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RESUMO
O presente trabalho pretende discutir os 

fundamentos históricos e constitucionais da 
disciplina estatutária dos integrantes das po-
lícias militares estaduais e as razões da ado-
ção dessa condição jurídica para reger a vida 
funcional dos integrantes dessas forças. Re-
ferenciando-se pelos estudos de Weber, Hun-
tington e Hesse, o texto discorre sobre a con-
dição militar como uma relação de sujeição 
especial, que demanda e justifica estabelecer 
para essas carreiras regras diferenciadas das 
aplicáveis às demais categorias de agentes 
públicos. O objetivo fundamental do trabalho 
é propagar consciência dessa natureza de 
vinculação dos integrantes dessas carreiras 
públicas e o Estado, cuja razão de ser está na 
garantia de condições voltadas para o bom 
cumprimento da missão institucional das po-
lícias militares e para a proteção da socieda-
de e da democracia.

Palavras-chave: Militar. Polícia 
Militar. Regime jurídico.

1 INTRODUÇÃO
Diante da menção do termo “militar” em 

nosso País aflora uma carga de sentimentos 
e impressões contraditórios, de modo ainda 
mais enfático quando a discussão se relacio-
na com o modo de organização da polícia. 
Em tais ocasiões são recorrentes argumentos 
como “polícia militar é produto de regimes di-
tatoriais” e que “em uma democracia, por ser 
empregada em meio à sociedade, a polícia 
deve ser civil”. 

Nesses momentos, o debate se envereda 
em ideologismos e interesses setoriais pouco 
comprometidos com o objetivo último do mo-
delo de governança de uma agência policial, 
que deve ser a legalidade, legitimidade e efi-
ciência na realização de sua função – a manu-
tenção da lei e da ordem pública, garantindo a 

efetividade do estado de direito e promovendo 
o bem comum para o seu cliente final, que é a 
sociedade.

Com o presente artigo, propõe-se discu-
tir a razão e finalidade da existência de uma 
condição jurídica especial para os integrantes 
dessas corporações estaduais em vinculação 
com o Estado brasileiro.

No desenvolvimento desse tema, o texto 
foi dividido em sete seções: nesta primeira, 
as notas introdutórias; a seguinte apresenta o 
arcabouço histórico da existência dos corpos 
policiais militarmente organizados no Brasil; a 
terceira discute o tratamento da condição mi-
litar no texto constitucional e apresenta suas 
especificidades; a quarta discute o motivo de 
haver regras especiais para reger esses agen-
tes públicos, ligando-se às duas seguintes, 
quinta e sexta, que discorrem sobre a natureza 
e o conteúdo do regime estatutário que dis-
ciplinará essa categoria de agentes estatais; 
encerrando, são apresentadas conclusões 
sobre o tema. Com estas ideias espera-se 
contribuir para a propagação da consciência e 
compreensão quanto à natureza e dimensão 
da condição jurídica específica dos integran-
tes das polícias militares. E em termos gerais, 
espera-se que o fomento da discussão do as-
sunto sob lentes promova sadia compreensão 
sobre a finalidade e relevância do tema para o 
público em geral e a esses agentes públicos, 
em particular, colabore para potencializar a 
legitimidade e fiel execução da missão institu-
cional das polícias militares em prol da prote-
ção da sociedade e da democracia.

2 ESCLARECENDO A 
HISTÓRIA

A gênese das polícias militares estaduais1 

1 Nota: Com exceção da Polícia Militar de Minas Ge-
rais, que deriva do Regimento Regular de Cavalaria 
de Minas, constituído por aquela Capitania em 1775 
(FERNANDES, 2016, p. 30).



Revista A Força Policial6

v.7, n. 25 - 2022

em nosso País remonta à criação dos cor-
pos de guardas municipais, por ocasião do 
período regencial, com a missão de “manter 
a tranquilidade pública, e auxiliar a Justiça” 
na Corte2, possibilitando, ainda, que as pro-
víncias organizassem seus próprios corpos 
de guarda3.

Essa ação buscava substituir o modelo 
da “Guarda Real da Polícia”, que havia acom-
panhado a família real portuguesa recém-
-chegada ao Brasil e que, tendo atuado des-
de então em prol da manutenção da ordem 
pública na Corte, veio a ser extinto a 17 de 
julho de 1831.

Assim, em cada província desenvolveu-se 
uma história de formação descentralizada, 
no entanto, tendo em comum o modelo 
hierarquizado e militarizado, que ao longo 
dos anos consolidou-se nas organizações 
garantidoras da ordem, precursoras das 
atuais polícias militares.

Já por essa ocasião, o arranjo organiza-
cional e o regime de vida funcional dos in-
tegrantes do Corpo de Municipaes Perma-
nentes era feito em moldes militares, como 
se constata do próprio ato de criação de-
cretado em 15 de dezembro de 1831, pelo 
Conselho da Presidência da Província de 
São Paulo, que estruturou a força respon-
sável pela manutenção da ordem na provín-
cia de São Paulo a ser comandada por um 
Capitão, secundado por um Tenente, com o 
auxilio de Sargentos e Furriéis e composta 
por Cabos e Soldados. A legislação que se 
seguiu manteve essa orientação e natureza, 
regrando de modo esparso e ocasional seu 

2 Texto disponível em http://www.camara.gov.br/
Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Le-
gimp-14/Legimp-14_36.pdf. Acesso em 26 jul. 2012.
3 Lei de 10 de outubro de 1831. Autoriza a criação 
de corpos de Guardas Municipais voluntários nesta 
cidade e províncias. Coleção das leis do Império do 
Brasil, Rio de Janeiro, parte 1, p. 129-130.

funcionamento e os direitos e deveres de 
seus integrantes. 

Nesse mesmo passo, encontra-se a pri-
meira referência constitucional ao termo po-
lícias militares no artigo 1674 da Constitui-
ção dos Estados Unidos do Brasil de 1934 
(BRASIL, 1934), que a elas atribuiu a missão 
residual de forças auxiliares e reserva do 
Exército.

Fica evidenciado, assim, que a organiza-
ção desses corpos de polícia em moldes 
militares é uma característica desde sua 
gênese, remontando a períodos em que os 
primeiros arranjos institucionais do estado 
brasileiro eram traçados com o escopo de 
aqui instituir o modelo de estado contem-
porâneo ocidental, e não resíduo de regimes 
totalitários.

3 A CONDIÇÃO JURÍDICA 
DOS MILITARES DO 
ESTADO NA DISCIPLINA 
CONSTITUCIONAL 
VIGENTE

Por meio da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 05 de outubro de 
1988 (CRFB) inaugura-se na história consti-
tucional brasileira uma visão orientada para 
a proteção do ser humano, tomando o Esta-
do como instrumento para sua realização. 

Segundo a dicção do artigo 144 da CRFB, 
“a segurança pública é exercida para a pre-
servação da ordem pública e da incolumida-
de das pessoas e do patrimônio”. 

Embora não se defina segurança públi-

4 Assim dispunha o mencionado artigo 167 da Cons-
tituição de 1934: “As polícias militares são conside-
radas reservas do Exército, e gozarão das mesmas 
vantagens a este atribuídas, quando mobilizadas ou 
a serviço da União.”
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ca, limitando-se a expressar sua finalidade, 
pode-se concluir que a atividade se volta a 
proporcionar, por meio dessa atuação esta-
tal, condições ambientais que possibilitem 
o exercício dos direitos concebidos na lei 
fundamental, como bem destacou Adriano 
Aranão:

Sem segurança não se pode falar, v.g., 
em efetividade do direito à vida, à in-
tegridade física, à liberdade pessoal, à 
propriedade, à liberdade de pensamen-
to e de expressão, ao exercício dos 
direitos políticos, dentre outros. Em 
suma, sem segurança não se pode falar 
em democracia. (2016, p. 285).

Nessa organização do Estado brasileiro e 
do aparato burocrático destinado à dispen-
sação de sua força legítima, originalmente, 
o texto constitucional fazia a seguinte previ-
são acerca da natureza dos cargos dos inte-
grantes das Forças Armadas e das polícias 
militares:

Art. 42. São servidores militares fede-
rais os integrantes das Forças Armadas 
e servidores militares dos Estados, Ter-
ritórios e Distrito Federal os integrantes 
de suas polícias militares e de seus cor-
pos de bombeiros militares. (g.n.)

A natureza específica dessas categorias 
já se destacava sensivelmente da generali-
dade dos servidores públicos, o que ficaria 
mais explicitado em dispositivos diversos 
que lhes definiam particulares condiciona-
mentos e vedações de direitos, como se verá 
adiante.

Com a Emenda Constitucional nº 18, de 
1998, o designativo conferido aos integran-
tes das polícias militares e dos corpos de 
bombeiros militares estaduais pelo artigo 42 
foi modificado, passando esses agentes pú-
blicos à condição de militares dos Estados 
e, por força do § 1º desse artigo, incidindo 

sobre eles as previsões constitucionais apli-
cáveis aos integrantes das Forças Armadas. 

Referida alteração constitucional não 
pode ser entendida como mera modificação 
terminológica, mas sim como a cristalização 
da condição jurídica específica já estava de-
senhada pelo constituinte originário para es-
ses agentes públicos. 

Assim positivada, fica evidente que o le-
gislador constitucional, inequivocamente, 
definiu aos integrantes das forças armadas 
e aos das polícias e corpos de bombeiros mi-
litares a condição jurídica de militar, diversa 
da dos servidores públicos, sendo forçoso 
reconhece-las como diferentes categorias 
de agentes públicos.

E mais, ao delinear o status jurídico de 
militar estadual aos integrantes das polícias 
e corpos de bombeiros militares, o consti-
tuinte, por meio do § 1º desse mesmo ar-
tigo 42, deu inequívoca demonstração da 
inerente natureza comum entre militares 
federais e estaduais, ao estender simetrica-
mente a estes as previsões constitucionais 
atinentes aos militares das Forças Armadas, 
reservando a disciplina legal de matérias es-
pecificadas à esfera estadual respectiva, em 
homenagem à forma federativa do estado 
brasileiro.

Com isso, o texto constitucional desta-
cou de modo inequívoco que há militares, e 
não categorias diversas destes. Recalcitrar a 
tal realidade dada pelo diploma fundamen-
tal, só tem sentido como manifestação de 
corporativismos ou agendas classistas que 
infelizmente ainda resistem à efetivação do 
estado de direito em nosso país.

Assim, emerge a indagação: em que dife-
rem os militares dos demais agentes públi-
cos?
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3 ESPECIFICIDADES 
CONSTITUCIONAIS DA 
CONDIÇÃO MILITAR

A Constituição de 1988, alcunhada de 
“a Constituição cidadã”, sacralizou como 
cláusula pétrea da República o princípio 
da igualdade em seu artigo 5º - Todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, garantindo-se [...] a inviolabili-
dade do direito à vida, à liberdade, à igualda-
de, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes [...].

Inobstante, já ao arrolar os direitos e ga-
rantias fundamentais, o Constituinte eviden-
cia no inciso LXI do artigo 5º que ninguém 
será preso senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada de autorida-
de judiciária competente, salvo nos casos 
de transgressão militar ou crime propria-
mente militar, definidos em lei. (g.n.) 

Essa é a primeira sinalização pelo 
texto constitucional da especificidade da 
condição militar, ao admitir expressamente 
sua prisão a despeito de ordem judicial, nos 
casos de transgressão disciplinar e crime 
propriamente militar. Como entender essa 
aparente contradição? A resposta para 
essa provocação, conquanto passível de 
alongado estudo, foi bem delineada por 
Alves-Marreiros5, ao sustentar que

“[...] a preservação da hierarquia e dis-
ciplina é essencial às liberdades e à de-
mocracia já que são elas que permitem 
manter o braço armado do Estado sob 
controle do poder civil e a ele subordina-
do.” (2020, p.43)

A lição demonstra que o gravame é im-

5 In Hierarquia e Disciplina são garantias constitucio-
nais: Fundamentos para a diferenciação do Direito 
Militar. 1ª Ed., Londrina: Editora Educação, Direito e 
Alta Cultura, 2020.

posto pelo Constituinte a essa categoria de 
agentes públicos – os militares – tendo em 
vista, de outro lado, a preservação de bem 
jurídico de dimensão e relevância funda-
mental para toda a sociedade, que sua liber-
dade e o modo de vida democrático.

Mais adiante, o texto fundamental da Re-
pública expressamente reconhece, a teor do 
inciso X do § 3º de seu artigo 142, que as 
situações especiais da vida funcional dos 
militares e as peculiaridades de suas ativi-
dades devem ser regidas por lei específica 
do ente federativo ao qual se vinculam.

Nesse passo, a natureza das atribuições 
dos militares os liga de modo mais visceral 
ao Estado, para além do tempo de serviço 
ativo, enquanto o servidor público atua no 
funcionamento do órgão do governo ao qual 
se vincula.

