia somente quando a SSP/SP os divulga,
podem influenciá-lo de forma positiva ou
trimestralmente, e de forma passageira, ao
negativa. (COUTINHO, 2018)
passo que, como dissemos, o fato policial do
Em uma pesquisa IBOPE encomendacotidiano recebe inserções a todo momento,
da pela Confederação Nacional das Indúsprovocando o medo ficto ou subjetivo9.
trias (CNI) e divulgada pelo Jornal Nacional
O medo em decorrência da vitimização
em março de 2017, cujo título da matéria é
sofrida por outra pessoa ou por influência
“Quatro em cada dez brasileiros já sofreram
da mídia também foi estudado por Steven P.
assalto, diz pesquisa”, traz aspectos de inseLab, o qual definiu o termo “vitimização vicágurança da vida cotidiana como o momento
ria” como:
em que o semáforo fica vermelho, além de
Vitimização vicária se refere a conhecer diversos depoimentos de pessoas que já foalguém ou ouvir de outras pessoas ram “assaltadas”. (GLOBO, 2017)
que tenham sido vítimas de crime. Esta
informação deve despertar uma reação
solidária e medo empático do crime. Medo
vicário também pode surgir de reais ou
dramáticas exposições do crime na mídia,
particularmente televisão. (LAB, 2015)
(tradução nossa)

A imprensa também tem parcela de responsabilidade no medo das pessoas junta8

José Luiz Datena é jornalista, locutor esportivo, apresentador de televisão e radialista. É apresentador do
programa Brasil Urgente da TV Bandeirantes. (Nota
dos autores)
9
Causador do estresse pré-traumático, é o medo causado por fato que o indivíduo não presenciou ou sequer aconteceu, mas a possibilidade de sua ocorrência
ou o seu conhecimento faz com que o indivíduo manifeste o temor. (Nota dos autores)
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Para Glassner (2003), a sociedade moderna vive uma cultura do medo fantasmagórico, fabricada por alarmistas que têm como
protagonistas a mídia, imprensa escrita, jornalistas, grupos ativistas, empresários, religiosos e políticos, com exceções. Para o sociólogo, em resumo, o medo e a percepção do
perigo é que têm aumentado, e não o nível
real de risco. Ele ainda coloca que pessoas
e organizações manipulam as percepções de
medo das pessoas porque do medo coletivo
obtêm lucro, destacando crimes, enfatizando a violência, adulterando números e dados
estatísticos.
Por fim, o estudo conclui que a gestão po-
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licial ao longo dos últimos 20 anos foi a principal responsável pela redução do crime no
estado de São Paulo, em especial o chamado
crime predatório ou de contato. No entanto,
a redução da vitimização e do medo nas pessoas não obteve o mesmo sucesso. Algumas
ações estruturais de polícia auxiliam nessa redução, como mostrou o estudo feito pelos
autores com a Vizinhança Solidária e outras
formas de aproximação da Polícia Militar com
a comunidade. Mas a questão do medo do
crime possui outros atores igualmente importantes, entre eles a imprensa, que é capaz
de causar o medo da população por meio de
sua divulgação maciça de crimes e exposição
diária de violência do cotidiano das pessoas,
deixando de lado os dados e a verdade sobre
a conjuntura criminal atuante.
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Resumo
O presente artigo analisa as possibilidades
e limites da discricionariedade administrativa
no Estado Social e Democrático de Direito,
propondo a releitura dos princípios da legalidade, da supremacia do interesse público e
da igualdade perante a administração. Apresenta critérios distintivos entre ato administrativo vinculado e discricionário, além de
discorrer sobre os parâmetros constitucionais
e legais que devem nortear a decisão discricionária. Inspirando nas luzes pós-positivistas, a pesquisa conta com a revisão bibliográfica sobre o tema e, adotando o método
dedutivo, busca aproximar os preceitos constitucionais da atuação discricionária do administrador público.

the research counts on bibliographical review
about the theme and, adopting deductive
method, it seeks to approach constitutional
concepts of discretionary acting to the public
administrator.
Keywords:   Discretionary; Legality Principle;
Public
Administration;
Post-positivism;
Fundamental Rights.  

Introdução
O presente artigo tem por objetivo analisar as possibilidades e limites do exercício
da discricionariedade administrativa sob o
contexto do Estado Social e Democrático de
Direito instituído a partir da Constituição Federal de 1988.

As transformações operadas na compreensão do fenômeno jurídico a partir do pensamento pós-positivista produziram impactos
Palavras-chaves: Discricionariedade; Prin- profundos nas relações que permeiam entre
cípio da Legalidade; Administração Pública; o Estado e os indivíduos, exigindo a revisão
Pós-positivismo; Direitos Fundamentais.
de valores e práticas que orientam a atuação
dos três Poderes da República.

Discritionarity administrative
exercise in social and rule of
law state context: limits and
possibilities from 1988 Federal
Constitution
Abstract: The current paper analyzes the
possibilities and limits of administrative
discretionary powers in Social and Democratic
Rule of Law State, proposing a new reading
of legality, public interest supremacy and
equality principles before the administration.
It presents the distinctive criteria between
binded administrative and discretionary acts,
besides enunciating constitutional and legal
parameters that must conduct discretionary
decision. Inspired on post-positivism lights,
v.4, n. 12 - 2019

O Poder Judiciário se desvencilhou das
amarras que até então limitavam a sua atuação e hoje tem sido o grande protagonista na
afirmação dos direitos fundamentais. O Juiz
deixou de ser o “boca da lei” e assumiu papel
de destaque neste novo cenário jurídico-social.
Enquanto isso, no mais das vezes, o administrador público ainda repousa na literalidade fria da lei o limite da sua atuação,
transportando, seja por comodismo, medo
ou incompreensão, para o século XXI o que
foi idealizado para o século XVIII.
Destarte, a definição do papel a ser exercido pelo administrador público contemporâ-
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neo exige a compreensão do evolver histórico
do Estado de Direito e, consequentemente, a
releitura do princípio da legalidade e da sua
relação com a discricionariedade administrativa, análise que será objeto do primeiro capítulo deste texto.
O segundo capítulo cuidará da distinção
entre ato administrativo vinculado e ato administrativo discricionário e o terceiro capítulo apresentará critérios que podem contribuir
para a identificação da discricionariedade
conferida pelo legislador ao administrador
público.
Por fim, o quarto capítulo apresentará
os parâmetros constitucionais e legais para
o exercício discricionário, revisitando temas
como os princípios da supremacia do interesse público e do tratamento igualitário de todos os cidadãos pela administração pública.
Tendo como ponto de partida a complexidade do cotidiano contemporâneo e a necessidade de conexão entre teoria e prática,
a pesquisa contará, sob as luzes pós-positivistas, com a revisão bibliográfica sobre o
tema e, adotando o método dedutivo, buscará aproximar os preceitos constitucionais
da atuação discricionária do administrador
público.

Assim sendo, não há que se perquirir da
discricionariedade administrativa sob a senda
Estado Absoluto, vez que aí a Administração
Pública não estava vinculada a qualquer tipo
de lei que regesse a sua atuação, senão àquela proveniente do próprio monarca.
Pode-se, portanto, afirmar que a análise
da discricionariedade administrativa somente
se torna possível a partir da instauração do
Estado de Direito e, consequentemente, da
eclosão do princípio da legalidade como limite à atuação discricionária dos governantes,
posto que “[...] o Estado de Polícia [Absoluto]
se apresenta como aquele Estado cuja administração se acha legalmente incondicionada,
enquanto o Estado de Direito oferece uma
administração condicionada legalmente.” (DI
PIETRO, 2007, p. 18)
Entretanto, mesmo no contexto do Estado de Direito, é necessário compreender as
transformações paradigmáticas que, ao longo do tempo, alteraram os seus contornos e
como tudo isto refletiu nas ideias de legalidade e de administração pública. Só assim será
possível entender com maior rigor os limites
e possibilidades do exercício discricionário,
notadamente sob os holofotes do Estado
Social e Democrático de Direito inaugurado
pela Constituição Federal de 1988.

