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DE SÃO PAULO (2013-2014) 

Alan Fernandes 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos países com as mais altas taxas de mortes violentas 

intencionais do mundo, com uma cifra que se aproxima das 60 mil vítimas por ano. 

Tais retumbantes números são o retrato mais perverso dos inúmeros problemas que 

cercam a segurança pública e a justiça no Brasil. Os policiais militares brasileiros 

integram esse universo, havendo, em 2014, um total de 352 mortes. Tal fenômeno 

ganha dimensão não obstante seu aspecto numérico, na medida e que se refere à 

proteção daqueles que devem proteger e, por certo, a convivência com as mortes de 

colegas repercutem nas suas próprias práticas, imersas em um ambiente de medo e 

insegurança. E isso, vale dizer, é especialmente preocupante quando falamos de 

pessoas que, na ponta da linha, decidem como e quando aplicar a força que o 

Estado lhes outorga. 

De outra forma, que, para nós, policiais, suplanta o aspecto político acima 

narrado, trata-se, sobretudo, de uma questão de reconhecimento dos direitos 

humanos. Segundo os dados obtidos nesta pesquisa, a taxa de mortes por 100 mil 

policiais militares de São Paulo foi de 50, em 2013, e de 38,67, em 2014. Para efeito 

de comparação, o Brasil registrou as taxas de 25,4, em 2013, e 26,3, em 2014; o 

estado de São Paulo, 10,9 e 10,3, respectivamente para os mesmos anos1.  

                                            
1 Na Califórnia (EUA), entre 1980 e 2014, ocorreram 345 mortes de policiais, sendo 187 por 

ataques de criminosos e 158 foram mortes acidentais. Em 1988, a taxas por 100 mil policiais foi de 
27,4, tendo sido o maior número da série analisada. Disponível em 
http://openjustice.doj.ca.gov/officers/killed.  

http://openjustice.doj.ca.gov/officers/killed
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Gráfico 1 Taxa de mortalidade por 100 mil2 

 

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública, (2015)para os dados sobre Brasil e São Paulo. 

 

 

Segundo dados da Pesquisa de vitimização e percepção de risco entre os 

profissionais do sistema de segurança pública (FÓRUM..., 2015b), no Brasil, 73% 

dos policiais militares tiveram algum colega próximo vítima de homicídio em serviço 

e 77,5% tiveram algum colega próximo vítima de homicídio fora do serviço. Todavia, 

a despeito de panorama, a questão da morte de policiais é um tema pouquíssimo 

explorado pela literatura ligada à área, afetando as percepções que os policiais têm 

a respeito do quanto o respeito à vida e às suas integridades físicas recebem da 

sociedade e do Estado. Neste ponto, compartilho da opinião de Adorno e Minayo 

para os quais a carência de estudos sobre o tema pode ter a ver “com a mentalidade 

de nossa sociedade para quem o ser humano [policial] nada mais é do que um 

objeto instrumental de produção de segurança pública” (ADORNO e MINAYO, 2013, 

p. 590). 

Assim, com a proposta de colaborar com o tema, é que tal pesquisa se insere. 

Inserido no projeto “A contribuição da administração pública e dos estudos 

organizacionais para a constituição de uma rede de conhecimento e disseminação 

de informações sobre como prover segurança pública em ambientes democráticos e 

                                            
2 Não foram encontrados dados sobre o efetivo da PMESP, dentre ativos e inativos. Estima-

se o número aproximado de 150 mil integrantes, dentre os quais 86.200 são do serviço ativo (FOLHA 
DE SÃO PAULO, 2015). 
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de modo eficiente” do Núcleo de Estudos de Organizações e Pessoas (NEOP) da 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), foram analisados os casos de integrantes da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo (PMESP) vítimas de morte violenta, ocorridas no Estado de São Paulo, nos 

anos de 2013 e 2014, consideradas as classificadas como homicídios e decorrentes 

de “acidente de trânsito” em serviço. Tais análises tiveram por base as investigações 

realizadas pela própria PMESP quando da ocorrência de homicídio praticado contra 

seus integrantes, de serviço ou de folga e, em menor número, os “acidentes de 

trânsito”.  