Como exemplo dessa particular condi-
ção jurídica do militar, pode-se, por primeira 
menção, apontar o fato de que a condição 
jurídica do militar implica, ao cidadão inse-
rido nessa atividade, limitações quanto ao 
exercício dos seus direitos políticos, confor-
me o § 8º do artigo 14 da CF, que veda ao 
militar em atividade candidatar-se a cargo 
público eletivo, diferentemente do que ocor-
re com outras categorias de agentes públi-
cos, cuja candidatura é livre, na forma da lei. 

Pode-se dizer que, em termos da impor-
tância do direito limitado, esta é uma das 
mais profundas limitações impostas ao es-
tado de liberdade do cidadão militar brasilei-
ro, vez que os direitos políticos constituem 
espécie de direito fundamental na República 
Federativa do Brasil.

De igual modo, “ao militar são proibidas 
a sindicalização e a greve”, conforme regra 
veiculada pelo inciso IV do artigo 142 da CF, 
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significando que ao se inserir no estatuto ju-
rídico de militar, o cidadão é despojado do 
direito de recorrer a essas manifestações 
da liberdade individual ordinária para os 
demais; o que é feito como garantia do fiel 
exercício da missão do militar, que por seu 
turno é destinada à defesa da própria demo-
cracia. 

Em outras palavras, o militar tem sacrifi-
cado aspectos de sua liberdade individual, 
e isto de modo muito sensível, para que o 
exercício de sua missão sirva como garan-
tia da democracia e da liberdade na socie-
dade em geral.

Com a reforma constitucional de 1998, 
os integrantes desses órgãos estaduais as-
sumem inequivocamente o status militar, 
descolando-se da categoria dos servidores 
públicos e, como entendem Soares e outros 
(1999, p. 37-38), fica afastada qualquer pos-
sibilidade de identificação quanto à dimen-
são do vínculo existente entre o Estado e 
os que estão sujeitos ao vínculo estatutário 
militar. 

A partir dessa inovação da disciplina 
constitucional, não há mais que se questio-
nar se os integrantes das polícias militares 
são sujeitos a regime jurídico constitucional 
semelhante aos militares federais, integran-
tes das Forças Armadas.

No âmbito estadual, a Constituição do 
Estado de São Paulo (CESP), por meio do 
artigo 23, parágrafo único, item 10, destinou 
o regime estatutário dos militares para ser 
disciplinado por meio de lei complementar, 
cuja iniciativa foi reservada com exclusivida-
de para o Chefe do Poder Executivo, por for-
ça do artigo 24, § 2º, item 5. Nesse passo, a 
CESP traça, em seu artigo 138, regras cons-
titucionais específicas que deverão orientar 
o legislador complementar na definição do 

regime jurídico dos militares do Estado.

A manutenção do designativo “servidor 
público militar estadual” pelo constituinte 
reformador estadual, em relação aos inte-
grantes da PMESP, está em descompasso 
com o modelo adotado pela CF, como apon-
tam Soares e outros (2001, p. 38), não tendo 
sido observado o princípio da verticalidade. 
Todavia, o fato é que também o constituinte 
paulista reconheceu a especificidade de seu 
regime jurídico em relação aos servidores 
civis quando reconheceu a prevalência da 
legislação específica.

4 POR QUE REGRAS 
ESPECIAIS PARA ESSA 
CATEGORIA?

Segundo Weber, o estado é a “[...] comuni-
dade humana que (com sucesso) reivindica 
o monopólio do uso legítimo da força física 
dentro de um determinado território” (WE-
BER, 1996). Sua organização instrumentali-
za os meios disponíveis e necessários para 
impor-se como exclusivo titular legítimo do 
uso da força física em determinado territó-
rio e, assim, objetiva pacificar as dissenções 
das coletividades ali existentes (WEBER, 
1993, p. 56).

Nessa organização, a Constituição brasi-
leira expressamente indicou que a condição 
militar está em certa medida destacada da 
normalidade da vida civil, como se extrai da 
dicção do inciso X do § 3º do artigo 142, ao 
dizer sobre as peculiaridades de suas ativi-
dades como a razão para a previsão de um 
roteiro de normas sobre aspectos da vida 
funcional do militar que deverá ser retratado 
em um estatuto.

Segundo se vê, essa previsão constitu-
cional proporciona o fundamento da rela-
ção especial existente entre essa espécie de 
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agente público, o militar, e o Estado, tendo 
por balizas os ditames constitucionais di-
fusos no decorrer texto magno, com o ob-
jetivo último de proporcionar condições de 
garantia da sociedade em último plano.

Essa ideia foi bem sintetizada por João 
Manoel Simch Brochado (2001, p. 212) ao 
afirmar a relevância do estatuto militar para 
os integrantes das polícias de preservação 
da ordem pública, como garantia para o de-
sempenho eficiente de atividades que exi-
gem

[...] dedicação mística e ininterrupta a 
alguma causa social, possibilidade de 
emprego centralizado e crítico, apres-
tamento permanente, elevado espírito 
de sacrifício, risco, comando flexível e 
necessitam permanecer afastadas de 
enredamentos e comprometimentos 
políticos ou sindicais.

A atuação esperada do órgão estadual 
de preservação da ordem pública impõe 
que seus integrantes recorrentemente exer-
çam suas funções em situações de risco 
à sua vida, ou integridade física, impondo-
-lhes postarem-se no limiar da ordem para 
proporcionar segurança à sociedade. Essa 
demanda não será atendida sem que esse 
corpo seja educado com elevado sentimen-
to de dever voltado a servir a sociedade. 

Do mesmo modo, estando o campo de 
atuação desses agentes públicos relaciona-
do com a aplicação da força estatal no inte-
resse da preservação da ordem pública e da 
defesa da sociedade, como bem visualizou 
Samuel P. Huntington6, a profissionalização 
do militar o afasta, bem assim as agências 
6 Nota: O estudo de Huntington é focado nos milita-
res dedicados à defesa externa do Estado, mas suas 
ideias reverberam com relevância para a presente 
análise, que discute a natureza do vínculo entre o 
Estado e seus agentes dedicados à dispensação de 
sua força no interesse da manutenção da ordem e 
imposição da lei, em defesa da sociedade.

que integram, dos atrelamentos caracterís-
ticos da política partidária (1996, p. 26), sob 
pena de suas atuações virem a ser coopta-
das por agendas corporativas ou de interes-
se setorial em prejuízo do bem comum.

Assim, é o estatuto legal que proporcio-
na base objetiva para se formar essa cons-
ciência coletiva, ao definir objetivamente 
os fundamentos legais para a atividade de 
formação do cidadão que ingressa em seus 
quadros. Do mesmo modo, a atividade de 
depuração interna deve encontrar em di-
ploma estatutário, claro e objetivo, os fun-
damentos que proporcionem sua eficiente 
realização.

5 EM QUE CONSISTE UM 
ESTATUTO?

Falar que determinado segmento profis-
sional é estatutário implica reconhecer que 
as condições de exercício do cargo público, 
a definição dos deveres e direitos dos fun-
cionários, dos vencimentos e tudo o mais 
que julgar conveniente para a investidura no 
cargo e desempenho das suas funções, es-
tão definidas em lei do respectivo ente públi-
co ao qual se vinculam.

Estatuto, portanto, é a lei especial que 
cuida de fixar as regras legais, reguladoras 
da situação do agente público, definindo as 
condições de provimento dos cargos, os di-
reitos e vantagens, os deveres e responsabi-
lidades dos integrantes dessa carreira.

Regime estatutário é o modo de se esta-
belecer as relações jurídicas entre o agente 
público e a Administração, com base nos 
princípios constitucionais pertinentes e nos 
preceitos legais e regulamentares definidos 
unilateralmente pela entidade estatal a que 
pertence, como bem delimitou Sampaio 
(1985, p. 37).
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Com apoio nesses conceitos, conclui-se 
que a condição de estatutário implica ao 
agente público sua inclusão numa relação 
jurídica funcional com o ente a que serve, a 
ser regida não por um acordo de vontades, 
mas definida prévia e unilateralmente pelo 
Estado, por meio de lei. 

Essa disciplina, desde que respeitadas as 
situações já consolidadas pelo direito ad-
quirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, 
conforme impõe o artigo 5º, inciso XXVI, da 
CF, é passível de modificação apenas por 
ato legislativo do ente público em questão, 
à mercê do talante político.

Em se tratando dos integrantes de insti-
tuição militar, é o estatuto que dará a dimen-
são do que é a carreira militar, devendo ser 
construído em torno das balizas já forneci-
das pelos princípios e regras desenhados na 
Constituição. 

José Afonso da Silva (2012, p. 704), ape-
sar de resistir às orientações que levaram 
à reforma realizada por meio da Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998, entendendo 
que ontologicamente os militares são ser-
vidores públicos em sentido amplo, parado-
xalmente, reconhece que o regime jurídico 
dos militares, desde a forma de investidura 
até as formas de inatividades, difere funda-
mentalmente do regime dos servidores civis, 
o que aponta para a necessidade de discipli-
na legal específica, dando fundamento legal 
para o regime disciplinar acentuadamente 
mais rígido, definindo regimes de ingresso 
ou exoneração diferenciados, garantias e 
prerrogativas naturalmente diversas, entre 
outras diferenças.

Nesse particular, o estatuto militar 
refletirá essa “relação de poder especial”, 
como aludiu Konrad Hesse (1998, p, 259), 
doutrinador constitucionalista alemão, que 

sustentou a necessidade de se observar 
algumas condicionantes na construção 
desse regime jurídico específico: (i) a relação 
especial deve ter base na constituição, 
ou ser por ela pressuposta, reconhecível 
e comprovadamente, (ii) a limitação dos 
direitos fundamentais nessa relação deve 
ser ligada à sua peculiaridade funcional e (iii) 
essa limitação deve ser admissível, dosada 
àquilo em que dificultarão o exercício das 
funções desses agentes.

Antes de passar a analisar os diversos 
aspectos da disciplina estatutária dos mili-
tares, ressalta-se, como argumento final, o 
seguinte: o estatuto militar deve refletir essa 
relação especial existente entre essa espé-
cie de agente público, o militar, e o Estado, 
tendo por balizas os ditames constitucio-
nais, com o objetivo de proporcionar con-
dições de garantia da sociedade em último 
plano. Ou seja, a finalidade última do regime 
específico a que são sujeitos os militares é 
a proteção da sociedade.

6 DISCUTINDO O 
CONTEÚDO DE UM 
ESTATUTO.

De saída, é o estatuto que definirá como 
se dará o ingresso na instituição militar, 
regendo os requisitos legais para a inves-
tidura do cidadão no cargo, a natureza do 
concurso público a ser realizado, bem como 
regras para realização de sua nomeação, 
posse e exercício. A definição de normas 
para ingresso é fundamental e necessária à 
disciplina estatutária da classe de agentes 
públicos e, em se tratando de militares, essa 
importância avulta dada a situação especifi-
camente mais limitadora de direitos que as 
demais categorias de agentes públicos.

Tanto assim que o STF firmou entendi-
mento (RE 600.885/RS, 2011), interpretan-
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do o artigo 37, inciso I, da Constituição, de 
que qualquer limitação ao acesso a cargos 
públicos, incluindo os militares, deverá ser 
definida em lei stricto sensu.

Em seguida, a lei estatutária deverá reger 
o processo para estabilização do vínculo 
funcional com o ente federativo, aí incluídos 
o processo de formação necessário para a 
carreira pública, os prazos e as etapas para 
avaliação especial de desempenho após a 
conclusão de sua formação básica.

Quanto a esse aspecto – avaliação de de-
sempenho –, impõe-se apartear que a des-
peito da não inclusão da regra do § 4º do 
artigo 41 da CF (avaliação de desempenho 
como requisito para estabilização do víncu-
lo estatutário) pelo regime constitucional 
dos militares, sugerindo que, por isso, a hi-
pótese não lhes seria aplicável, tem-se que a 
leitura constitucional sistêmica indica a per-
tinência de tal regra também para os milita-
res. O argumento tem como ponto focal a 
realização dos princípios de organização da 
Administração Pública, em particular o da 
eficiência, que inaugura na presente ordem 
constitucional concepção teleológica para a 
atuação estatal e seus agentes, que não se 
coaduna com a aquisição da estabilidade 
por mero decurso de tempo.