O evolver histórico do Estado
de Direito e suas relações com
a discricionariedade administrativa

O administrador público moderno não
pode olvidar da relevância da dinâmica histórica do princípio da legalidade e das suas
relações com a atividade discricionária da Administração Pública, especialmente para que
A maior ou menor amplitude da discricio- possa conduzir-se de modo a dar fiel cumprinariedade administrativa está diretamente mento às missões que hoje lhe são outorgaassociada ao evolver histórico do Estado de das pela Constituição brasileira.
Direito e aos contornos então assumidos pelo
No Estado Liberal de Direito, que surgiu
princípio da legalidade.
a partir dos movimentos revolucionários que
http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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permearam no século das luzes, o princípio
da legalidade se traduzia pela ideia de que
a administração podia fazer não só o que a
lei expressamente autorizasse como também
tudo aquilo que não proibisse, de modo que
era lícito ao administrador público “[...] usar
de sua discricionariedade, isto é, de sua livre
autonomia, em todos aqueles pontos que a
lei não regulou.” (DI PIETRO, 2007, p. 27).

era defeso por lei.
Já no Estado Social de Direito, que surgiu
a partir da busca da igualdade material e da
correlata efetivação dos direitos fundamentais a todos os seres humanos, o princípio da
legalidade assume novos contornos, operando-se a substituição da vinculação negativa
para a vinculação positiva do administrador
público à lei e, com isto, reduziu-se o campo
da atuação discricionária.

Nesse sentido, o art. 5º da Declaração dos
Explica Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2007,
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789
proclamava que “a lei não proíbe senão as p. 38) que, no Estado Social de Direito,
ações nocivas à sociedade. Tudo que não é
A própria discricionariedade tem que ser
vedado pela lei não pode ser obstado e nincompreendida como um poder limitado
guém pode ser constrangido a fazer o que
pela lei; deixou de existir aquela esfera de
ação em que a Administração Pública age
ela não ordene.”

livremente; a discricionariedade passou a
ser vista como um poder jurídico [e não
mais político]. O anterior princípio de que a
Administração pode fazer tudo o que não
está proibido foi substituído por aquele
segundo o qual ela só poder fazer o que a
lei permite.

Ainda sob a senda do liberalismo, observa
Manoel Gonçalves Ferreira Filho (apud DI PIETRO, 2007, p. 22), o princípio da legalidade
pressupunha a igualdade de todos perante a
lei e, portanto, afirmava a “[...] obrigatória
uniformidade de tratamento dos casos iguais
Entretanto, se a vinculação positiva do ade, face negativa, a proibição de discrimina- ministrador público ao princípio da legalidações”.
de representou um avanço no controle dos
arbítrios e desmandos estatais, posto que suLembre-se aqui que, na doutrina liberal, a
jeitou toda atividade administrativa à estreita
igualdade é abstrata e, portanto, desconsivinculação aos mandamentos legais, reduzindera as desigualdades substanciais existentes
do o espaço discricionário do administrador
no mundo real. Desta forma, a vedação das
público, há também um inegável retrocesso,
discriminações, evidentemente sob a feição
decorrente das mudanças da própria noção
positiva, conduzia (e conduz) a flagrantes
de lei.
violações dos direitos fundamentais da pessoa humana.
Sob os influxos das deformações impostas
à doutrina positivista, a lei passou a ser comCom efeito, pode-se afirmar que no Es- preendida apenas sob seu caráter formal. A
tado Liberal de Direito havia ampla margem lei válida e, portanto, obrigatória, assim era
para a atuação discricionária do administra- aceita simplesmente porque emanada da audor público, posto que, além de fazer tudo toridade competente para a sua elaboração,
aquilo que a lei expressamente lhe autorizas- sem qualquer perquirição da adequação das
se, poderia realizar tudo aquilo que não lhe suas regras aos princípios de justiça material.
v.4, n. 12 - 2019
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E este apego exacerbado ao formalismo
legal, que desconsidera o caráter instrumental da lei em face dos valores constitucionalmente consagrados, ainda é muito presente
no Brasil. Notadamente no seio da Administração Pública, é preciso evoluir e compreender que o Direito não se subsume no texto
legislado. Este é apenas um (importante, sem
dúvidas) dos instrumentos que integram o
ordenamento jurídico brasileiro e, enfatize-se, deve ser aplicado de forma a efetivar os
valores explícita ou implicitamente acolhidos
pela Constituição Federal de 1988.

ou, posteriormente, na escolha discricionária
dentre os caminhos juridicamente abertos, o
administrador público atue de maneira atenta aos valores constitucionais que, retome-se,
vinculam a atuação dos agentes dos três Poderes do Estado.

Quando a lei é vista dentro de um sistema
lógico-jurídico, despido de qualquer
conteúdo axiológico – como ocorreu com
Kelsen e seus adeptos -, a discricionariedade
administrativa resultará mais forte, porque a
Administração Pública só tem que observar
a lei em sem sentido formal, único aspecto
também a ser considerado pelo Poder
Judiciário. Quando, porém, à lei formal
se acrescentam considerações axiológicas,
amplia-se a possibilidade de controle
judicial, porque, por essa via, poderão
ser corrigidos os atos administrativos
praticados com inobservância de certos
valores adotados como dogmas em cada
ordenamento jurídico.

E assim tem evoluído o Direito mundial.
Na Alemanha, o art. 1º da Constituição de
1949 afirma que os direitos fundamentais
são diretamente aplicáveis para os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário e o §3º do
art. 20 destaca que “os poderes executivo e
judicial obedecem à lei e ao direito”.

Trata-se da superação do Estado Legal e do
advento do Estado Constitucional de Direito,
com o que se pretende novamente vincular
a ideia de lei à realização dos princípios de
justiça acolhidos pela Constituição Federal de
1988 e de submeter a Administração Pública não apenas à lei em sentido formal, mas,
para muito além, a todo o Direito, devendo
Reverberando esta compreensão, Maria assim atuar para a realização dos valores que
Sylvia Zanella Di Pietro (2007, p. 14) leciona o inspiram, centralizados na dignidade da
que
pessoa humana.

De igual modo, a Constituição Espanhola
de 1978, em seu art. 103.1, estabelece que a
Administração Pública deve atuar com vistas
aos interesses gerais e com submissão plena
à lei e ao Direito.

No Brasil, é lugar comum entre os estudiosos do Direito Administrativo a afirmação de
Insista-se que não se está aqui defenden- que administrar é aplicar a lei de ofício e que,
do que o administrador público pode negar por isso, trata-se de atividade subordinada,
o cumprimento da lei sob a alegação de que de modo que
esta não se alinha aos mandamentos cons[...] enquanto na atividade privada podetitucionais. Esta missão não lhe foi deferida
se fazer tudo o que não é proibido, na
pela ordem constitucional cidadã de 1988.
atividade administrativa só se pode fazer o
O que se propugna é que, ao aplicar a
lei, seja na prévia e necessária interpretação

que é permitido. Em outras palavras, não
basta a simples relação de não-contradição,
posto que, demais disso, exige-se ainda
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uma relação de subsunção. (MELLO, 2011,
p. 968)

Desta forma, o exercício discricionário do
administrador público somente há de ocorrer quando assim lhe for permitido pela lei e,
ainda mais, deverá restringir-se aos limites e
possibilidades por ela abertos.

princípio deve abranger a observância
da lei formal, votada pelo Legislativo, e
também dos preceitos decorrentes de um
Estado Democrático de Direito, que é o
modo de ser do Estado brasileiro, conforme
reza do art. 1º, caput da Constituição;
e ainda, deve incluir a observância dos
demais fundamentos e princípios de base
constitucional.

Entretanto, o essencial é compreender
que, como averbera Maria Sylvia Zanella Di
Pietro (2007, p. 43), a partir da Constituição
Federal de 1988, como corolário do Estado
Social e Democrático de Direito aí inaugurado, toda atividade estatal está submetida à
lei e ao Direito, de modo que

Portanto, a adequação dos atos administrativos ao princípio da legalidade é de ser
coincidente, no contexto do Estado Social e
Democrático de Direito instituído pela Constituição Federal de 1988, com o valor da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais.

[...] a lei, no Estado de Direito, tem sentido
formal, pelo fato de que emana do Poder
Legislativo (ressalvadas algumas hipóteses
excepcionais previstas na Constituição,
como é o caso das leis delegadas e das
medidas provisórias) e sentido também
material, porque lhe cabe o papel de realizar
os valores consagrados pela Constituição
sob a forma de princípios fundamentais.

Ato administrativo discricionário e ato administrativo
vinculado
Como atividade juridicamente condicionada, a administração pública deve atuar com
absoluto respeito aos valores, princípios e regras constitucionais e legais.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de
Destarte, pode-se afirmar que a exa- Mello (2011, p. 969), após anotar o pensata compreensão do princípio da legalidade mento de vários doutrinadores do Direito Ada que, nos termos do caput do art. 37 da ministrativo, afirma que
Constituição Federal de 1988, está jungida a
A pinha de citações tiradas a lume encarece
Administração Pública, é no sentido de que
o caráter estritamente subordinado que
a atuação administrativa deve aplicar a lei e
à Administração calha em regime de
tripartição do exercício do Poder. Sobretudo
exercer a discricionariedade com vistas à efeno Direito brasileiro este ditame aplica-se
tivação dos princípios e valores constituciocom especial vigor. Respaldam a assertiva
nais.
Afirmando esta percepção, Odete Medauar (2001, p. 145) esclarece que
A Constituição de 1988 determina que
todos os entes e órgãos da Administração
obedeçam ao princípio da legalidade
(caput do art. 37); a compreensão desse
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notadamente os arts. 5º, II, 37 e 84, IV, da
Constituição.