Outro aspecto da vida do militar de polí-
cia, de peculiar importância para a susten-
tabilidade e efetividade da força pública, 
é a mobilidade funcional que, por força da 
natureza da função, demanda mobilidade 
muito mais ampla que em outras atividades 
públicas. Isso porque, na provisão de efeti-
vos nas unidades, os interesses pessoais e 
familiares estarão naturalmente contrapos-
tos às demandas e expectativas do indiví-
duo, realidade que é mais aguda naqueles 
locais com menor desenvolvimento social e 
com maiores riscos à segurança pessoal do 

agente público ali atuante. Tais normas es-
tatutárias deverão disciplinar como se dará 
a transferência do militar entre as unidades 
em que servirá, de modo a garantir isono-
mia e sustentável conciliação entre a ne-
cessidade do serviço e o interesse pessoal 
dos militares. Além disso, considerando que 
o militar de polícia maneja instrumentos de 
força do estado, esse aparato normativo 
deverá contemplar instrumentos jurídicos 
a permitir intervenções e substituições epi-
sódicas pelos comandos superiores a bem 
da preservação da disciplina e do interesse 
público.  

Prosseguindo, o estatuto deverá estabe-
lecer regras que definam a evolução funcio-
nal na carreira, como se dará a inserção do 
agente na carreira que integra, seus direitos, 
deveres e garantias.

Deverá, também, definir código a reger a 
conduta do militar, os padrões éticos e valo-
res que a orientam, o regime administrativo-
-disciplinar, sanções e outras medidas a que 
estão passíveis, prazos prescricionais, além 
de regras gerais do processo. No caso dos 
militares paulistas, essa é a matéria mais 
detidamente disciplinada, cujo tratamento é 
dado pela Lei Complementar nº 893, de 09 
de março de 2001, que instituiu o Regula-
mento Disciplinar da Polícia Militar, valendo 
anotar que a nomenclatura de “Regulamen-
to”, remanesce como herança da época em 
que a matéria era definida por meio de ato 
normativo originário do chefe do Executivo.

Por derradeiro, o estatuto deverá estabe-
lecer as formas pelas quais o militar se des-
ligará do exercício do cargo ativo, temporá-
ria ou definitivamente, quais as situações de 
fato e de direito que implicarão esse desli-
gamento, o sistema de proteção social após 
o tempo de atividade, bem como a situação 
jurídica em que permanecerá o militar ligado 
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ao serviço na situação de reserva, ou dele se 
desvinculando completamente.

Quanto à matéria de vencimentos, con-
quanto seja tema estatutário, por definir a 
contraprestação devida ao militar em razão 
do serviço prestado, nada obsta que a dis-
ciplina se limite a dar os aspectos gerais da 
composição dos direitos e vantagens a que 
fazem jus, relegando sua disciplina a norma 
específica a tratar completamente sobre 
esse tema; o que se deve evitar, é permitir 
a proliferação de leis inovando o assunto de 
modo esparso ou assistemático.

Viu-se, portanto, que a situação jurídica 
do militar como agente público, seus de-
veres, direitos, obrigações, limitações, prer-
rogativas e garantias, devem estar discipli-
nados em lei específica de competência do 
ente federativo ao qual é vinculado.

7 CONCLUSÃO
Desde os primórdios da organização 

do estado brasileiro no decorrer do século 
XVIII, já os primeiros corpos de polícia cria-
dos e destinados a manter a ordem naque-
la incipiente sociedade tiveram suas regras 
de organização e a regência da conduta e 
direitos de seus integrantes feitas em mol-
des militares, como decorrência prática da 
sensibilidade de suas atuações e da neces-
sidade de sua pronta resposta, mesmo em 
condições extremas e imprevistas. 

A existência de forças organizadas sob 
normas específicas em relação à generali-
dade da sociedade e integrada por agentes 
públicos especialmente sujeitos a um códi-
go de direitos mais estritos, sopesados por 
direitos particularmente delineados confor-
me suas atividades, tem a finalidade de ga-
rantir a estabilidade da ordem democrática 
em proveito de toda sociedade civil. Em ou-
tros termos, a existência desses controles 

normativos especiais sobre a conduta dos 
militares, que operam a força estatal para 
garantia da ordem, proporcionam o dese-
jável controle destes pela autoridade civil, 
proporcionando segurança e estabilidade 
democráticas. A preservação da hierarquia 
e da disciplina proporcionada por esse sis-
tema especial de regras de vida imposto 
aos agentes aplicadores da força do estado 
– no caso, os militares de polícia – é simetri-
camente proporcional à confiabilidade das 
organizações por eles integradas no cum-
primento de suas missões.

A CF de 1988 conferiu aos integran-
tes das polícias militares e dos corpos de 
bombeiros militares estaduais a condição 
jurídica de militares dos Estados, definindo 
balizas constitucionais específicas dessa 
relação especial de sujeição, com limites 
particulares aos direitos fundamentais des-
ses agentes públicos, que repercutirão em 
prerrogativas, garantias, direitos, obrigações 
e deveres a serem delineados por estatuto 
próprio, por meio de lei estadual específica, 
consideradas as peculiaridades de suas ati-
vidades.

O regime jurídico específico dos militares 
tem como objetivo fundamental de propor-
cionar as condições necessárias a garantir 
o fiel exercício funcional em benefício da 
sustentabilidade da hierarquia e disciplina, 
no interesse da proteção da sociedade e do 
estado democrático de direito. 

THE MILITARY 
CONDITION OF MEMBERS 
OF THE MILITARY 
POLICE: PURPOSE, 
CONSTITUTIONAL 
FOUNDATIONS AND 
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SPECIFICITIES.

ABSTRACT

This paper aims to discuss the historical 
and constitutional foundations of the statu-
tory discipline of members of the state mili-
tary police and the reasons for adopting this 
legal condition to govern the functional life 
of the members of these forces. Referencing 
the studies by Weber, Janowitz and Hesse, 
the text discusses the military condition as 
a relationship of special subjection, which 
demands and justifies the establishment of 
different rules for these careers from those 
applicable to other categories of public of-
ficials. The main objective of the work is to 
propagate awareness of this nature of the 
link between the members of these public 
careers and the State, whose reason for 
being is to guarantee conditions aimed at 
the good fulfillment of the institutional mis-
sion of the military police and for the protec-
tion of society and democracy.

Keywords: Military. Military police. Legal 
regime.
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GENERALIDADES. O tema é dos 
mais importantes e envolve a prova penal, 
tanto na fase inquisitorial como em juízo, a 
qual para ser idônea e ter credibilidade deve 
ser assegurada de procedimentos formais
realizados pelos agentes do Estado na per-
secução penal, para não ser manipulada 
indevida ou criminosamente.

Prova é a demonstração de um fato que 
permitirá ao julgador a convicção de sua 
existência ou não, e, na lição de Fernando Ca-
pez1, “é todo e qualquer meio de percepção 
empregado pelo homem com a fi nalidade 
de comprovar a verdade de uma alegação.” 
Para Mirabete2, “provar é produzir um estado 
de certeza, na consciência e mente do Juiz, 
para sua convicção, a respeito da existência 
ou inexistência de um fato, ou da verdade ou 
falsidade de uma afi rmação sobre uma si-
tuação de fato que se considera de interes-
se para uma decisão judicial ou a solução de 
um processo.”.

Essa preocupação com a integridade da 
prova tinha como antecedentes a disciplina 
da Portaria 82, de 16.07.14, da SENASP-MJ, 
a qual instituiu diretrizes para os procedi-
mentos de cadeia de custódia, no entanto, foi 
o “Pacote Anticrime” (Lei 13.964/19, art. 3º) 
que inseriu no ordenamento jurídico a cadeia 
de custódia da prova penal, disciplinando-o 
no art. 158-A ao 158-F do Código de Proces-
so Penal.

A cadeia de custódia da prova é, segundo 
a doutrina e a jurisprudência, a preservação 
e o registro do percurso da prova, desde sua 
coleta até a apreciação pelo Poder Judiciá-
rio.3

1 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São 
Paulo: Saraiva, 2016, p. 367.

2 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São 
Paulo: Atlas, 2007, p. 293.

3  PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 24ª 

Para Guilherme de Souza Nucci4, “A deno-
minada cadeia de custódia aponta, fase por 
fase, qual é o órgão responsável pela pro-
va produzida. (...). Defi ne vestígio material 
(art. 158-A, § 3º, CPP), e, após, no art. 158-B, 
apresenta a defi nição de todos os estágios 
de cadeia de custódia, reconhecimento, iso-
lamento, fi xação, coleta, acondicionamento, 
transporte, recebimento, processamento, 
armazenamento e descarte. A falta de uma 
dessas fases da cadeia de custódia – ou o 
seu exercício de maneira diversa do previs-
to em lei – pode gerar nulidade relativa de-
pendente de prova do prejuízo para a parte 
(...)”. 

Decorre, pois, o conceito de cadeia de cus-
tódia do art. 158-A:   “Considera-se cadeia de 
custódia o conjunto de todos os procedimen-
tos utilizados para manter e documentar a 
história cronológica do vestígio coletado em 
locais ou em vítimas de crimes, para rastrear 
sua posse e manuseio a partir de seu reco-
nhecimento até o descarte.”.

Destaque-se que o início da cadeia de 
custódia, como diz o § 1º do art. 158-A , se 
dá com a preservação do local do crime ou 
com procedimentos policiais ou periciais
nos quais seja detectada a existência de 
vestígio.”, fi cando o agente público que re-
conhecer um elemento como de potencial 
interesse para a produção da prova peri-
cial responsável por sua preservação (§ 
2º), e defi nindo a Lei que o vestígio “é todo 
objeto ou material bruto, visível ou latente, 
constatado ou recolhido, que se relaciona à 
infração penal.” (§ 3º).

Assim o vestígio, quando existente, deve 
ser preservado, recolhido e/ou periciado, se 

edição. São Paulo. Ed. Atlas, 2020, p. 1346.

4 NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Co-
mentado – Lei 13.964, de 24.12.19. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020, p. 71.
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necessário, devendo o agente público que 
atuar num daqueles procedimentos docu-
mentar a sua atuação visando à integrida-
de daquela materialidade de interesse à 
persecução penal.

Desse modo, o encontro de droga ou 
de uma arma de fogo, um cartucho de-
flagrado, um fragmento de munição, por 
exemplo, que serão objeto de apreensão, 
deverão correspondentemente ter procedi-
mentos pertinentes com o registro, a docu-
mentação, a rastreabilidade e a integridade 
daquela prova, desde sua coleta até a apre-
ciação pelo Poder Judiciário.

DESENVOLVIMENTO A importân-
cia da cadeia de custódia é possibilitar a 
utilização da prova existente na persecu-
ção penal, assegurando a sua credibili-
dade e demonstrando, fase a fase, a sua 
rastreabilidade e integridade, desde sua 
coleta. Sua finalidade, como leciona Gus-
tavo Badaró, é o procedimento de docu-
mentação com o objetivo de assegurar a 
autenticidade e a integridade da fonte de 
prova.5

Objetivo da cadeia de custódia. A auten-
ticidade garante que a prova é genuína, au-
têntica. Por ela, é assegurado que a prova 
em exame no processo é a mesma que foi 
coletada no início das investigações. Já a 
integridade, segundo o autor, é a garantia 
de que a fonte de prova encontra-se inteira 
e não sofreu alterações em suas caracte-
rísticas.

O objetivo da cadeia de custódia é pre-
servar a confiabilidade e a transparência da 

5 BADARÓ. Gustavo. 22 BADARÓ, Gustavo. A ca-
deia de custódia e sua relevância para a prova pe-
nal. In: SIDI, Ricardo; LOPES, Anderson B. (org.). 
Temas atuais da investigação preliminar no proces-
so penal. Belo Horizonte: D’Plácido, 2018. p. 525. 

produção da prova pericial.

Discorrer sobre cadeia de custódia se 
faz necessário, primeiramente, contextua-
lizar a sua existência, importância e as co-
nexões que se fazem presentes tanto na 
seara da fase inquisitiva, regida no caso do 
crime militar pelo Inquérito Policial Militar 
(IPM), quanto na segunda fase, que é a pro-
cessual.

Analisando-se com mais detalhes sobre 
a fase inquisitiva, com base no CPPM, vi-
sualiza-se que o legislador previu, no art. 
13, um rol exemplificativo de elementos 
probatórios que devem ser perseguidos 
pelo Oficial encarregado do IPM, e mais 
afeto ao nosso estudo se fazem presentes 
as alíneas “f” e “h”. Ele suscitou que no cur-
so da investigação é possível a autoridade 
se deparar com objetos que necessitem 
ser alvo de sujeição à perícia, bem como, 
visando elucidar o crime e as circunstân-
cias que o desencadeou, contemplar a pos-
sibilidade de realizar atividades de busca 
e apreensão. Ainda sobre este ponto, na 
prática, por muitas vezes a autoridade se 
depara com situações em que, de forma 
voluntária, um denunciante vem a ofertar 
objetos para comprovar a veracidade da-
quilo que ele está afirmando, onde nasce 
também a figura da “arrecadação”.

Mais à frente, o legislador traz, dentre ou-
tros dispositivos, um alinhamento primoro-
so com a Constituição Federal (CF/88) no 
que concerne à admissibilidade do elemen-
to probatório. Na Carta Magna torna-se pos-
sível encontrar no art. 5º inciso “LVI” o limite 
para prova, ou seja, a única restrição para 
a sua produção é que ela não seja obtida 
por meios ilícitos, reforçando o conceito de 
legalidade da prova. O campo probatório, 
neste caso, permeia tanto o mérito da prova 
como a sua forma. Voltando a atenção para 
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o CPPM, se faz presente, tanto nos arts. 294 
e 295, um universo de possibilidades de pro-
dução de provas, desde que elas não violem 
princípios basilares, como a legalidade, a 
moral, a saúde, a hierarquia e a disciplina.

Assim, nos crimes que deixam vestígios, 
nos quais a cadeia de custódia é mais per-
ceptível, importa distinguir a fonte de prova 
do meio de prova. Pelo primeiro, tudo que 
possa fornecer informações sensíveis sobre 
fato com relevância penal: uma testemunha, 
o corpo da vítima, um local, uma coisa, uma 
conversa gravada, uma imagem de video-
monitoramento etc. Pelo segundo, são os 
instrumentos com os quais se levam aos 
autos da apuração do fato as fontes de pro-
vas: depoimento da testemunha, a gravação 
de conversa ou da imagem, uma arma, dro-
ga, um exame pericial, fotografia etc6.

Em que pese a disciplina da cadeia de 
custódia estar disciplinada no CPP Comum 
(art. 158-A e seguintes), sua aplicação no 
âmbito da persecução penal militar vem au-
torizada pela norma do art. 3º do CPPM, por 
analogia.

Atividades da cadeia de custódia. A ca-
deia de custódia, portanto, envolve não só 
o trabalho pericial, mas também o trabalho 
policial, que é aquele que primeiro chega ao 
local de crime, detectando os primeiros ves-
tígios, devendo, pois, preservar o sítio dos 
fatos, ou apreender as armas e objetos do 
crime.

Em decorrência, tomam relevo, assim, al-
guns dispositivos do CPPM que têm inteira 
relação com a cadeia de custódia, como as 
medidas preliminares do inquérito, previs-
tas no art. 12 daquele Codex, que impõem 
ao Encarregado do IPM adotar, diante da no-

6 BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. Rio de Janeiro: 
Campus, 2014, p. 265.

tícia de um crime, dentre elas, dirigir-se ao 
local dos fatos determinando a preservação 
do mesmo, a apreensão de instrumentos ou 
objetos que tenham relação com o fato de-
lituoso; colher as provas que sirvam para o 
esclarecimento do fato etc.

Portanto, o procedimento como a apreen-
são de arma ou de droga, que normalmente 
venha a ocorrer, por dever de ofício, deve 
ensejar pelo seu executor a cautela de do-
cumentá-lo, assim como o responsável pela 
investigação, garantindo-se a integridade 
da prova e o caminho percorrido por ela, até 
sua chegada ao Judiciário, sendo relevante 
a documentação da mudança de posse do 
vestígio ou da prova, para aferição de sua 
credibilidade.

Medida que poderá contribuir, em mui-
to, para a fiabiliadade da prova colhida ou 
apreendida para cotejo com a apresentada 
a autoridade policial, é o ato de fotografar o 
vestígio ou a prova, quando isso for possí-
vel, pelo Policial Militar que primeiro chegou 
ao local dos fatos.

Procedimentos pela Polícia Judiciária 
Militar e pela Polícia Militar. Para tanto, o 
tratamento a ser dado pela cadeia de cus-
tódia deve observar o decálogo disciplinado 
pelo CPP (art. 158-A ao art. 158-F), o que im-
põe à Polícia Judiciária Militar e à Polícia Mi-
litar adotarem procedimentos operacionais 
com aquele objetivo.

Curiosamente, tratar sobre cadeia de cus-
tódia deveria ser algo bastante fácil e com 
vasto material disponível, principalmente 
sob a égide operacional, uma vez que faz 
parte do cotidiano de todos os envolvidos 
na atividade de policial.

No entanto, em que pese estarem direta-
mente atrelados o “local de crime” e a “ca-
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deia de custódia”, a preservação de local de 
crime é um tema muito recorrente e aborda-
do com muito cuidado nas instituições poli-
ciais, nas quais se nota zelo e “revisitação” 
do tema periodicamente.

Com o propósito de trazer mais clareza 
ao ponto, na Polícia Militar do Estado de São 
Paulo (PMESP), por exemplo, atualmente 
existem publicações de dez Instruções Con-
tinuadas de Comando (ICC) versando sobre 
preservação de local de crime, sendo duas 
delas com este título e as demais, permean-
do o assunto. Fora isso, fazem-se presentes 
dois Procedimentos Operacionais Padrão 
(POP), em que um deles trata diretamente 
do tema e tangencia a necessidade de pre-
servação de local de crime. É extremamente 
sustentável falar que há uma conscientiza-
ção desde os bancos escolares e esforços 
diuturnos para que haja uma correta atua-
ção do profissional incumbido de tal função.

Mas qual seria o propósito desta preser-
vação, além da exigência legal e por que 
isso importaria tanto sob a ótica do caráter 
operacional? Em resposta a esta pergunta, 
vem o outro viés decorrente dos resultados 
da preservação feita ou não do local de cri-
me, a “cadeia de custódia”.

A terminologia cadeia de custódia não é 
algo novo no ordenamento, porém, antes do 
advento das alterações pontuadas no CPP, 
raríssimas eram as publicações sobre o 
tema. Havia uma confusão doutrinária so-
bre a cadeia de custódia da prova e a prova 
de que foi realizada a cadeia de custódia.

Esta dificuldade operacional é bem tra-
duzida na leitura feita por Paulo Guilherme 
Carolis Lima e Leonardo Leonel Romanelli7, 

7  LIMA, Paulo Guilherme Carolis; ROMANELLI, Leo-
nardo Leonel. A Cadeia de Custódia a partir da refor-
ma do CPP: atividade probatória de segundo grau. 

quando, ao tratar do próprio Art. 158-A do 
CPP, apontam “(...) Cadeia de custódia é o 
elo, a sequência de atos históricos de trans-
ferência de posse da evidência, enquanto a 
documentação da cadeia de custódia é a 
comprovação de referido elo, conceito ati-
nente à meta-prova: uma prova sobre a pro-
va, voltada a comprovar as transferências 
de posse do vestígio coletado (...)”.

Com o passar do tempo, as forças poli-
ciais foram amadurecendo e vendo que o 
ciclo da cadeia de custódia é fundamental 
para que o elemento probatório coletado do 
local de crime produza todos os seus efei-
tos, quando estiver sob o crivo processual.

Infelizmente, o nível de maturidade da-
queles que lidam com o elemento probatório 
está distante do ideal, primeiramente pela 
falta de “padronização dos procedimentos 
operacionais” e, em um segundo plano, por-
que é possível visualizar nas mais vastas de-
cisões judicias que há um processo de “re-
ciclagem da prova” apresentada em sede de 
processo, por exemplo, no julgado da Ape-
lação Nº 0800003-37.2018.9.21.0004/RS, 
em que, resumidamente, houve o extravio 
de mídias que continham a materialidade 
do cometimento do crime de dormir em ser-
viço, porém, as mídias extraviadas, in tese, 
comprovariam, segundo as razões apre-
sentadas pela defesa neste recurso cujo re-
sultado foi o indeferimento, que o apelante 
havia ingerido medicamento de uso contro-
lado o que desencadeou os reflexos biológi-
cos do sono.

Na linha de padronização, o Estado de 
Tocantins deu um passo muito importan-
te instituindo, por meio do Diário Oficial do 
Estado do Tocantins nº 5667, no Anexo I à 

Revista do Ministério Público Militar. 34ª Ed. 2021. p. 
65-102. Disponível em: https://revista.mpm.mp.br/
artigos/?idedicao=34. Acesso em: 05 nov. 2021. 
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portaria conjunta DGPC e SPC nº 001, de 
12 de agosto de 2020, a nominada ficha de 
acompanhamento de vestígios.

Em linhas gerais, este documento é um 
bom “balão de ensaio” para crimes cujas ca-
racterísticas do vestígio sejam mais robus-
tas, tais como armamento, munições, ex-
plosivos, documentos, entorpecentes etc.; 
agora, para vestígios biológicos ou digitais, 
a citada ficha carece de informações vitais 
que implicariam lacunas na comprovação 
da prova de que foi realizada a cadeia de 
custódia, resultando no perecimento do ma-
terial coletado. 

Para tanto, os POP que serão desenvolvi-
dos pelas instituições que lidam com essa 
atividade deve respeitar as características 
do material apreendido/arrecadado, foca-
dos na obtenção do cenário mais favorável 
para a realização da atividade pericial deste, 
além de contemplar todo o trâmite desde a 
coleta até a restituição ou destruição do ob-
jeto aprendido/arrecadado.

Então, para que se inicie uma coleta ade-
quada, em sede dos estudos desenvolvi-
dos no trabalho de mestrado8, no CAES da 
PMESP, verificou-se que o Instituto Nacional 
de Padrões e Tecnologia (NIST), órgão do 
Departamento de Justiça dos EUA, publicou 
sob nº SP800-72, em linhas gerais, quatro 
grandes marcos para uma coleta adequada 
de evidências:

• Protegendo e avaliando o local - devem 
ser tomadas medidas para garantir a se-
gurança de indivíduos e para identificar 

8 NOVAKAS, Marina Silva. Integridade e Cadeia De 
Custódia Dos Ativos Tecnológicos Móveis: Telefones 
Celulares. 2021. p.63-65. Disponível em: http://vmwi-
trprd01.cmdo.policiamilitar.sp.gov.br/organizacao/
unidades/MonografiasCAES/monografias/2020/
cao_dois/marina_silva_novakas.pdf. Acesso em: 09 
nov. 2021.

e proteger a integridade de evidências 
potenciais. 

•  Documentando a cena - Crie um registro 
permanente da cena, com precisão re-
gistro de evidências tanto digitais quan-
to convencionais. 

•  Coleta de evidências - Colete evidên-
cias tradicionais e digitais de uma ma-
neira que preserva seu valor probatório. 

• Embalagem, transporte e armazena-
mento - tome as precauções adequadas 
quando embalagem, transporte e arma-
zenamento de evidências, mantendo a 
cadeia de custódia. (tradução nossa). 

Ainda no mesmo estudo científico, o 
qual versava sobre a evidência mais 
volátil que hoje existe, ou seja, a evi-
dência digital, no qual foram estabeleci-
das rotinas a serem seguidas para que 
se torne possível coleta adequada, no 
caso sendo eles discriminados a seguir. 
Cumpre esclarecer que as mesmas ro-
tinas também são aplicáveis às demais 
evidências.

1º Passo - Treinar e capacitar as pessoas 
que vão atuar com possíveis evidências di-
gitais, desenvolvendo as habilidades neces-
sárias para saber identificar o que e onde 
procurar. 

2º Passo - Dispor dos insumos neces-
sários para que se possa realizar a coleta 
e o catalogamento do objeto apreendido/
arrecadado (minimamente saco compatí-
vel com o tamanho do objeto, lacre indivi-
dualizado e numérico, papel alumínio novo 
e sem qualquer rompimento, formulário de 
cadeia de custódia, máquina fotográfica e/
ou filmadora, preferencialmente que registre 
altitude e longitude do local onde o objeto 
foi encontrado). 
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3º Passo - Providenciar, quando o caso 
requerer, as devidas autorizações legais/ju-
diciais para a realização da apreensão/arre-
cadação. 

4º Passo - Isolar o “possível local de cri-
me” e/ou local de busca, onde se pressupõe 
que esteja o objeto que foi localizado. 

5º Passo - Dividir cada cômodo em qua-
drantes, para a realização das atividades de 
busca e apreensão, fazendo os devidos re-
gistros de imagem (do local como um todo 
dentro do imóvel e dos quadrantes indivi-
dualizados, mantendo-se assim o registro 
do cenário que estava antes da ação da au-
toridade). 

6º Passo - Encontrando-se o objeto, isolar 
o “possível local de crime” e/ou local onde o 
objeto foi localizado, tanto o local imediato 
quanto mediato, fazendo-se o registro de 
imagens nos mesmos moldes do Passo 5, 
atentando-se também para as condições fí-
sicas do ativo tecnológico, de forma descri-
tiva que propicie identificar qual é a marca e 
modelo do aparelho, se possui algum dano 
ou avaria, se está com capa e película pro-
tetora, descrevendo-se também as condi-
ções destas e, se possível, também realizar 
a arrecadação/apreensão do carregador do 
aparelho.

7º Passo - Se o objeto encontra-se liga-
do e está transmitindo ou recebendo alguma 
mensagem, por exemplo, fazer o registro de 
imagens dos dados que estão chegando nos 
próximos dez a quinze segundos e colocar 
o ativo tecnológico em modo avião. Se for 
possível, deve-se também extrair a bateria e 
o(s) chip(s) e colocar no invólucro lacrado. 
Neste caso, deve-se registrar no formulário 
de cadeia de custódia que foi possível reali-
zar esta operação e consignar como anexo 
às imagens obtidas do ativo em funciona-

mento e de identificação dos equipamentos 
extraídos do celular, como o número de sé-
rie do chip, por exemplo. 