Entretanto, algumas vezes o legislador
impõe amarras estreitas e firmes à atuação
administrativa e, em outras oportunidades,
outorga ao administrador público certo es-
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paço de liberdade de decisão. Na primeira hi- jetiva.” (GASPARINI, 2009, p. 80)
pótese configura-se a alcunhada competênAo conferir ao administrador público a
cia vinculada e, na segunda, a competência competência discricionária, o legislador lhe
discricionária do agente estatal.
possibilita que, diante de determinado fato
legalmente previsto, decida, segundo critéDe acordo com Diógenes Gasparini (2009,
rios de conveniência e oportunidade, quanto
p. 80), “[...] são vinculados os [atos] praticaà medida a ser adotada no caso concreto.
dos pela Administração Pública sem a menor
margem de liberdade. A Administração PúVale anotar que, segundo Diógenes Gasblica edita-os sem qualquer avaliação subjeparini (2009, p. 97),
tiva” e, pouco adiante, conclui que os atos
administrativos levados a efeito no exercício
Há conveniência sempre que o ato interessa,
convêm ou satisfaz ao interesse público.
da competência vinculada devem ser “[...]
Há oportunidade quando o ato é praticado
praticados conforme o único comportamenno momento adequado à satisfação do
to que a lei prescreve à Administração Públiinteresse público. [...] A oportunidade diz
ca. A lei prescreve, em princípio, se, quando
respeito com o momento da prática do ato.
e como deve a Administração Pública agir ou
[...] A conveniência refere-se à utilidade do
ato.
decidir.” (2009, p. 96)
Destarte, no exercício da competência
vinculada não se abre ao administrador público qualquer possibilidade de análise subjetiva acerca da oportunidade e conveniência
quanto à prática de determinado ato administrativo.
Trata-se de atividade de mera subsunção
do fato à norma legal, não sendo lícito ao
administrador questionar quanto à justiça ou
injustiça do ato praticado. Não lhe é deferida
qualquer possibilidade de valoração em face
do ato a ser praticado. Ocorrido o fato descrito na hipótese legal como deflagrador de
determinada consequência jurídica, não resta ao administrador outra opção senão a de
efetivá-la.

A opção legislativa pela outorga da competência discricionária ao administrador público costuma ser alicerçada pela doutrina
nas seguintes justificativas: (I) deliberado intento legal de conferir à Administração certa
liberdade para decidir diante dos multifacetários casos concretos; (II) impossibilidade material do legislador de prever todas as formas
de materialização de um fato administrativo
e suas adequadas soluções no texto legal, o
que leva-lhe a recorrer a fórmulas mais flexíveis; e (III) inviabilidade jurídica da subtração da discricionariedade em face do sistema
de tripartição do poder, pois, ao contrário,
o legislador deixaria o campo dos tipos abstratos, próprio da atividade legislativa, para a
individualização concreta, atividade afeta ao
Poder Executivo. (MELLO, 2011, p. 973)

De outro lado, os atos levados a termo no
De qualquer forma, seja qual for a justificaexercício da competência discricionária são
praticados pela Administração Pública “[...] tiva aclamada para fundamentar a concessão
com certa margem de liberdade. A Adminis- legal da discricionariedade ao administrador
tração edita-os depois de uma avaliação sub- público, o mais relevante é que trata-se de
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uma “[...] faculdade conscientemente criada
em favor e em benefício da gestão dos interesses públicos tutelados pela Administração.” (DI PIETRO, 2007, p. 68)
Outro ponto que merece destaque é que
a competência discricionária não é fruto do
esquecimento do legislador. Ao contrário, a
discricionariedade surge a partir da outorga legislativa explícita ou implícita. (MELLO,
2011, p. 970)
Trata-se, portanto, de competência a ser
exercida de maneira legalmente condicionada, ou seja, quando, conforme e nos estreitos limites e possibilidades da outorga legal.

75-76), dentre outras hipóteses que serão
abaixo analisadas, a discricionariedade administrativa pode surgir quando a lei (o texto
legislado) é insuficiente e não prevê todas as
possibilidades supervenientes à sua promulgação ou quando prevê determinada competência e não estabelece a conduta a ser
adotada, hipóteses em que o agente público
deve atuar e buscar soluções adequadas com
base nos princípios jurídicos
Trata-se, sem dúvidas, de caso de lacuna
legal e da irrefutável necessidade de integração jurídica. Como se sabe, por mais que o
legislador seja previdente no cumprimento
da sua atribuição constitucional de elaborar
leis, a dinâmica social e a própria limitação
da mente humana fazem como que, não raras vezes, o texto legislado deixe de oferecer
regras suficientes para o deslinde de alguns
casos concretos, notadamente daqueles casos difíceis.

Torna-se assim imperioso não confundir o
ato discricionário com o ato arbitrário. Aquele é praticado pelo agente público competente e se caracteriza pela escolha de uma entre
várias soluções legalmente admitidas. Em
sentido diametralmente oposto, a atuação
arbitrária viola os parâmetros legais e jurídiNa sua atividade de aplicação da lei, o adcos, constituindo-se em ato ilícito. (GASPARI- ministrador público não pode deixar de dar
NI, 2009, p. 98)
solução aos problemas cotidianos e, por isso,
deve buscar no Direito – notadamente nos
Ainda sobre o tema, Maria Sylvia Zanella
princípios jurídicos - a adequada solução juDi Pietro (2007, p. 20) observa que o ato arrídica para o caso que se põe à sua análise.
bitrário não é necessariamente um ato injusto, mas sempre será um ato ilícito, porquanDiscorrendo sobre o tema, Maria Sylvia
to praticado contra ou além da lei.
Zanella Di Pietro (2007, p. 171) enfatiza que
Desta forma, a solução discricionária deve
No processo de integração do direito
alinhar-se dentre aquelas juridicamente admiadministrativo os princípios gerais de direito
tidas. Por mais que o agente público entenda
têm relevância, devendo ser invocados, em
que outra medida confira resposta mais adecaso de omissão da lei. Da mesma forma
quada e eficiente em face do problema vivenque o juiz, a autoridade administrativa não
ciado, não lhe é dado praticá-la, sob pena de
pode deixar de resolver os casos concretos
de sua competência. Mesmo porque a
violação do sistema de tripartição de poderes
omissão da Administração Pública dá
e do próprio Estado de Direito.
ensejo à propositura de ação judicial.

Todavia, vale aqui lembrar que, como afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2007, p.
v.4, n. 12 - 2019
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omissão legislativa com o intento do legislador de não abranger a hipótese dentro do espectro da regulamentação legal. No primeiro
caso, o administrador público poderá socorrer-se da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito para a integração legal;
enquanto isto, na segunda hipótese, não lhe
é lícito lançar mão de tais ferramentas, sob
pena de tornar-se um legislador positivo e,
com isso, exercer funções que não lhe são
conferidas no Estado Social e Democrático
de Direito.

dentro dos limites da outorga legal e com
estreita observância dos princípios constitucionais e legais, delibere fundamentada e
motivadamente, segundo critérios de razoabilidade socialmente aceitos, acerca da decisão oportuna e conveniente para a solução
de determinado caso concreto que se lhe
apresente.