Observação: Se o proprietário/possuidor 
do ativo tecnológico estiver presente, deve 
ser solicitado que ele faça o desbloqueio 
da senha e/ou desenhe de próprio punho a 
senha do equipamento. Insta consignar que 
se trata de uma solicitação, da qual o pro-
prietário/possuidor não tem a obrigação de 
atender, todavia esta situação deve ser de-
vidamente registrada, tanto do atendimento 
quanto da negativa. 

8º Passo - Se o objeto encontra-se des-
ligado, sendo possível a extração da bateria 
e do(s) chip(s), fazê-lo de imediato, sem li-
gar o equipamento. Em não sendo possível, 
envolver o equipamento desligado em papel 
alumínio novo, de forma que não se tenha 
qualquer rasgo/fresta que permita que se 
chegue qualquer sinal ao equipamento, arre-
cadar/apreender e consignar no formulário 
de cadeia de custódia este cenário, além de 
colocá-lo no invólucro devidamente lacra-
do. Aqui também se fazem necessários os 
mesmos registros de condições do apare-
lho, acessórios, carregador e chip(s). Tam-
bém é de suma importância fazer a solicita-
ção das informações de senha de bloqueio 
do equipamento, caso tenha.

Guardadas as devidas proporções, até o 
sexto passo, todas as atividades são perfei-
tamente cabíveis para todos os tipos de ele-
mentos probatórios que serão submetidos 
ao crivo pericial.

No desenvolvimento do formulário de 
cadeia de custódia, seria recomendável que 
os órgãos policiais o desenvolvessem de 
forma a espelhar um Procedimento Opera-
cional Padrão, de tal sorte que cada campo 
do formulário nada mais seja do que a des-
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crição das atividades que são praticadas 
nas atividades correlatas por quem irá parti-
cipar do ciclo da cadeia de custódia.

Recomenda-se que se faça um formulário 
de cadeia de custódia para cada tipo de ob-
jeto que faz parte do rol dos mais corriquei-
ros nas ações de apreensão/arrecadação, 
como por exemplo um próprio para armas, 
munições e explosivos, outro para entorpe-
centes, outro para objetos tecnológicos, tais 
como computadores, celulares e periféricos, 
e outro mais genérico (apreensão de docu-
mentos, por exemplo), pois assim permitir-
-se-á que se respeite a individualidade dos 
objetos a serem apreendidos e o correto en-
caminhamento para o perito especializado.

Em linhas gerais, para todos os formulá-
rios, seria interessante haver dois campos, o 
primeiro indicando quem figurou como pri-
meiro custodiante (aquele que se deparou 
com o vestígio no local de crime), e o outro 
apontando quem figurou como a pessoa 
responsável pela coleta do objeto, uma vez 
que, operacionalmente, pode ser que não se 
trate da mesma pessoa. 

Sequencialmente, o próximo campo que 
alvitra seria a indicação, caso haja, do pro-
cesso/procedimento ao qual inicialmente o 
objeto está atrelado. A atividade operacional 
desta etapa ocorre logo após a atividade de 
coleta. Também se propõe que haja o cam-
po que contenha informações descritivas, 
como o tipo de objeto, marca e modelo, fa-
bricante e número de série, caso ele possua, 
e o número do lacre que foi recebido.

Outro ponto relevante que deve conter é a 
localização de onde foi encontrado o objeto 
apreendido, o que coaduna com a importân-
cia de se fazer o registro fotográfico/filma-
gem descrito no Passo 5, sendo possível, 
inclusive, esta informação ter o resultado 

deste passo como anexo.

Depois dessas informações de catalo-
gação, o formulário de cadeia de custódia 
necessita indicar as movimentações que 
ocorrem com o objeto, indicando “sempre” 
o número do lacre, quem foi o responsável 
pelo recebimento do objeto, o motivo da mo-
vimentação (encaminhamento para perícia, 
mudança de escrivão, entre outros), a data/
hora do recebimento e, por fim, a assinatura 
de quem o recebeu.

Indica-se que haja campos de abertura e 
rompimento do lacre, seguindo os mesmos 
padrões indicativos das movimentações, ou 
seja, quem rompeu, o motivo do rompimen-
to, o novo lacre que o objeto aprendido rece-
beu, data/hora e assinatura, além do campo 
específico para registro de intercorrências, 
tal como uma chuva torrencial que veio a 
molhar o local onde o objeto estava acon-
dicionado.

Outra atividade que o formulário de ca-
deia de custódia necessita contemplar é a 
transferência do objeto custodiado para ór-
gãos externos de onde está sendo instruído 
o persecutório, adotando-se os mesmos pa-
drões de identificação de quem o recebeu, 
data/hora do seu recebimento e assinatura.

Por fim, pensando-se no término do ci-
clo da cadeia de custódia, existem três ce-
nários possíveis em relação ao objeto. O 
primeiro deles é o local de descarte, onde 
este ocorre, por exemplo com vestimentas, 
ativos tecnológicos quebrados e inservíveis, 
entre outros. O segundo cenário possível é 
o da destruição do objeto apreendido, mais 
recorrente no caso de drogas e de arma-
mento, e o terceiro e último cenário que é 
o da liberação ao proprietário/procurador. 
Nas duas primeiras hipóteses aventadas, 
recomenda-se que o formulário de cadeia 
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de custódia tenha a previsão de um cam-
po de identificação de quem o destruiu bem 
como de outro para duas testemunhas que 
atestem a realização da atividade. Já na li-
beração ao proprietário/procurador, além de 
indicar a qual pessoa foi restituído o objeto, 
nos casos que assim caibam, sugere-se que 
tenha a previsão de indicar se esta restitui-
ção foi realizada devido à autorização judi-
cial ou por não ter mais interesse à investi-
gação e não ter vínculo probatório depois da 
realização da perícia.

Quebra da cadeia de custódia. A quebra 
da cadeia de custódia, por si só, não invalida 
a prova, devendo, no caso concreto, o Juiz 
examinar as suas consequências. Também 
não se confunde a quebra daquela com a 
prova ilícita, por óbvio, inadmissível. Aquela 
pode ser aproveitada, dependendo do que 
concretamente for avaliado pelo Juiz. 

Aliás, essa é a lição de Guilherme de Sou-
za Nucci9, “(...) A falta de uma dessas fases 
da cadeia de custódia – ou o seu exercício 
de maneira diversa do previsto em lei – pode 
gerar nulidade relativa dependente de prova 
do prejuízo para a parte (...)”. Por essa ótica, 
caberá ao Juiz na valoração da prova verifi-
car o grau de confiabilidade da prova, que 
só será excluída em caso de prejuízo con-
creto à parte. 

Outra questão, independente da cadeia 
de custódia, é a falsidade do objeto de pro-
va, a qual se resolve pelo incidente de falsi-
dade.

Nada obsta que, no caso discutido sobre 
a validade ou não da prova nos autos, o Juiz 
determine a autenticação da prova legíti-
ma, lícita e autêntica, ouvindo o policial que 

9  NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Co-
mentado – Lei 13.964, de 24.12.19. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020, p. 71

colheu a prova no local dos fatos, ou que a 
apreendeu formalmente nos autos. Aliás, 
como bem estabelecido na Nota Técnica10 
do Ministério Público do Estado de São Pau-
lo, “a documentação da cadeia de custódia 
não é um fim em si mesmo.”

A intervenção do perito, para fins da ca-
deia de custódia, deve ser distinguida dos 
casos em que não se exija a figura do téc-
nico-científico, mas apenas do policial ou 
agentes do Ministério Público, como ocorre 
na prova ou vestígios decorrentes das “in-
terceptações telefônicas ou de documen-
tos ou de conteúdo de equipamentos digi-
tais”, ou da apreensão de bens infungíveis.11 
(STJ – 6ª T. - AgRg no AREsp 3.655/MS, 
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – J. 
31.05.11).

Em face da limitação do espaço, para o 
presente artigo, são estas as considerações 
iniciais sobre a cadeia de custódia no âmbi-
to militar.

CONCLUSÃO. A cadeia de custódia é o 
iter, o caminho documentado do vestígio ou 
da prova, assegurando-se a sua integridade 
e afastando-se a manipulação ilegal.

A disciplina da cadeia de custódia no 
Brasil vem inovada no CPP (art. 158-A a 
158-F), por força do Pacote Anticrime (Lei 
13.964/19, art. 3º), portanto, não há de se in-
vocar a aplicação dessa exigência em fatos 
ocorridos antes da vigência da Lei (STJ – 5ª. 
T. - RHC 141.981/RR – Rel. Min. Reynaldo 
Soares da Fonseca – J. 23.03.21).

Sua aplicação na persecução penal dos 
crimes militares é autorizada por força da 

10 MPSP: Nota Técnica, p. 8, localizada no link: http://
www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noti-
cia?id_noticia=23938452&id_grupo=118

11 MPSP: Nota Técnica, op. cit., pp. 13/15.
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norma do art. 3º do CPPM, por analogia.

A adoção de medidas ou de procedimen-
tos operacionais padrão no âmbito da Polí-
cia Militar é uma consequência imposta pelo 
decálogo instituído para a cadeia de custó-
dia disciplinada no CPP, daí nossa sugestão 
para a adoção do formulário de cadeia de 
custódia.

Assim, não só o vestígio, mas também a 
prova deve ser preservada, constituindo-se, 
pois, a cadeia de custódia na salvaguarda 
do potencial epistêmico do que interessa 
ao processo penal, daí as formalidades hoje 
disciplinadas por Lei.

É de se distinguir a prova ilícita da prova 
lícita, legítima e autêntica, ainda que inob-
servada uma das fases da cadeia de custó-
dia.

Portanto, se a prova dos autos é lícita e 
legítima, todavia, se discute sobre vícios na 
cadeia de custódia, cujo reflexo dessa dis-
cussão ensejará, certamente, uma decisão 
sobre a força probante daquela, reduzindo-a 
ou não, diferentemente da situação em que, 
no caso concreto, devido àqueles vícios, 
ocorra prejuízo à parte, o que se permitirá a 
sua renovação, ou, em grau maior, se impo-
rá sua exclusão e desentranhamento. 

Na busca de maior transparência ao ci-
clo da cadeia de custódia, as atividades 
policiais devem primar por procedimentos 
sedimentados e que permitam a rastreabi-
lidade do objeto desde o seu encontro até o 
encerramento da custódia, o que permitiria, 
em outras palavras, promover um processo 
de “engenharia reversa”, respeitando-se na 
totalidade os princípios constitucionais da 
ampla defesa e do contraditório.  
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RESUMO

As redes sociais e a polícia militar: uma 
oportunidade para a realização da preven-
ção primária e secundária é um artigo cientí-
fico que buscou, por meio de pesquisa biblio-
gráfica, de pesquisa de campo e por meio de 
análise das mídias sociais de agências de se-
gurança, nacionais e internacionais, verificar 
a atuação desses órgãos junto às redes so-
ciais: Facebook e Instagram. Além do mais, 
foi abordado o tema da segurança humana, 
a prevenção criminal nas formas de preven-
ção primária e secundária e suas relações e in-
terfaces com as atividades desenvolvidas pela 
Polícia Militar. Foi verificado o papel das mí-
dias sociais na  atualidade e o seu crescimento 
vertiginoso durante o período da pandemia 
em 2020,  por meio de relatórios globais. Por 
fim, foram analisados os dados das pesqui-
sas realizadas com todas as Polícias Militares 
do Brasil e as mídias sociais da PMESP: Fa-
cebook, Instagram, Youtube, Twitter, Blog 
e grupos de WhatsApp, sendo constatado, 
ao final, que possuem grande potencial para 
funcionarem como ferramentas para a pro-
moção da prevenção criminal e social.

Palavras-chave: Polícia Militar. Pre-
venção Primária e Secundária. Mídias So-
ciais. Redes Sociais. Segurança Humana. 
Pandemia.

ABSTRACT
Social networks and the military police: 

an opportunity to carry out primary and 
secondary prevention is a scientific arti-
cle that sought, through bibliographical 
research, field research and through the 
analysis of social media of national and 
international security agencies, to verify 
the performance of these bodies with the 

networks social: Facebook and Instagram. 
In addition, the topic of human security, 
criminal prevention in the forms of primary 
and secondary prevention and its rela-
tionships and interfaces with the activities 
developed by the Military Police was ad-
dressed. The role of social media today and 
its vertiginous growth during the pandemic 
period in 2020 was verified through global 
reports. Finally, data from surveys conduc-
ted with all the Brazilian Military Police and 
PMESP’s social media were analyzed: Fa-
cebook, Instagram, Youtube, Twitter, Blog 
and WhatsApp groups, being verified, in 
the end, that they have great potential to 
work as tools for the promotion of criminal 
and social prevention.

Keywords: Military Police. Primary and 
Secondary Prevention. Social Media. Social 
Networks. Human Security. Pandemic.

1 INTRODUÇÃO

Pode-se dizer que o mundo ainda está 
vivenciando tempos inauditos e o ano 
de 2020 ficará marcado como um perío-
do de inquietações, incertezas, de muitas 
mudanças e quebras de paradigmas. Pes-
soas morrendo no mundo todo por uma 
doença insólita; estatística diária mundial 
do número de mortes; metrópoles vazias; 
casas cheias; crianças com aulas on-line e 
adultos em home-office, esses são  alguns 
dos muitos exemplos de como a vida mu-
dou nesse último ano.

A pandemia da COVID-19 trouxe con-
sigo o medo de uma doença ainda des-
conhecida pela ciência e a falta de infor-
mações suscitou especulações de todas 
as naturezas. A busca por informações e 
conteúdos variados na internet já vinha 
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em uma crescente considerável devido ao 
avanço da tecnologia da informação e co-
municação e da disponibilidade de meios, 
mas a pandemia acabou por acelerar esse 
processo.

Ao contrário do passado, quando a 
demanda por informações ocorria passi-
vamente, ou seja, as pessoas sentavam 
para ler o jornal que recebiam em casa, 
ouviam as notícias do rádio no carro ou 
aguardavam no sofá tudo o que precisa-
vam saber na TV; no presente, a realidade 
tem se mostrado bem diferente; a busca 
por informações e notícias vem ocorrendo 
de uma forma mais ativa, as pessoas além 
de selecionarem os assuntos de interesse, 
conseguem analisar os diversos conteúdos 
em várias fontes de informações.

Nesse novo cenário, a internet e, prin-
cipalmente, as mídias sociais tiveram um 
papel importantíssimo para aproximar as 
pessoas, que tiveram que se capacitar e se 
adaptar à nova realidade imposta pela si-
tuação do momento.

No passado, os consumidores ouviam 
com atenção a transmissão de conteúdos 
pela mídia tradicional, inclusive a 
publicidade. Eles simplesmente não 
tinham escolha. A mídia social mudou 
isso. Agora, os consumidores têm 
à disposição um grande volume de 
conteúdo gerado por outros usuários, 
o qual eles consideram mais confiável 
e bem mais atraente do que aquele 
oferecido pela mídia tradicional. O que 
torna o conteúdo da mídia social atraente 
é o fato de ser voluntário e acessado 
sob demanda, ou seja, os consumidores 
optam por consumir o conteúdo quando 
e onde querem. (KOTLER, KARTAJAYA, 
SETIAWAN, 2021, p. 113).

Para ilustrar essa nova conjuntura, cabe 

esclarecer que as mídias sociais deixaram 
de ser uma plataforma para entretenimen-
to apenas, sendo a segunda maior fonte 
de busca por informações utilizada duran-
te o período da pandemia, ficando atrás 
somente da TV aberta, conforme observa-
do na matéria da Agência Brasil:

Segundo pesquisa divulgada em 18 de 
abril de 2021 pelo Facebook IQ, o percen-
tual dos que dizem receber informações 
sobre a covid-19 pelos aplicativos do Face-
book (que incluem Messenger, Instagram 
e Whatsapp) é de 66%, o que representa 
aumento de 14 pontos percentuais em re-
lação ao registrado em maio de 2020.

De acordo com a pesquisa, as redes sociais 
são a segunda maior fonte de informações 
sobre a pandemia, perdendo apenas para a 
TV aberta, mencionada por 67% do público. 
(MELLO, 2021).

As mídias sociais  estão cada vez mais 
presentes na vida da população, pessoas 
que no passado eram avessas à utilização, 
viram-se obrigadas a usá-las, quer seja 
para o trabalho quer seja para o contato 
com a família, amigos e até mesmo para 
se profissionalizar, abrindo-se, assim, um 
novo leque de oportunidades. E a Polícia 
Militar aproveitou esse crescimento, não 
só para assegurar o fortalecimento da pró-
pria imagem, mas também para propiciar 
um maiorengajamento e para preparar as 
pessoas para receber informações e orien-
tações sobre segurança, sendo este um dos 
assuntos mais procurados pelas pessoas 
junto à Polícia Militar, que em um espectro 
mais amplo, não foca somente em dicas ou 
em educação para a segurança, mas trata 
este importante conceito de modo holísti-
co – abordando a segurança humana.
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2 SEGURANÇA HUMANA

Em uma busca rápida na internet, reali-
zada no começo de julho de 2021, o bus-
cador Google trouxe para a expressão “se-
gurança humana”, mais de 83 milhões de 
resultados possíveis para a pesquisa1. Essa 
quantidade de informações sobre o assunto 
evidencia o quanto esse tema apresenta re-
levância e o quanto está sendo debatido na 
atualidade.

O conceito de segurança humana é mais 
abrangente e profuso, contemplando outros 
aspectos além da segurança física ou externa 
de pessoas, coisas, estados ou nações.

Em 1994, a Organização das Nações 
Unidas (ONU), por meio do Programa 
de Desenvolvimento das Nações Unidas 
(PNUD), utilizou a expressão “segurança 
humana”, ampliando a proteção da 
dignidade da pessoa humana.

Como ponto de partida, PNUD identificava 
as seguintes dimensões da segurança: 
econômica, alimentar, sanitária, ambiental, 
pessoal, comunitária e política. Para o 
PNUD, a essência da insegurança humana 
seria a vulnerabilidade das pessoas, e a 
pergunta que se fez, naquele momento, 
seria como protegê-las diante de tantas 
adversidades então reconhecidas, 
discutindo-se o envolvimento direto e o 
vínculo estreito, entre desenvolvimento 
e segurança, colocando o respeito aos 
direitos humanos no cerne da segurança 
humana.

Atualmente, em um mundo Pós-Guerra 
Fria, a defesa do conceito de segurança 
humana baseia-se, em particular, na 
nova constelação internacional de atores 
envolvidos, sendo que, em boa parte dos 
casos, a insegurança física, hoje, é causada 

1 Pesquisa com os vocábulos “segurança” e “huma-
na”, feita no buscador Google, em 17 de julho de 
2021.estrago e ocasionado perdas maiores que em 
conflitos armados regulares. (KAGE, 2020, p. 14).

mais por conflitos armados internos, do 
que por guerras entre países, propriamente 
dito, além de doenças, fome entre outras 
causas. Tais conflitos podem ser guerras 
civis, ou disputas mais indefinidas entre 
quadrilhas armadas, tráfico de drogas ou 
grupos terroristas, às vezes com apoio 
direto ou indireto de Estados pouco 
comprometidos com a proteção dos direitos 
humanos. Ademais, nesse sentido, na Era 
da Informação, devido à interconectividade 
global e à facilidade de acesso às redes 
de comércios ilegais (drogas, armas, 
explosivos, explorações por meio de 
“hackeamentos” etc.), pós-Era  Industrial, 
grande multiplicidade de meios – militares 
ou não – empregados na condução de 
verdadeiras guerras assimétricas (sem 
exércitos, “tanques”, aviões etc.), em 
campos políticos, econômicos e sociais, 
tem feito mais

Neste ambiente, no qual a percepção indivi-
dual se sobrepõe à do Estado e o ser humano 
passa a ser o objeto de referência da segurança, 
as forças policiais devem ter como foco a pre-
venção dos crimes, para que as pessoas possam 
exercer a respectiva liberdade sem a preocupa-
ção com as muitas ameaças existentes no mun-
do, sobretudo, as criminais.

Portanto, com enfoque na defesa da vida, 
da integridade física e da dignidade da pessoa 
humana, as forças de segurança devem, então, 
ocuparem-se principalmente da tarefa preventi-
va – trabalhar para que o delito não ocorra – e 
não somente responderem às demandas crimi-
nais que se apresentam diariamente.

Este assunto também foi explorado pelo 
Coronel PM Temístocles Telmo Ferreira Araújo, 
durante o Curso Superior de Polícia, em 2014, 
na tese com o tema “Policiamento orientado 
para o problema: propostas de mecanismos de 
proteção da população em face da violência 
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urbana”, trabalho este por meio do qual ana-
lisa, inclusive, o uso das redes sociais como 
ferramentas para a prática da prevenção cri-
minal, mais especificamente nas prevenções 
primária e secundária.

A adoção da estratégia do policiamento 
orientado para o problema de forma 
padronizada e coesa nos locais de incidência 
criminal auxiliará a PMESP a melhorar o 
entendimento por parte da população 
afetada do que seja Segurança Pública.

A adoção das redes sociais como 
ferramentas da estratégia do policiamento 
orientado para o problema servirão em 
suma:

prevenção primária: evitar que aquela 
comunidade seja vítima de crime;

prevenção secundária: ação de pronta 
resposta (responsividade) para a retomada 
dos locais considerados endêmicos que 
gera na comunidade, a sensação de 
abandono pelo Estado. (ARAÚJO, 2014, p. 
110).

Antes de analisar o uso das redes sociais 
para as prevenções primária e secundária, fa-
z-se necessário trazer alguns fundamentos, 
conceituações e raciocínios sobre a preven-
ção criminal, para que, a partir de um estudo 
mais amplo, seja possível analisar, de forma 
mais detalhada, algumas questões que são 
muito importantes e significativas para a Polí-
cia Militar do Estado de São Paulo.

3 PREVENÇÃO CRIMINAL
Segundo o Manual de Diretrizes de Pre-

venção à Criminalidade - Aplicação Prática 
(ONU, 2010), a prevenção ao crime neces-
sita de uma abordagem diferentepor parte 
dos Governos, das instituições e das organi-
zações. Todos os países e regiões que se lan-
çaram nessa missão enfrentaram uma série 
de desafios na prevenção e há muito que 

aprender com todas as vivências experimen-
tadas no mundo.

Do mesmo modo, Araújo (2021, p. 51) 
fundamenta a importância de as  políticas pú-
blicas estarem voltadas para a prevenção do 
crime, contando com a participação e envol-
vimento dos demais atores da sociedade: “o 
que se pode denominar de prevenção social 
em detrimento do vigente sistema de pre-
venção criminal”. Explica ainda que, a “pre-
venção social deve ser a almejada”, ou seja, 
todos precisam estar envolvidos na busca por 
soluções não sendo um problema somente 
das polícias.

Beccaria (1764) já dizia que a prevenção é 
melhor que a punição e que os legisladores 
deveriam incitar essa circunstância na vida 
das pessoas. Segundo Poiares (2016, p. 101), 
a prevenção pode ser definida como “o con-
junto de medidas, cuja intenção é minimizar 
as infrações (a sua frequência, a sua gravi-
dade e as suas consequências), sejam de na-
tureza criminal ou outras e quando ocorrem 
antes da prática do ato delinquente”.

Os autores, em sua maioria, têm se refe-
rido às estratégias de prevenção na área de 
segurança pública a partir de três esferas di-
ferenciadas, nos moldes da tipologia empre-
gada na área da saúde (Brantingham e Faust, 
1976).

Rolim (2009, p. 113) desdobra o conceito 
em três partes distintas:

Temos, assim, a prevenção primária, na 
qual as medidas e as políticas públicas 
têm como alvo a comunidade inteira; 
prevenção secundária, em que medidas 
e políticas orientam-se para a proteção 
de pessoas com alto risco de se iniciarem 
na delinquência; e prevenção terciária, 
cujos alvos específicos são aqueles que já 
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iniciaram um processo de criminalização.

Por outro lado, as Normas para o Sistema 
Operacional de Policiamento PM – NORSOP 
(2020a, p. 26), em seu anexo “A” - Concei-
tuação Doutrinária e Glossário PM – também 
trazem as definições das prevenções primária 
e secundária:

Prevenção primária: decorrente do conjunto 
de ações destinadas a identificar, avaliar, 
remover ou reduzir os fatores ambientais e 
criminógenos precursores do cometimento 
de infrações de natureza administrativa ou 
penal. É realizada principalmente por meio 
da promoção de políticas públicas voltadas 
a coibir ou mitigar danos aos direitos sociais 
e individuais, bem como ao patrimônio e ao 
meio ambiente, visando à qualidade de vida 
das pessoas e ao bem-estar social.

Prevenção secundária: decorrente do 
conjunto de ações realizadas, por meio 
do policiamento ostensivo, especialmente 
onde sejam detectados

focos de vulnerabilidade social, cultural ou 
econômica, antecipando, desestimulando e 
inibindo a prática de infrações de natureza 
administrativa ou penal, bem como 
contendo os danos provocados da quebra 
da ordem pública.