Critérios de identificação da
discricionariedade administrativa

Assim, conclui-se que a discricionariedade administrativa é um dever-poder jurídico Para que possa atuar de maneira conforme
conferido explícita ou implicitamente pelo le- ao Direito e à lei, o administrador público
gislador ao administrador público para que, precisa identificar se a competência que lhe é
deferida pelo legislador é de natureza vincuhttp://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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lada ou discricionária.
A análise do modal deôntico do tipo legal,
ou seja, do próprio texto legislativo é a primeira forma de identificar se a competência
deferida pela lei ao administrador público é
de natureza vinculada ou discricionária.

servação da segurança viária.
E, finalmente, a discricionariedade poderá decorrer do mandamento legal quando,
diante de determinado fato administrativo,
a lei faculta um comportamento ao invés de
exigi-lo ou então quando confere ao administrador a incumbência de decidir entre duas
ou mais alternativas previstas no texto legislativo (MELLO, 2011, p. 980). É o que ocorre,
v.g., com a possibilidade de substituição da
retenção do veículo pelo recolhimento do seu
certificado de licenciamento anual, conforme
prescrito no §2º do art. 270 do Código de
Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, Diógenes Gasparini (2009,
p. 97) esclarece que a competência vinculada
é expressa no enunciado legal através de expressões como “será concedido, será outorgado, ou outra da mesma índole.”; de outro
lado, leciona que, na competência discricionária, “[...] a hipótese legal incumbe-se, em
princípio, de indicar quando é possível essa
Seguindo a mesma trilha, Maria Sylvia
atuação por meio das expressões: será facultado, poderá o Poder Público, ou outra da Zanella Di Pietro (2007, p. 117) conclui que a
discricionariedade administrativa pode situarmesma natureza.” (2009, p. 98)
-se tanto na hipótese como no mandamento
Por seu turno, Celso Antônio Bandeira de
da norma, de maneira que
Mello (2011, p. 976) ensina que a discricio[...] a discricionariedade está na hipótese
nariedade pode resultar da hipótese da norda norma quando os pressupostos de
ma jurídica, do seu mandamento ou da sua
fato por ela enunciados (motivos do ato
finalidade.
administrativo) são descritos mediante

os chamados conceitos práticos, ou
Decorrerá a discricionariedade da hipótese
seja, determinados por meio de palavras
legal quando os pressupostos fáticos descrivagas, imprecisas, como pobreza e
tos na norma como autorizadores ou exigennotável saber. A discricionariedade está no
tes de dado comportamento administrativo
mandamento quando a norma facultar um
comportamento, ao invés de exigi-lo.
são representados por palavras ou locuções
plurissignificativas, representantes de conceitos práticos, “[...] incumbindo à AdministraSeja de qual forma for o uso de conceitos
ção determinar-lhes concretamente o alcance jurídicos indeterminados no tipo legal, seja
na espécie.” (MELLO, 2011, p. 976)
para expressar conceitos de experiência ou
de valor, exige que o aplicador da lei opte,
Da mesma maneira, a discricionariedade
segundo critérios de razoabilidade e de adedeitará suas raízes na finalidade legal quando
quação social, por um dos vários sentidos
esta também for definida através de termos
possíveis. Em nenhum dos casos o adminisplurissignificativos, a exemplo do que acontrador público pode definir o sentido do tertece com a proibição ou determinação desta
mo legal plurissignificativo segundo os seus
ou daquela conduta com o fim de preservar
critérios e valores pessoais, o que afrontaria
a moralidade pública (MELLO, 2011, p. 978)
o perfil democrático do múnus publico que
ou, no contexto deste trabalho, para a pre-
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exerce.

se público que o legislador quis proteger ao
Perfilando este entendimento, Eros Rober- conferir-lhe discricionariedade. Esta começa
onde termina a interpretação.”
to Grau (2006, p. 97-98) ensina que
Já foi dito que não é possível aplicar a
lei sem antes interpretá-la e que só após a
escorreita exegese é que se saberá qual é o
comando normativo que emana do conjunto
linguístico que compõe o enunciado legal. E
somente após a definição do comando normativo é que se saberá se a competência deferida pelo legislador ao administrador público é de natureza vinculada ou discricionária
Desta feita, a abertura do conceito jurídico e, neste caso, quais são suas possibilidades e
indeterminado não permite que o adminis- limites.
trador público lhe confira sentido e concreE nem se diga que não é deferido ao admitude segundo os seus próprios princípios ou
valores. Ao contrário, é imperioso que encon- nistrador público a autoridade de interpretar
tre um sentido razoável e socialmente aceito a lei, posto que
segundo os valores e princípios da sociedade
Não obstante a exclusividade do Judiciário
para decidir, em última instância,
em que está inserido, o que denota ainda a
sobre a correta interpretação da lei, o
característica de mutabilidade do conceito,
Poder Executivo, ou melhor dizendo,
ou seja, a sua possibilidade de variar no tema Administração Pública, também tem
po e no espaço.
que aplicar a lei e, antes disso, quando
O objeto do conceito jurídico não existe ‘em
si mesmo’; dele não há uma representação
concreta, nem mesmo gráfica. Tal objeto
só existe ‘para mim’, de modo tal, porém,
que sua existência abstrata apenas tem
validade, no mundo jurídico, quando a
este ‘para mim, por força de convenção
normativa, corresponde um – seja-me
permitida a expressão – ‘para nós’.

Entretanto, o emprego de fórmulas amplas nem sempre indicam a existência de
discricionariedade do administrador público
para a prática de determinado ato, vez que a
realidade fenomênica pode conduzir a uma
única possibilidade de interpretação e, consequentemente, à vinculação da atuação administrativa. Trata-se do que se distingue como
discricionariedade na norma e discricionariedade no fato concreto, o que será objeto de
maiores reflexões no tópico seguinte.
Outro ponto relevante diz respeito às relações que permeiam entre interpretação legal
e discricionariedade. Para Maria Sylvia Zanella
Di Pietro (2007, p. 121), “[...] a autoridade
administrativa deve utilizar todos os métodos
possíveis de exegese para alcançar o interes-

for o caso, fazer a sua interpretação ou
integração; a diferença está em que sua
decisão é sempre passível de revisão
judicial. (DI PIETRO, 2007, p. 156-157)

Ao contrário, a intepretação da lei é uma
exigência indeclinável para a sua adequada
e constitucionalmente ajustada aplicação.
Nesse sentido, Fábio Medina Osório (2011,
p. 207) aponta que
[...]
às
autoridades
encarregadas
de aplicação das normas de Direito
Administrativo Sancionador é possível
restringir a dureza das leis abstratas,
interpretando-as em conformidade com
a ordem constitucional. Decorre tal
possibilidade do princípio da unidade da
ordem jurídica, sendo a Constituição o
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premacia do indivíduo sobre o grupo e nem
a do grupo sobre o indivíduo. A sociedade
contemporânea pretende ser pluralista e, assentada sobre o valor da dignidade da pessoa
É, pois, necessário que o administrador humana, reconhece a indissociabilidade da
público, antes de aplicar a lei ao caso relação indivíduo-sociedade e sociedade-inconcreto, procure, à luz de uma interpretação divíduo como pressuposto para a efetivação
sistemática
e
tópico-dialética,
assim da democracia e dos direitos fundamentais.
entendida aquela que busca o sentido de um
O encontro desta justa medida entre o
preceito normativo a partir da relação que interesse público e o interesse individual é o
vigora entre o caso concreto, o enunciado que se espera do exercício discricionário do
legislativo e o Direito como um todo, definir administrador público. Antes de prosseguir,
a sua real significação.
é importante registrar que o interesse indivicontexto superior. Daí que a interpretação
conforme a constituição configura uma
subdivisão da interpretação sistemática.

E aqui situa-se outro ponto de fundamental importância no que se refere à discricionariedade: os parâmetros constitucionais e
legais para o exercício discricionário.

Parâmetros constitucionais e
legais para o exercício da ação
discricionária
Após reconhecer a competência discricionária que lhe é outorgada pela lei, o administrador público deverá atentar para que o
exercício concreto da sua ação discricionária
se realize com respeito aos princípios e regras
constitucionais, legais e institucionais.

dual aqui referido não é a vontade egoística
e mesquinha da pessoa, que, enclausurada
no seu próprio mundo, desconhece e desrespeita todos os que a cercam. Bem diferente,
o interesse individual merecedor da tutela
administrativa é aquele representado pelos
direitos fundamentais, que encontram no
princípio da dignidade humana (CF/88, art.
1º, III) o seu epicentro axiológico.
Destarte, pode-se afirmar que o primeiro
ponto a ser revisitado para o escorreito exercício discricionário na sociedade contemporânea é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.
Recorda Fábio Medina Osório que “[...] a
base de toda a formação teórica do Direito
Administrativo é o conceito de interesse público” (2011, p. 66). Entretanto, reconhece
que “[...] o embasamento do Direito Administrativo no interesse público é, a um só
tempo, verdadeiro e paradoxalmente vazio”
(2011, p. 68).