O Manual de Fundamentos da Polícia Mili-
tar (SÃO PAULO, 2020b, p. 50) define a pre-
venção terciária como “forma de prevenção 
indireta, por meio da qual ocorre a aplicação 
da lei ao caso concreto”.

O sobredito manual (SÃO PAULO, 2020b, 
p. 49) ainda cita os exemplos das ações da 
PMESP de prevenção primária: o Programa 
Educacional de Resistência às Drogas e à Vio-
lência (PROERD) e o Programa Vizinhança 
Solidária (PVS); e de prevenção secundária: 
policiamento orientado por hot spot (man-
cha criminal), que direciona o policiamento 
ostensivo para a hora e os locais de maior 
incidência criminal.

Além dos dois programas muito bem con-
solidados na Instituição, a PMESP também re-
aliza outras ações para coibir e mitigar danos 
relacionados aos direitos sociais e individuais, 
tendo por objetivo a melhoria da qualidade 
de vida da população.

Nesse sentido, a utilização das mídias so-
ciais para promover a educação para a segu-
rança é outra opção relevante, uma vez que 
as redes, além de possibilitarem uma comu-
nicação direta junto aos públicos de interes-
se, também suscitam uma reflexão sobre o 
tema. Segundo Castells (2011), as mídias so-
ciais estão exercendo um poderoso papel na 
atualidade, pois, além de influenciar pessoas, 
elas também são capazes de sugestionar no-
vos comportamentos.

4 O PAPEL DAS MÍDIAS SOCIAIS 
NO PLANETA

O papel das mídias sociais é tão intenso 
que Ted Henken, um conceituado pesqui-
sador e autor do livro “A Revolução Digital 
de Cuba”, afirmou em entrevista à BBC, que 
“elas foram o gatilho” para as manifestações 
de rua que ocorreram no país, em julho de 
2021 (BBC, 2021).

A supradita matéria jornalística afirma 
ainda que a forma encontrada pelo Governo 
para acabar com os protestos foi bloquear a 
internet e deixar as pessoas sem acesso às re-
des sociais:

A influência da internet, ao longo da 
expansão do acesso, é tão grande que 
se tornou uma peça-chave tanto para 
opositores quanto para o governo.

Eram cerca de 16h quando o governo 
cubano começou a suspender o acesso 
à internet, e com isso acabaram as 
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transmissões no Facebook Live  e ganhou 
força a falta de informação.

Para os manifestantes, cortar esse acesso 
digital é de uma maneira ou de outra, como 
privá-los de oxigênio. (BBC, 2021).

Assim como ocorreu em Cuba, as redes 
sociais também tiveram papel primordial em 
outras manifestações e protestos pelo mundo 
afora. São exemplos desses movimentos:

• Os protestos da “Primavera Árabe”, em 
2010, em que vários países do oriente 
médio e norte da África participaram;

• Os protestos “Ocupem Wall Street”, 
contra a desigualdade nos Estados Uni-
dos, na cidade de Nova York, em 2011;

• As manifestações de junho de 2013, 
no Brasil, entre outros tantos protestos 
ocorridos de forma simultânea no mun-
do todo.

Outro caso relevante foram os protestos 
em decorrência da morte de George Floyd, 
em Minneápolis, nos Estados Unidos. A morte 
de Floyd, um homem negro, por um policial 
branco, causou comoção e uma onda de ma-
nifestações no mundo todo.

Segundo Lima (2020), além de todas as via-
bilidades que as mídias sociais permitem para 
os protestos conectados, há uma série de no-
vas oportunidades que podem ocorrer graças 
à facilidade do uso de tais ferramentas, como 
a interatividade, a velocidade de propagação 
e o baixo custo, que acaba por transformar 
cada  pessoa em um emissor da mensagem, 
mantendo as relações em um nível horizontal, 
sem filtros e eliminando o intermediário da 
comunicação – papel este realizado, muitas 
vezes, pela grande imprensa.

De acordo com o autor Manuel Castells 

(1999), para uma sociedade em rede, que es-
teja calcada na relevância da informação, o 
monopólio da transmissão dessa informação 
transforma-se em poder.

Percebendo esses múltiplos benefícios, es-
pecialmente o poder, políticos do mundo todo 
também passaram a utilizar as redes sociais 
para falar diretamente com seus eleitores, sem 
a interferência das grandes redes de comuni-
cação e jornalismo.

O uso das redes sociais por políticos é cada 
vez mais comum, de presidente americano 
eleito a xingamentos e brigas pelo Twitter, há 
todo tipo de utilização, como se pode obser-
var na matéria publicada no jornal Gazeta do 
Povo, em 2017:

Na era das redes sociais, quem não se 
conecta, perde voto. Desde que Barack Obama 
revolucionou a comunicação entre candidato 
e eleitor na sua primeira corrida presidencial, 
em 2008, cada vez mais políticos passaram a 
apostar nas novas tecnologias para melhorar 
seus números nas urnas. Com um estilo muito 
diferente, Donald Trump também chegou à 
presidência apostando em uma participação 
ativa na internet: hoje, manter um perfil ativo 
nas redes sociais é fundamental para conquistar 
votos, mesmo fora do período eleitoral – mas, 
tanto no Brasil como no exterior, nem todos 
sabem utilizar essas ferramentas (BASSO, 2017).

Assim como no resto do mundo, no Bra-
sil, as redes sociais também tiveram papel de-
cisivo nas eleições presidenciais de 2018. O 
candidato Jair Bolsonaro, deputado federal à 
época, venceu as eleições de maneira surpre-
endente fazendo o uso das redes sociais. Esse 
feito proporcionou uma série de estudos e ar-
tigos de comunicação sobre o uso das redes 
sociais na política.

O professor e pesquisador Jairo Nicolau, 
autor do livro “O Brasil dobrou à direita: uma 
radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018”, 
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lançado em 2020, analisou o uso das redes 
sociais, principalmente o WhatsApp, na dis-
puta presidencial:

As eleições de 2018 também ficaram 
conhecidas pelo amplo uso das redes sociais, 
que desbancaram a televisão como principal 
canal de comunicação política na disputa 
para presidente. A campanha de Bolsonaro 
fez uso das redes sociais (particularmente do 
WhatsApp) numa escala sem precedentes 
em pleitos anteriores. (NICOLAU, 2020, 
p.91).

Para além da política, o uso das redes so-
ciais cresceu vertiginosamente entre todos os 
moradores do planeta, que experimentaram 
suas vantagens e conveniências, seja na cone-
xão e interação com as pessoas, seja no com-
partilhamento de informações e conteúdo.

Segundo o relatório “Digital 2021: Glo-
bal Overview Report”, confeccionado por 
duas importantes agências de comunicação 

do mundo: We are Social e Hootsuite, que 
realizam consultas anuais em comunicação 
em mais de 250 países, 53% dos habitantes 
do planeta possuem uma conta em alguma 
mídia social.

A pesquisa, publicada em janeiro de 2021, 
apontou que o número de usuários da mídia 
social cresceu mais de 13% em 2020, com 
quase meio bilhão de novos usuários - ele-
vando o total global para quase 4,2 bilhões 
no início de 2021. Em média, mais de 1,3 
milhão de novos usuários aderiram às redes 
sociais todos os  dias do ano de 2020, o que 
contabilizou em mais de 900 novos usuários 
a cada minuto (WE ARE SOCIAL; HOOT-
SUITE, 2021).

O estudo impressionou pela grandiosi-
dade dos números. O primeiro  infográfico 
apresenta dados globais de habitantes no 
planeta, números de telefonia móvel, acesso 
à internet e às mídias sociais:
Figura 1 - Números globais de habitantes

Fonte: WE ARE SOCIAL; HOOTSUITE, 2021, p. 8.
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O segundo infográfico mostra o aumento desses números após um ano, no qual se nota 
o crescimento exponencial das mídias sociais no mundo todo. Enquanto  a população cresceu 
1%, a telefonia móvel aumentou quase 2%; a internet cresceu 7%; e o número de usuários 
das mídias aumentou mais de 13%.

Figura 2 - Aumento significativo na adesão às mídias sociais

Fonte: WE ARE SOCIAL; HOOTSUITE, 2021, p. 9.

Esses números descomunais e em expansão são mais do que um apelo à utilização estra-
tégica das mídias sociais, que se apresentam como uma extraordinária oportunidade para 
todas as organizações e isso vem sendo feito por muitas forças de segurança.

5. AS MÍDIAS SOCIAIS EM OUTRAS AGÊNCIAS MILITARES E DE 
SEGURANÇA PÚBLICA 

As principais agências de segurança no mundo também fazem o uso das redes sociais, seja 
para fortalecer sua imagem perante a população, seja para dar orientações para prevenção 
criminal, seja ainda para serem efetivamente transparentes quanto a assuntos institucionais.

Uma das instituições policiais mais conhecidas e respeitadas no mundo todo, seja por sua 
exposição em filmes hollywoodianos, seja por sua atuação,  propriamente falando, o “NYPD”, 
ou seja, o Departamento de Polícia de Nova York, também utiliza as redes socais para se 
aproximar da população.

Para que se possa ter uma visão global e entender como as forças de  segurança lidam 
com as mídias sociais, foi realizada uma pesquisa nas duas redes sociais mais populares no 
momento, segundo o relatório “Digital 2021: Global Overview Report”, sendo elas: o Fa-
cebook e o Instagram.
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No tocante às agências de segurança, foram escolhidas e analisadas algumas polícias 
internacionais, como a polícia de Nova York (NYPD)2 – por ser uma  das mais conhecidas 
no mundo; a Guarda Civil da Espanha3e a Polícia Nacional da Colômbia4, sendo que, 
embora as duas últimas sejam polícias nacionais, os dois países possuem um número de 
habitantes semelhante ao da população do Estado de São Paulo. Também foi realizada 
a mesma comparação com todas as polícias militares do Brasil.

Quando a Polícia Militar do Estado de São Paulo5 - página institucional - é compara-
da com as forças internacionais junto ao Facebook, observa-se que ela possui quase o 
triplo de seguidores em relação à polícia da Espanha e metade dos seguidores da polícia 
da Colômbia.

Já quando a comparação é realizada no Instagram, essas diferenças diminuem dras-
ticamente, sendo que as quatro polícias apresentam números semelhantes, conforme 
tabela abaixo apresentada.

Tabela 1 - Número de seguidores das mídias sociais

Forças Policiais Facebook Instagram
PMESP - Página Institucional 1.171.421 498 mil
PMESP e Unidades da PM 2.471.060 2.059.906
NYPD 847.327 515 mil
Guarda Civil da Espanha 428.254 615 mil
Polícia Nacional da Colômbia 2.078.671 512 mil

Fonte: Marsolla, 2021.

Vale ressaltar que os números apresentados da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
(PMESP) são da página institucional da PM, porém em levantamento inédito, realizado em 
abril de 2021, nas mais de 150 páginas, tanto do Facebook quanto do Instagram, das di-
versas Unidades operacionais e administrativas da PMESP, o número de seguidores é imensa-
mente superior, como se pode observar na tabela acima posicionada.

Também foi realizado, na segunda quinzena de maio de 2021, um levantamento dos nú-
meros de seguidores dessas duas mídias sociais nas polícias militares de todos os Estados do 
Brasil e do Distrito Federal. Os números são muito expressivos e denotam as diferenças nas 
duas mídias verificadas.

2 Redes sociais do NYPD: https://instagram.com/nypd?utm_medium=copy_link e https://www.face book.
com/NYPD/.
3 Redes sociais da Guarda Civil da Espanha: https://www.instagram.com/guardiacivil062/?hl=pt e 
https://www.facebook.com/GuardiaCivil.es/. 
4 Redes sociais da Polícia Nacional da Colômbia: https://www.instagram.com/policiadecolombia/ e 
https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos.

5 Redes sociais da Polícia Militar do Estado de São Paulo: https://www.instagram.com/policia mili-
tarsp_oficial/ e https://www.facebook.com/POLICIAMILITARDESP.
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O primeiro gráfico indica os números de seguidores da rede social Facebook de todas as 
polícias militares do Brasil, cabendo ressaltar que, os três primeiros colocados do ranking são 
da Região Sudeste do país e o Estado de São Paulo é o 1.º colocado entre as 27 Unidades da 
Federação.

Gráfico 1 - Números de seguidores do Facebook das polícias militares brasileiras

Fonte: Marsolla, 2021.

O segundo gráfico apresenta os números do Instagram de todas as forças poli-
ciais, que são muito menores quando comparados com os do Facebook. Tal fenômeno 
pode ser em decorrência de a primeira mídia ter sido criada em 2004 e o Instagram ter 
surgido somente em 2010 (TEODORO, 2017).