A competência discricionária é conferida
ao administrador para que possa, diante de
cada caso concreto, com suas características
e peculiaridades próprias, encontrar a melhor
solução possível, assim entendida aquela
que, com respeito às possibilidades e limites
constitucionais e legais, garanta o interesse
público com o mínimo de afetação aos direiDesde logo é de ser observado que não
tos individuais.
se deve confundir interesse público com interesse da administração pública, embora em
Sob o império do Estado Social e Demo- alguns casos possam, e no demais das vezes
crático de Direito não se admite mais a suv.4, n. 12 - 2019
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deveriam, ser coincidentes.

sim a justa medida entre o interesse público
Conforme leciona Luís Roberto Barroso e o interesse individual.
(2005, p. 513), o interesse público primário é
Ao conferir ao administrador público o derepresentado por valores como justiça, segurança jurídica e bem-estar social e o interesse ver-poder do exercício discricionário, o legispúblico secundário é o interesse da Fazenda lador reconheceu a insuficiência da previsão
Pública, do erário, de arrecadação de recur- legal de uma solução-padrão para a escorreisos, com o que conclui pela “[...] superação ta decisão dos problemas que cotidianamendo denominado princípio da supremacia do te se multiplicam na dinâmica e multifacetáinteresse público sobre o particular, substitu- ria realidade social. E sobre esta insuficiência
ído pelo princípio da ponderação de direitos da lei para a solução dos problemas cotidianos, Fábio Medina Osório (2011, p. 38) obfundamentais.”
serva que os
Na linha desse raciocínio, Maria Sylvia
[...] dispositivos editados abstratamente
Zanella Di Pietro (2007, p. 223) conclui que
pelo Poder Legislativo, tiveram sua real
“[...] o interesse público primário deve prevautilidade muito reduzida. Tais instrumentos
lecer sobre o interesse público secundário.”
são meras referências abstratas, embora
Esclarecendo as relações entre o interesse público e o privado, Juarez Freitas (2010,
p. 257) leciona que “[...] a especificidade do
princípio do interesse público está em prescrever que, em caso de colisão, deve preponderar a vontade geral legítima sobre a vontade [individual] egoisticamente articulada”, de
forma que não se pode invocar o princípio da
supremacia do interesse público como uma
porta aberta para o “[...] arbitrário e inaceitável jugo da vontade do particular imolado
para gáudio de volúvel e falso interesse coletivo.”
E é exatamente para realizar a ponderação
entre interesse público e interesse individual
na busca da ótima solução para o caso concreto que o legislador confere o dever-poder
do exercício discricionário ao administrador
público. A discricionariedade não é simplesmente um poder do administrador público,
mas, muito antes, um dever que lhe é imposto para encontrar, dentro dos limites constitucionais e legais, a melhor solução para o
caso que se põe à sua frente, realizando as-

possam, em algumas oportunidades,
abarcar e esgotar problemas dóceis. Os
problemas perversos demandam raciocínios
sofisticados, à altura da complexidade
das decisões normativas que englobam
múltiplos elementos.

Neste árduo caminho pela busca da ótima solução do caso concreto, o administrador público deverá guiar-se pelos princípios
e valores constitucionais e legais, realizando
um exercício de ponderação e argumentação
motivada.
E, neste momento, vale lembrar o sempre
exaltado ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello (2011, p. 967) de que a violação de um princípio é a mais grave de todas
as irresignações jurídicas.
Neste contexto, não há como esquecer
que no centro desta rede de princípios está
o princípio da dignidade da pessoa humana
e, consequentemente, toda a gama de direitos fundamentais que lhe são correlatos,
que, portanto, devem figurar no centro das
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decisões administrativas discricionárias, notadamente em razão do seu caráter vinculativo
para os órgãos estatais dos três Poderes (eficácia vertical dos direitos fundamentais).
Não se trata, portanto, o exercício discricionário de uma escolha livre e desimpedida
do administrador, embora possa assim ser
entendido por alguns que, apressada e inadvertidamente, concluem que a discricionariedade se confunde com a arbitrariedade.

nível da norma não significa, pois, que a
discricionariedade existirá com a mesma
amplitude perante o caso concreto e nem
sequer que existirá em face de qualquer
situação que ocorra, pois a compostura do
caso concreto excluirá obrigatoriamente
algumas das soluções admitidas in
abstracto na regra e, eventualmente,
tornará evidente que uma única medida
seria apta a cumprir-lhe a finalidade. Em
suma, a discrição suposta na regra de
Direito é condição necessária, mas não
suficiente, para que exista discrição no caso
concreto; vale dizer, na lei se instaura uma
possibilidade de discrição, mas não uma
certeza de que existirá em todo e qualquer
caso abrangido pela dicção da regra.

Vinculando a escolha discricionária à formulação de um juízo fundado em princípios
e valores próprios da sociedade em que se
está inserido e não simplesmente do juízo
Há, portanto, situações em que o senso
subjetivo e pessoal do administrador público,
comum indica que, dentre todas as medidas
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2007, p. 104)
administrativas possíveis, apenas uma delas
leciona que
é apta para representar a ótima solução do
caso concreto. Caso o administrador públi[...] a possibilidade de apreciação subjetiva
não é ilimitada, porque o administrador co se desvie desta medida, sua decisão estará
público, ao aplicar a lei, não pode afastar- sujeita à correção administrativa ou judicial.
se das concepções sociais dominantes;
se ele decidir de forma contrária a essa
concepção, é porque teve a intenção de
abandonar a apreciação técnica ou incidir
em erro grosseiro.

Assim sendo, no exercício da discricionariedade administrativa, o administrador público
não deve olvidar do princípio da proporcionalidade, que, conforme leciona Paulo BoCom efeito, nem todas as possibilidades navides (2001, p. 396), está implicitamente
decisórias coincidem com a ótima solução do assentado na Constituição Federal de 1988.
caso concreto. O leque de soluções ofertadas
Além da sua previsão constitucional implíao administrador público restringe-se diante
das características e peculiaridades da situa- cita, o princípio da proporcionalidade encontra prescrição no parágrafo único do art. 2º
ção real que se põe ao seu deslinde.
da Lei nº 9.784/99, que impõe à atuação adNão raras vezes, a discricionariedade con- ministrativa a adequação entre meios e fins,
creta não abarca o mesmo espectro de possi- sendo vedada a imposição de obrigações,
bilidades que aquela prevista abstratamente restrições e sanções em medida superior
na lei. Sintetizando este entendimento, Celso àquelas estritamente necessárias ao atendiAntônio Bandeira de Mello (2011, p. 971) re- mento do interesse público.
gistra que
A existência de discricionariedade ao
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art. 111 da Constituição Estadual como um
dos princípios que deve nortear a atuação da
Administração Pública paulista.
O princípio da proporcionalidade pode ser
sintetizado na “[...] relação adequada entre
um ou vários fins determinados e os meios
com que são levados a cabo” (BONAVIDES,
2001, p. 357) e, conforme observa Fábio
Medina Osório (2011, p. 187), merece especial destaque no âmbito do Direito Público e,
muito especialmente,

adequação e proporcionalidade em
sentido estrito [razoabilidade]. Na segunda
faceta, tem-se a inoperância do Estado no
cumprimento dos seus deveres. (FREITAS,
2010, p. 257-258)

Se é correto afirmar que a decisão discricionária deve alinhar-se entre as soluções juridicamente permitidas, também é certo que,
dentre todas elas, o administrador público
deve escolher aquela que se mostre necessária, adequada e suficiente para proteger
o interesse público tutelado pela norma e,
[...] no manejo de sanções que atingem ao mesmo tempo, resvalar o mínimo possídireitos fundamentais, normas de Direito vel nos interesses individuais, notadamente
Administrativo, que tipificam e sancionam
quando estes se caracterizam como direitos
categorias de atos ilícitos, [...], seja
na adequação típica das condutas às fundamentais.
descrições das normas, seja na atenuação
dos rigores sancionatórios abstratos,
podendo ser efetuada uma correção de
intoleráveis distorções legislativas.”

O excesso e omissão do administrador público no exercício da atividade discricionária
poderão ser objeto de apreciação judicial e,
em ambos os casos, além de infração admiAtravés do princípio da proporcionalidade, nistrativa, “[...] havendo nexo causal direto e
o administrador público pode, na situação imediato (primeiro requisito) e dano injusto
concreta, promover o necessário “[...] equilí- (segundo requisito), seguirá o dever de indebrio entre os direitos individuais atingidos pe- nizar e o ônus da prova da não configuração
los instrumentos administrativos repressores do nexo causal incumbirá ao Poder Público.”
e os direitos da comunidade protegidos pelo (FREITAS, 2010, p. 258)
mesmo legislador” (OSÓRIO, 2011, p. 188),
Portanto, como decorrência do princípio
efetivando assim a justa medida entre o inte- da proporcionalidade no exercício da ativiresse público e o interesse individual.
dade discricionária, o administrador público
deve deixar evidentes as razões fáticas e juríCom o princípio da proporcionalidade cadicas que lhe levaram a esta ou aquela soluminham os preceitos da vedação do excesso
ção, o que consubstancia a motivação idônea
e da proibição de omissão estatal. Desta feido ato administrativo e permite a aferição
ta, o administrador público
administrativa e/ou judicial da sua conduta.
[...] não deve agir com demasia, tampouco
de modo omisso ou inoperante na
consecução dos seus objetivos. Exageros
(para mais ou para menos) configuram
violações ao princípio. Na primeira situação,
ocorre ofensa à vedação do excesso,
na tríplice dimensão de necessidade,

Seguindo esse raciocínio, Fábio Medina
Osório (2011, p. 191) denuncia a imperiosidade de que as decisões administrativas
sejam repletas de “ponderações e raciocínios fundamentados” e Maria Sylvia Zanella
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Di Pietro (2007, p. 207) anota ser “[...] imprescindível, para avaliação da razoabilidade
[proporcionalidade em sentido estrito], conhecer os motivos que levaram a administração a adotar determinada medida (objeto do
ato administrativo) para alcançar a finalidade
que decorre implícita ou explicitamente da
lei.”

apresentam no cotidiano administrativo.
Não se trata, evidentemente, de uma violação do princípio da igualdade e nem ao da
impessoalidade. Ao contrário, o princípio da
igualdade, em seu viés concreto ou material,
exige que o administrador público tenha em
consideração as desigualdades existentes no
mundo real no momento da sua tomada de
decisão discricionária, de modo que dê soluções iguais para situações iguais e soluções
desiguais para situações desiguais. Tal procedimento não nega a isonomia constitucional,
mas, muito antes, a realiza.

Destarte, não basta que o ato praticado
no exercício da competência discricionária se
enquadre nos limites legais para que mereça
a tutela do Direito, posto que, assim sendo,
“[...] embora esteja aparentemente de acordo com a lei e nos limites da discricionariedaAdmitindo as discriminações levadas a
de, contraria, inteiramente e de forma mani- efeito pelo administrador público, Celso Anfesta, o senso comum do que é certo, justo, tônio Bandeira de Mello (2011, p. 192) expliadequado e consentâneo com o interesse pú- ca que
blico.” (DI PIETRO, 2007, p. 203)
Daí porque se mostra indeclinável que a
passagem da regra abstrata prevista na lei
para a aplicação concreta das normas jurídicas se faça, seja na via administrativa ou
judicial, através de processos interpretativos
fundamentados e elaborados a partir de
[...] valorações, ponderações, subjetividades, enfatizando, explícita ou implicitamente, as distinções entre textos e normas,
estas nas perspectivas de regras ou princípios, tudo à luz das teorias argumentativas
que evidenciam o Direito movido a razões,
calcadas na hermenêutica jurídica. (OSÓRIO, 2001, p. 39)

Pode-se assim afirmar que, no exercício da
competência discricionária, o administrador
público deve, através da concatenação tópico-sistemática e dialética entre o fato concreto e os princípios, valores e regras jurídicas
que lhe dão disciplina, buscar a melhor solução possível, que, por óbvio, nem sempre
será a mesma em todas as situações que se
v.4, n. 12 - 2019

[...] são recebidas como compatíveis com
a cláusula igualitária apenas e tão-somente
quando existe um vínculo de correlação
lógica entre a peculiaridade diferencial
acolhida por residente no objeto, e a
desigualdade de tratamento em função
dela conferida.

Assim sendo, não se poderá alcunhar de
arbitrária ou discriminatória, em seu sentido
negativo, a decisão discricionária que, fundando-se em critérios distintivos acolhidos
pela lei e pelo Direito, conferir soluções diferentes no ato de aplicação concreta da lei.
Como já se disse, a competência discricionária é outorgada pelo legislador ao administrador público justamente para que possa
encontrar, dentre todas aquelas permitidas
pela lei e pelo Direito, a ótima solução para
o caso concreto, dentro de um critério de razoabilidade e de ponderação entre o interesse público e o interesse individual em jogo.
E, como soa lógico, o escorreito exercício da
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competência discricionária outorgada pela lei legalidade sejam tão estreitas que não lhe
não pode ser considerado uma violação do permita qualquer margem de conformação
princípio da igualdade ou da impessoalida- da sua atuação administrativa.
de.
Encontrar o ponto de equilíbrio é requisiA distinção na solução discricionária não to indeclinável para a atuação administrativa
se dá em face desta ou daquela pessoa, mas, consentânea com os ditames do Estado Sodiferentemente, em razão de situações que cial e Democrático de Direito, mormente no
ora se assemelham e ora se distinguem.
que diz respeito à proteção e promoção da
Perfilando este entendimento, Celso Antô- dignidade humana e dos direitos fundamennio Bandeira de Mello (2011, p. 971) observa tais que lhe são correlatos.
que
[...] a variedade de soluções comportadas
na regra outorgadora de discrição não
significa que todas estas soluções sejam
igual e indiferentemente adequadas para
todos os casos de sua aplicação. Significa,
pelo contrário, que a lei considera que
algumas delas são adequadas para certos
casos e outras para outros casos.

Vê-se, com tudo que foi exposto, que a escolha discricionária razoável e adequada não
é tarefa das mais fáceis, notadamente quando se está diante de situações difíceis que demandam uma reflexão mais complexa e que,
muitas vezes, decorrem de uma intrincada
compreensão das relações que permeiam entre princípios, valores e regras.

O administrador público contemporâneo
não pode se esconder atrás do cômodo discurso do princípio da estrita legalidade para
justificar sua atuação descomprometida com
a realização dos valores albergados sob o
manto constitucional.
Se o Estado é o grande vilão dos direitos
fundamentais, isto muito se deve à equivocada compreensão do princípio da legalidade
na atual quadra histórica. Atualmente, não é
mais crível olvidar que a Constituição repousa
soberana na estrutura do ordenamento jurídico e que as leis são instrumentos de aproximação da vontade constitucional da realidade cotidiana, extraindo seu pressuposto de
validade material no respeito aos valores que
são por ela sufragados.

O princípio da legalidade ganha contornos
de princípio da juridicidade e o administrador público deve se guiar não mais apenas
A dinamicidade da sociedade contempo- na letra da lei, mas, indo muito além, deve
rânea, complexa e plural, exige que o Estado buscar em cada ato administrativo a maior
seja ágil e eficaz nas suas ações, de modo a realização possível dos direitos fundamentais
garantir o atendimento das múltiplas neces- afetados.
sidades sociais e individuais.

Considerações finais

Se, por um lado, não se pode admitir que
Evidentemente que esta tarefa não é nada
o administrador público exerça o seu ofício fácil, especialmente quando se está diante de
segundo os seus critérios pessoais; de outro, casos difíceis e a decisão administrativa precié igualmente inadmissível que as balizas da sa ser tomada com agilidade, longe da tranhttp://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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quilidade e conforto dos gabinetes.
Seja como for, diante das situações mais
simples ou das mais complexas, o administrador público deve adotar suas decisões dentro
do espaço discricionário que lhe foi juridicamente conferido, atento às peculiaridades de
cada caso concreto e sempre orientado pela
busca permanente dos valores supremos consagrados na Constituição Federal, motivando
idoneamente a escolha realizada.
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blema de saúde pública (Pinto, 2000), além
de serem causas de dores na boca, na face
1. Introdução
e em estruturas próximas, conhecidas como
A cárie dentária, as doenças da gengiva dores orofaciais (Siqueira e Teixeira, 2001).
(como gengivite, periodontite ou, simples- Por outro lado, também é muito comum na
mente, doença periodontal) e o câncer bucal população a disfunção temporomandibular
são as doenças bucais mais comuns da popu- (DTM), que é uma doença que afeta ossos,
lação adulta no Brasil e constituem um prov.4, n. 12 - 2019
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articulações temporomandibulares, músculos e outras estruturas responsáveis pela
mastigação, provocando dor na face e/ou cabeça e dificuldade para abrir e fechar a boca,
mastigar, falar, sorrir, e outras funções (De Leeuw et al., 1994; McNeill, 1993; De Leeuw,
2010). Outra ocorrência muito comum é o
bruxismo, que é o ato de apertar e/ou ranger os dentes e é considerado um fator de
risco para fraturas dentárias e dores na face.
O bruxismo pode ocorrer enquanto acordado
(bruxismo em vigília) ou dormindo (bruxismo do sono). Menos frequente, porém com
enorme impacto negativo aos pacientes, as
dores neuropáticas são decorrentes de lesões
em nervos e apresentam sensação de choque
ou formigamento ou, ainda, características
diversas, incomuns e em períodos irregulares,
podendo dificultar o diagnóstico e o tratamento. Todas essas situações provocam, em
geral, impacto negativo na atividade funcional e social do doente de forma moderada a
grave (Jaeger, 1992; Okeson, 1996; Nuttall et
al., 2001) e levam a afastamentos trabalhistas.