Gráfico 2 - Números de seguidores doInstagam das polícias militares brasileiras

Gráfico 2 - Números de seguidores do Instagram das polícias militares do Brasil

Fonte: Marsolla, 2021.
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Mais importante do que monito-
rar e comparar os dados da PMESP com 
os de outros órgãos de segurança, obje-
tivando um aprimoramento do trabalho 
junto às mídias sociais, é conseguir, por 
meio dessas pesquisas, obter um pano-
rama geral do número de seguidores, ou 
seja, do número de pessoas com as quais 
a Polícia Militar pode se comunicar, inte-
ragir, informar e orientar para a preven-
ção criminal.

6 AS MÍDIAS SOCIAIS NA PMESP
O Centro de Comunicação Social 

da PM (CComSoc), responsável pela co-
municação da Instituição, com todos os 
públicos de interesse, dedica uma aten-
ção especial às mídias sociais, mantendo 
uma estrutura específica para tal tarefa, 
tanto para o planejamento quanto para 
a atuação junto às diversas redes sociais.

Além dos dados já apresentados 
do Facebook (ativo desde 2011) e do Ins-
tagram (criado em 2015), a PMESP tam-
bém utiliza o Youtube (a contar de 2012), 
o Twitter (desde 2009) e o Blog Corporati-
vo (a partir de 2009), além de administrar 
grupos de WhatsApp para divulgação.

O canal no Youtube denominado 
PMTV6 possui mais de 433 mil inscritos 
e nele são disponibilizados vários vídeos 
e álbuns específicos, como ocorrências 
policiais, campanhas educativas, vídeos 
institucionais, reality shows, além dos ví-
deos das câmeras operacionais portáteis 
(COP).

Os vídeos das COP fizeram e fazem 
muito sucesso, sendo os campeões de vi-
sualizações no canal. Eles começaram a 
ser editados e divulgados em março de 
6 Pesquisa efetuada junto ao Canal PMTV no You-
tube, em 28 de julho em 2021

2021 e ganharam até uma playlist pró-
pria: “COP em Ação”.

O Twitter7, que tem 658 mil seguidores, é 
utilizado para divulgação de ocorrências em 
tempo real, além de informações do trân-
sito e prestação de serviços, uma vez que 
apresenta um público composto por muitos 
formadores de opinião, jornalistas, influen-
ciadores digitais e pessoas que acabam re-
verberando as informações postadas.

O Blog8 é utilizado para divulgação de 
ocorrências e notícias de interesse da Insti-
tuição, funcionando como um repositório de 
todas as matérias de interesse já divulgadas 
pela PM, tendo, até o primeiro semestre de 
2021, mais de 7 milhões de visualizações.

Quanto aos grupos de WhatsApp, exis-
tem alguns óbices no tocante ao controle 
do número existente, uma vez que a cada 
dia são criados novos grupos por policiais 
militares de todo o Estado, seja para a divul-
gação de notícias da PM para grupos de jor-
nalistas locais, seja de policiais militares que 
criam grupos junto à comunidade em que 
atuam, para a divulgação de informações e 
orientações à população.

O CComSoc administra um grupo espe-
cífico de WhatsApp, denominado “Rede 
Imprensa”, criado em 2016. O grupo conta 
com, aproximadamente, 200 jornalistas ca-
dastrados, que recebem todos os tipos de 
informação, sejam ocorrências policiais e 
ações sociais, sejam respostas institucio-
nais.

7 Pesquisa realizada junto ao Twitter da PMESP, 
em 28 de julho em 2021.
8 Pesquisa executada junto ao Blog da PM, em 28 
de julho de 2021.
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7 AS MÍDIAS SOCIAIS DA PMESP COMO FERRAMENTAS DE 
PREVENÇÃO PRIMÁRIA

As oportunidades que as mídias sociais agregam são inúmeras, como a facilidade no 
acesso, o manuseio intuitivo, a rapidez e a velocidade da informação.

Todas essas características, aliadas ao número grandioso de pessoas ao qual a polí-
cia militar paulista tem acesso imediato é uma poderosa ferramenta para a prevenção 
criminal, por isso, é preciso não só postar o que as pessoas querem ver, mas aproveitar 
o espaço, estrategicamente, para a implementação de uma política de educação para a 
segurança e, sobretudo, para a prevenção.

Em 2013, foi realizada uma pesquisa de opinião pelo então Major PM Celso Antonio 
Catalano Feliciano de Oliveira, na tese desenvolvida durante o CSP, na qual as pessoas 
indicaram o que gostariam de ver nas mídias sociais. O resultado na época já indicava a 
diferença entre as redes sociais e a relevância dos itens “serviço” e “informação”, con-
forme se verifica nos dados a seguir postados:

Tabela 2 – Pesquisa sobre conteúdo das mídias sociais

Fonte: Oliveira, 2013, p. 68.

Quatro anos mais tarde, o então Cap PM Fabio Loureiro Teodoro, no corpo da monografia 
do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) - 2017, realizou uma nova pesquisa com o 
mesmo objetivo, isto é, conhecer as preferências dos usuários das mídias sociais da Polícia 
Militar, obtendo o resultado que segue:
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Gráfico 3 - Temas de preferência dos usuários das mídias sociais       

Fonte: Teodoro, 2017, p. 60.

Nessa nova pesquisa, a parte de orientações, descrita na tabela como “dicas de segurança”, é 
muito acessada pelos usuários, tendo 61,9% da preferência, ficando atrás somente da “atuação 
policial em ações sociais”, com 69,9%, e de “atuação policial em ocorrências”, a preferida dos 
usuários com 89,1%.

Na sequência, novamente após quatro anos, a pesquisa de temas de preferência ou interesse foi 
realizada mais uma vez, tendo ocorrido no dia 22 de setembro de 2021. O avanço da tecnologia 
possibilitou que a pergunta fosse formulada aos seguidores do Instagram por meio do “Stories”9, 
ficando disponível por 24 horas para todos da rede.

Em 24 horas, 1051 pessoas opinaram sobre o que gostariam de ver nas mídias sociais da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo e outra vez os vídeos e fotos de ocorrências policiais ficaram à frente, 
conforme pode ser observado no gráfico abaixo inserido.
Gráfico 4 – Temas de preferência dos usuários do Instagram

                        

9 Stories é uma ferramenta do Instagram, que tem por função melhorar a interação entre os usuários, poden-
do ser postados fotos, vídeos e perguntas, ficando disponível aos seguidores por 24 horas.
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Conhecer o que as pessoas desejam é um 
requisito importantíssimo para o planeja-
mento das ações estratégicas, embora isso 
não signifique que deverá ser feito somente 
o que se espera, mas saber o tipo de posta-
gem almejada pode ajudar a traçar um plano 
de ação no sentido de combinar postagens 
que funcionem como uma “isca”, mantendo 
os seguidores fiéis entre uma postagem espe-
rada por ele e outra de interesse da Institui-
ção, podendo esta última ser uma publicação 
para a prevenção criminal.

Devido à audiência que os vídeos e as fo-
tos de ocorrências policiais vêm ganhando, 
uma proposta que está sendo estudada é 
a inserção de orientações para a segurança 
dentro desses materiais, seja na fala do poli-
cial da ocorrência, seja por meio de efeitos e 
textos na edição.

De acordo com o estudo do Coronel PM 
Temístocles Telmo Ferreira Araújo (2014), as 
dicas e as orientações de segurança, sejam 
elas em datas pontuais (Natal, Dia dos Na-
morados, Dia dos Pais), sejam fora desses pe-
ríodos festivos, são muito relevantes para o 
policiamento orientado para o problema.

As redes sociais são ferramentas da 
prevenção primária e secundária na 
antecipação dos fatos e otimização dos 
meios em face da estratégia do policiamento 
orientado para o problema, sendo possível 
empregar importantes ferramentas com 
informações e serviços, que conforme já 
apontado é o clamado pela sociedade civil 
organizada (ARAÚJO, 2014, p. 113).

Nesse mesmo sentido, o Coronel PM Hum-
berto G. Figueiredo, na tese de doutorado no 
CSP, em 2011, com o tema: “A Polícia Militar 
do Estado de São Paulo

e sua interface com as Redes Sociais na 

Internet – Análise Contextual e Perspectiva”, 
também ressalta a importância da utilização 
das redes sociais.

As redes sociais utilizadas na área da 
segurança pública podem apresentar resultado 
extremamente favorável à sociedade, que 
poderá receber informações importantíssimas 
sobre assuntos relacionados com prevenção, 
criminalidade, violência entre outros, em tempo 
muito inferior àquele a que está acostumado 
a receber pelos meios de comunicação 
tradicionais. Mas em idêntica dimensão, as 
redes sociais também são importantes para 
as Instituições responsáveis pela prestação 
de serviços na segurança pública pelo fato de 
que elas terão a oportunidade de se aproximar 
ainda mais de seu público de interesse, o que 
resultará em uma prestação de serviços com 
maior qualidade, bem como poderá ter da 
sociedade um feedback mais fidedigno, além 
do que poderá ter melhorias em relação à sua 
imagem (FIGUEIREDO, 2011, p. 41).

Enfim, o caminho está sendo pavimenta-
do para que o manejo das mídias sociais seja 
efetuado com base em planejamento estraté-
gico específico e com conteúdo especialmen-
te dedicado à prevenção criminal, primária 
e secundária, o que poderá refletir não só 
no aumento da percepção da segurança da 
população, como também na redução das 
estatísticas criminais e no fortalecimento da 
imagem institucional.

8 CONCLUSÃO

O fenômeno da ascensão das mídias so-
ciais, que já vinha acontecendo no mundo 
todo e de forma vertiginosa, acabou sendo 
impulsionado ainda mais pela pandemia de 
COVID-19, experimentada pela humanidade 
no biênio 2020/2021.

Muitas pessoas foram obrigadas a se co-
nectarem para poder dar continuidade às res-
pectivas vidas, em todos os aspectos: estudo, 
trabalho, lazer, relacionamentos, consumo e 
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em outros segmentos nos quais a tecnologia 
está inserta e intermedeia os contatos.

O medo vivido mais intensamente pela 
doença desconhecida e os corresponden-
tes reflexos danosos na vida das pessoas fez 
com que todos prestassem mais atenção à 
segurança humana, que engloba várias di-
mensões, inclusive a prevenção criminal, res-
ponsabilidade das forças policiais - que pre-
cisam agir para proteger e também educar 
as pessoas para a segurança - trabalhando a 
prevenção primária e secundária.

Nesse sentido, as mídias sociais possibili-
tam a interação entre a PMESP e os vários 
públicos de interesse, podendo ser utili-
zadas para várias finalidades direcionadas 
para a segurança pública. As pesquisas apre-
sentadas encorajam essa ação, uma vez que 
apresentam números grandiosos dessa nova 
realidade, dessa nova vida conectada nas re-
des sociais.

E toda essa tecnologia, tanto pode servir 
para o indivíduo enquanto pessoa, como 
também para promover e impulsionar atos e 
manifestações coletivas mundo afora, como 
exemplificado no presente estudo, inclusive, 
muito além do viés político, no qual se apre-
sentam novas possibilidades de interação, 
sem a figura da imprensa enquanto interme-
diária do processo de comunicação.

Diante desse cenário e tendo as mídias 
sociais da Polícia Militar, quando compa-
radas com outras agências de segurança, 
conforme mostrado nas pesquisas rea-
lizadas, uma posição favorável quanto à 
quantidade de seguidores, cabe à PMESP 
aproveitar este potencial, bem como a opor-
tunidade gerada pelo quadro atual e fazer o 
uso estratégico das redes sociais, utilizan-

do-as como uma ferramenta  para atingir um 
objetivo maior, já que é a detentora da narra-
tiva junto aos seus seguidores: transformar 
números grandiosos em engajamento-
-cidadão, que, por sua vez, poderá acar-
retar naturalmente a prevenção criminal, 
a qual, por fim, poderá se converter em 
coprodução de segurança pública (pre-
venção social).

Conforme visto nas pesquisas apresenta-
das, existe uma predileção das pessoas em 
ver conteúdos relacionados às ações e atua-
ções policiais, podendo esse tipo de matéria 
conter dicas e orientações. Todo material de 
educação para a segurança também é dispo-
nibilizado no sítio eletrônico oficial da polícia 
militar paulista na internet e na página do 
CComSoc na Intranet.

Todas as Unidades da PMESP já utilizam 
as mídias sociais para fazer a divulgação de 
orientações, dicas de segurança e serviços. 
Foi criado também um website específico, 
com todas as informações sobre o programa 
“Vizinhança Solidária” (instrumento de pre-
venção social), com o objetivo de facilitar a 
divulgação do material à população.

Além disso, há utilização de grupos de 
WhatsApp, que oportunizam uma interação 
maior entre a Instituição e a comunidade.

Mas, é imperioso avançar!

É preciso estar atento às novas possibili-
dades para criar conexões reais e verdadeiras 
com as pessoas, pois as interações nas mídias 
sociais podem, além de fortalecer a imagem 
da Polícia Militar, educar para a segurança e, 
com isso, proteger o meio ambiente, resguar-
dar o patrimônio e salvar vidas.
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