O objetivo deste artigo é discorrer sobre
disfunção temporomandibular e dor orofacial sob a ótica da relação entre a ocupação
profissional (policial militar) e a gravidade e
prevalência destas condições patológicas.

2. DMT e dor orofacial no
contexto policial militar

A função Policial Militar é, frequentemente, marcada por estresse ocupacional, especialmente em mulheres (Oliveira e Bardagi,
2009), haja vista as atividades inerentes de
Polícia Ostensiva e de Preservação da Ordem
Pública, que naturalmente representam um
risco à vida e à integridade física, sendo, em
verdade, um grande desafio aos policiais
militares. A presença de dor e/ou disfunção
temporomandibular associada a posturas
corporais inadequadas e tensão muscular
podem estar relacionadas ao estresse, quadro que apresenta alta incidência (Pozzebon
et al., 2016). Isso sugere que Policiais Militares possam ser elencados em grupos de risco
Quando se fala em dor, e especialmente para o acometimento destas condições, exidor orofacial, reconhecemos que é condi- gindo dos serviços de saúde a elaboração de
ção bastante prevalente e debilitante, já que estratégias preventivas.
atinge uma das áreas mais sensíveis do corDor orofacial e disfunção temporomanpo humano. A dor orofacial pode ser aguda
ou crônica, e frequentemente está associada dibular trazem grande impacto negativo à
a depressão, ansiedade, catastrofização, es- vida e, especialmente aos trabalhadores da
tresse, numa relação bidirecional, na qual a área de Segurança Pública, é preocupante a
dor pode impactar a saúde mental e vice-ver- ocorrência de agravos que possam prejudicar
sa. Também há relação com as demais áreas as atividades de Polícia Ostensiva e de Predo corpo, sendo comum a ocorrência de dor servação da Ordem Pública, típicas das Políorofacial em pessoas com dores em outras cias Militares, conforme artigo 144, § 5º da
partes do corpo, como ocorre na fibromial- Constituição Federal Brasileira de 1988. De
gia. Igualmente, a relação bidirecional está fato, a gravidade da doença pode resultar em
presente. Considerando que diferentes as- afastamentos do Policial Militar para sua conpectos biológicos, psíquicos e sociais interfe- valescença ou restrições de suas atividades.
rem na dor, tanto sua ocorrência quanto sua Embora pouco frequentes, há casos muito
magnitude afetam direta e negativamente a complexos em que a dor orofacial, dada a
sua natureza debilitante e incapacitante, gera
qualidade de vida dos doentes.
http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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enormes impactos sobre as atividades de vida
diária. Nestas situações específicas, além dos
óbvios e imensuráveis prejuízos pessoais, a
dor também é indesejável do ponto de vista institucional, já que pode afastar o policial
militar de sua atividade-fim, impedindo-o de
contribuir para a manutenção da segurança
e bem-estar sociais e para a sensação de segurança da população.

a Seção de Dor Orofacial dedicada ao atendimento de policiais militares que procuram
este serviço, após exame pela Seção de Triagem e Urgência, a qual avalia a gravidade do
caso para o correto encaminhamento.
Essas características peculiares da dor representam um grande desafio para o clínico que busca realizar o correto diagnóstico.
Mesmo assim, há muitos fatores que interferem neste processo diagnóstico e que podem
levar a condutas menos precisas, distanciando o paciente do correto diagnóstico e, consequentemente, de seu correto tratamento,
mas também aproximando-o de sequelas,
por vezes, irreparáveis.

Por essa razão, a necessidade de um serviço de saúde que atue ativamente na prevenção e reabilitação destes profissionais se
mostra evidente. Ainda, é imprescindível conhecer os indicadores epidemiológicos para
que os gestores de saúde possam estabelecer
estratégias de atendimento a fim de prevenir
As DTM têm origem (etiologia) multifatoe tratar essas doenças, o que permite evitar
rial, podendo ser ocasionadas, moduladas ou
ou minimizar suas consequências.
perpetuadas por fatores biológicos (influênAs dores orofaciais mais comuns incluem cias genética, hormonal, inflamatória, infecas dores de origem dentoalveolar (dentes, os- ção, lesões ou alterações do sistema nervosos e gengivas) causadas por doenças como so), psíquicos (humor, ansiedade, depressão,
cárie dentária, doença periodontal e doenças estresse, somatização, catastrofização) e amda polpa dentária, e as dores provenientes de bientais/sociais (convívio familiar, profissão/
estruturas musculoesqueléticas (ossos, mús- ocupação e seus riscos envolvidos, relacionaculos, articulações e ligamentos) causadas mento interpessoal no trabalho, crenças culpor disfunção temporomandibular (DTM) turais, diferenças demográficas) (Zakrzewska,
e/ou bruxismo, osteoartrose da articulação 2013).
temporomandibular (ATM) e inflamação
muscular. Dentre estes diagnósticos, alguns
Estima-se que as DTM sejam a segunda
são pouco conhecidos e pouco frequentes e, causa mais comum de dor musculoesquelépor isso, difíceis de serem identificados, o que tica e, como em outras dores, resultam em
torna a avaliação especializada ainda mais incapacidade, afetando aproximadamente 5
necessária. Exemplo disso é a cefaleia (dor a 12% da população, com um custo anual
de cabeça) atribuída a doenças periodontais estimado em US$ 4 bilhões nos Estados Uni(gengivais), doença em que a dor é originada dos da América (National Institute of Dental
por inflamação na gengiva, mas somente é and Craniofacial Research).
percebida ou sentida como dor de cabeça,
Segundo Garcia (1997), o estresse pode
ou seja, distante do seu local de origem. Sifavorecer
um aumento da função muscular,
tuações como esta exigem profissionais especializados e de diferentes áreas da saúde, o que afetará a articulação temporomandicontemplados, felizmente, na Polícia Militar bular. Quando um componente emocional
do Estado de São Paulo (PMESP). O Centro está associado a um fator físico, a liberação
Odontológico (COdont) da PMESP conta com das tensões produz sintomas de dor e DTM.
Os ambientes sociais são considerados fonv.4, n. 12 - 2019
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tes potenciais de estresse, pois exigem uma diminuindo a capacidade dos pacientes para
adaptação ativa complexa e adequação de enfrentar seus problemas.
comportamentos. Segundo Portnoi (1992),
o estado psicológico do paciente influencia 3. Pesquisas clínicas realizaa resposta às situações, e a doença pode se das na PMESP
manifestar com maior intensidade nos indivíAtualmente, não existem estudos populaduos com uma personalidade instável.
cionais globais sobre as DTM. A maior parte
Ao falar da evolução e desafios impostos dos estudos se baseiam em pequenos grupos
à odontologia, e em particular da especia- populacionais. Seguindo esta linha, também
lidade de Dor Orofacial, Siqueira e Teixeira na PMESP foram conduzidos diversos traba(2001) cita aspectos éticos expressos pela lhos para conhecer a prevalência de DTM e
Associação Internacional para o Estudo da dores orofaciais na população policial miliDor (International Association for the Study tar, a fim de subsidiar e nortear a gestão do
of Pain - IASP), que envolvem a assistência atendimento no Centro Odontológico. Espeao paciente com dor, tanto no atendimento cialmente, com relação à assistência à saúde
clínico diário, quanto na pesquisa científica. na área de dor orofacial, o COdont vem se
Dentre as obrigações éticas citadas, destaca- preocupando há muitos anos em prestar o
mos algumas que, em nosso entendimento, atendimento aos Policiais Militares.
são de fundamental importância para orientar as ações dos profissionais de saúde, pois
Entre 2004 e 2006, a 1º Ten Dent PM
dão a eles a oportunidade de agir segundo a Cynthia Savioli avaliou e tratou 364 policiais
beneficência (caridade), desviando-os da ma- militares na Sub-seção de Dor Orofacial do
leficência (não provocar dano).
COdont. Destes, 61% eram militares do serviço ativo, 82% eram oficiais, 18% praças e
Assim, ao lidar com indivíduos com dor, 49% desenvolviam suas atividades no âmbideve-se ter consciência de que a dor agride a to interno de seus quartéis. Nesta amostra,
dignidade humana, e que a dor iatrogênica 53% dos diagnósticos finais foram de disfun(atribuída a erro profissional), de certa for- ções temporomandibulares e, destes, 88% tima, compara-se à dor das vítimas de tortura. nham dor na face. Além disso, 57 indivíduos
Além disso, é preciso compreender que a dor (15,6%) apresentavam bruxismo do sono asmoderada a excruciante provoca danos físi- sociado a dor facial.
cos e psicológicos, e que existem diferenças
individuais e de grupos no que concerne à
Em 2007, o então Cap Dent PM José Carintensidade e ao significado da dor. Em nos- los Lago apresentou seu trabalho de concluso meio, manter esses conceitos em mente são no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais
é de fundamental importância, pois nem (CAO) da PMESP. Este trabalho versou sobre
sempre a dor estará atrelada a danos físicos os prepostos para otimização da triagem do
perceptíveis ou visíveis, o que não diminui o COdont.
sofrimento por ela causado, mas pode gerar
A análise retrospectiva dos arquivos do
incompreensão por parte de colegas, amigos
setor
de triagem do COdont, durante os
ou familiares. Da incompreensão, muitas vezes, nasce a descrença, a qual torna-se um anos de 2004 (52.569 atendimentos), 2005
complicador do tratamento, na medida em (58.779 atendimentos) e 2006 (56.932 atenque contribui para a sensação de desamparo, dimentos) revelou um total de 168.280 conhttp://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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sultas odontológicas nas diferentes especialidades deste Centro. Estes dados foram de
extrema utilidade para o planejamento de
atividades multidisciplinares e otimização do
atendimento no COdont. Somente no ano
de 2004, cerca de 12,5% dos atendimentos
prestados foram relacionados a urgências,
dentre elas, a dor orofacial.
No ano de 2008, o 1º Ten Dent PM Cano
verificou a prevalência de DTM e sua associação com fatores psicológicos, como ansiedade e depressão, em pessoas com atividades profissionais que causam sofrimento
psíquico. Foram avaliados 100 policiais militares, de ambos os gêneros, selecionados
aleatoriamente a partir do contingente do
Comando de Policiamento do Interior 3, em
Ribeirão Preto. Do total de indivíduos avaliados, 50 (cinqüenta) policiais desenvolviam
suas atividades na administração do quartel,
os demais realizavam serviço de policiamento
ostensivo nas ruas. Para a avaliação, foram
empregados três inventários de pesquisa clínica internacionalmente reconhecidos e validados para a língua portuguesa. Não houve diferença estatisticamente significante de
prevalência de DTM e depressão entre os dois
grupos. No entanto, houve maior prevalência
de ansiedade no grupo de policiais com atividade de policiamento ostensivo.

presente em 82% das mulheres e 66% dos
homens.
Em estudo retrospectivo conduzido pelo
1º Ten Dent PM Fujarra no ano de 2015, foram analisados 240 prontuários de doentes
atendidos na Seção de Dor Orofacial do COdont entre julho de 2013 e junho de 2015.
Os dados revelaram que 52 tipos diferentes
de diagnósticos, todos relacionados à dor
orofacial, puderam ser identificados. Do total
de diagnósticos, 70% eram de dor relacionada às DTM.

Estudo realizado em 2018 pelos 1º Ten
Dent PM Medina, 1º Ten Dent PM Fujarra e
1º Ten Dent PM Heloisa Dias, todos da Seção
de Dor Orofacial do COdont, demonstrou
que nosso público é acometido por grande
número de diagnósticos responsáveis por
disfunção temporomandibular e dor orofacial. Foram avaliados 158 policiais militares
entre 2016 e 2017, nos quais a média de
idade foi 44 anos e 65,2% eram homens. Todos os diagnósticos foram classificados como
neurovasculares (7,5%), musculoesqueléticos
(89,6%) e neuropáticos (2,9%). O diagnóstico mais prevalente foi mialgia (dor muscular) associada ao bruxismo do sono (28,1%),
seguido por atrição dentária (desgaste) e/ou
trincas dentárias sem dor associado ao bruxismo do sono (10,9%) e pela associação
Em 2014, o 1º Ten Dent PM Kiyoshi e o entre bruxismo e disfunção temporomandi1ºTen Dent PM Fujarra realizaram levanta- bular (10,9%). Concluímos que a prevalência
mento epidemiológico sobre dor orofacial de DTM e dor orofacial foi maior em policiais
em uma amostra de policiais militares que militares do gênero masculino, acometidos,
serviam no Centro de Operações da Polícia principalmente, por dores musculoesquelétiMilitar (COPOM). Os 435 indivíduos que cas.
participaram deste estudo responderam um
Este estudo foi apresentado pelo 1º Ten
questionário que constava de 07 perguntas,
Dent PM Medina no 17º Congresso Mundial
cujo objetivo era o de identificar dores na reem Dor, ocorrido em Boston, Estado de Masgião crânio-facial. Com base nos dados cosachussets, nos Estados Unidos da América,
letados, 161 pessoas (37%) eram do gênero
em setembro de 2018. Na ocasião, importanfeminino e 274 (63%) eram do gênero mastes pesquisadores de todo o mundo estavam
culino. A queixa de dor crânio-facial esteve
presentes e acompanharam a apresentação,
v.4, n. 12 - 2019
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dentre eles Dr. Barry Sessle, da Universidade
de Toronto, um dos maiores pesquisadores
das vias neurais e dor orofacial, Dra. Ana
Velly, da Universidade de McGill, epidemiologista e pesquisadora em DTM e dor orofacial, Dra. Cibele Nasry, da Faculdade Rutgers
New Jersey, pesquisadora em dor orofacial,
Dra. Gisele Fabri, da Universidade Federal de
Juiz de Fora, pesquisadora em periodontia e
dor orofacial. Foi discutida a importância de
nosso trabalho, uma vez que apresentava o
número de casos graves de dor orofacial, tão
frequentes nos Policiais Militares, bem como
a dificuldade de classificação dos diagnósticos, haja vista haver diferentes classificações
no mundo para esta mesma área. Coincidentemente, este estudo veio de encontro
ao que se estava discutindo neste congresso, a classificação internacional para as dores
orofaciais, o que mostra que os COdont, por
meio de seus Oficiais, vem se preocupando
com temas científicos comuns ao mundo inteiro, ou seja, alinhados e atentos ao que há
de mais recente em pesquisa na área.

de que, possivelmente, algumas das atividades atribuídas ao policial militar representem
fatores de risco, capazes de interferir no curso e/ou desencadeamento da DTM, o que
ainda poderia ser objeto de estudos.

Avaliados em conjunto, todos estes trabalhos delineiam um histórico de pesquisas de,
no mínimo, 13 anos. Ao longo deste período,
diversos profissionais dedicaram-se, e ainda
se dedicam, ao tema da dor orofacial, procurando caracterizá-la, como demonstram os
resultados expostos acima.

4. Conclusão

A perpetuação do interesse por este tema
é indício de sua relevância, refletindo, talvez,
a necessidade de atender à demanda crescente por assistência, criada por um número
considerável de policiais que buscam auxílio
para mitigar ou sanar o sofrimento causado
por suas enfermidades dolorosas. N e s t e
contexto, ganha destaque a disfunção temporomandibular (DTM), tanto pela sua alta
prevalência, quanto pela possibilidade de ser
modulada por fatores ambientais. Esta conjunção de características conduz à hipótese

Evidentemente, mais pesquisas devem
ser realizadas para melhor compreensão dos
índices e números trazidos pelos trabalhos
aqui compilados. Novos trabalhos em curso
no COdont, conduzidos por diversos profissionais, demonstram nossa busca incessante
por conhecimento e novas formas de aprimoramento. Os resultados destas pesquisas,
certamente, auxiliam na gestão da assistência
à saúde e ajudam a esclarecer qual o papel
da atividade policial no desencadeamento e/
ou perpetuação da DTM e da dor orofacial e,
por outro lado, os efeitos dessas doenças sobre a atividade policial. Por fim, estas pesquisas podem indicar melhores caminhos para
prevenção e manutenção do policial militar
em condições plenas de seu exercício profissional.

Com base na literatura científica e na experiência profissional dos Oficiais Dentistas
da Seção de Dor Orofacial do COdont da
PMESP, a ocorrência de disfunção temporomandibular e dor orofacial se mostra elevada
na população policial militar, principalmente
as dores musculoesqueléticas, e sua gravidade pode levar a afastamentos de sua atividade-fim, com prejuízos claros à sociedade.
Possivelmente, as peculiaridades da função
policial sejam fatores de risco para a ocorrência e gravidade destas doenças, o que merece
ser melhor estudado. Este quadro pode ser
minimizado, grandemente, por uma atuação
preventiva especializada, a qual busca evitar
seu agravamento e contribuir para o restabelecimento, o mais breve possível, das condições de saúde necessárias ao pleno exercício

http://www.revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/
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das funções policiais militares e para a qualidade de vida.
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