Foram, ao todo, 148 eventos que ocasionaram igual número de vítimas entre 

os anos de 2013 e 2014, sendo 88 deles em 2013 e 60 em 2014, o que representa 

uma queda de 32% em relação aos anos analisados. Acredito que por diferenças de 

classificação3, os dados divergem daqueles presentes no 9º Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública (FÓRUM ..., 2015a), tendo por fonte dados divulgados pela 

Secretaria de Segurança Pública Estadual. Para o Anuário, foram 74 casos em 2013 

e 75 casos em 2014, o que resulta em um número de 149 casos. Essa diferença – 

um caso - se não representa grande diferença dentre o universo analisado, impacta 

quando o dado é desagregado por ano, pois teremos 60 casos em 2013 – portanto, 

diminuição de 14 eventos – e 104 em 2014 – aumento de 15 eventos - em relação à 

presente pesquisa. 

Diferentemente dos trabalhos escritos sobre o tema, que, por um lado, 

atribuem à falta de capacitação técnica do policial militar quando é demandado a 

intervir em ocorrências em que sua vida esteja em risco e, por outro, buscam 

diagnosticar os efeitos da atividade policial, englobando desde as doenças psíquicas 

até a morte, busquei neste trabalho analisar as condições sociais (sexo, idade, 

raça/cor, cargo) e situacionais (motivação, atividade profissional dentro da 

Instituição, unidades das vítimas, instrumento empregado) das mortes. Tal 

metodologia permite oferecer elementos para a formulação de políticas voltadas a 

grupos específicos de maior vulnerabilidade e enfrentar condições que trazem maior 

vitimização.  

                                            
3 As classificações presentes nos estudos referidos são “policiais militares mortos em 

confronto em serviço” (20 ocorrências em 2014 e 14 ocorrências em 2014) e “policias militares mortos 
em confronto ou por lesão não natural fora de serviço” (54 ocorrências em 2013 e 61 ocorrências em 
2014). 
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METODOLOGIA 

A pesquisa se concentrou em pesquisar os casos de integrantes da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo vítimas de morte violenta, ocorrida no Estado de São 

Paulo, nos anos de 2013 e 2014, excluídas as mortes decorrentes de “acidente de 

trânsito” de folga, consideradas, portanto, aquelas mortes decorrentes de acidente 

de trânsito que se deram em serviço. 

A categoria “em serviço” utilizada no texto difere de sua conceituação legal 

prevista do Decreto Estadual nº 20.218, de 22 de dezembro de 1982, essa bem mais 

abrangente, para o qual as mortes e lesões ocorridas no trajeto entre o trabalho e a 

residência, por exemplo, são abrangidas pela categoria “em serviço”, dentre outras. 

Portanto, para efeito do presente artigo, a categoria “em serviço” designa policiais 

militares que foram mortos durante o horário em que cumpriam escala de serviço. 

As fontes de pesquisa foram as investigações realizadas pela “Divisão PM 

Vítima”, ligada à Corregedoria da Polícia Militar, na qual foram analisados 131 

eventos (88,52% do total). Outros 17 eventos (11,48% do total) foram obtidos junto 

ao Centro de Inteligência da Instituição.  

Os casos de homicídios de autoria desconhecida são investigados pela 

“Divisão PM Vítima” com a finalidade de contribuir com as apurações produzidas 

pela Polícia Civil. Os documentos produzidos são reunidos em um processo, 

chamado “Procedimento Investigatório” o qual, em geral, traz os Boletins de 

Ocorrência da Polícia Civil e da Polícia Militar, dados funcionais, diligências 

realizadas e cópias de depoimentos de testemunhas e acusados, além de um 

relatório final com o resultado das investigações. Dessa forma, ao pesquisar cada 

um dos procedimentos, foi possível colher dados funcionais das vítimas, tais como 

Unidade em que trabalhava, idade, raça/cor registrada no sistema de recursos 

humanos da Instituição e tempo de serviço, além da motivação do homicídio quando 

os criminosos foram presos e interrogados. Cabe ressaltar que foram pesquisados 

os eventos registrados na “Divisão PM Vítima” nos anos de 2013 e 2014, de forma 

que uma quantidade residual de casos ocorridos em 2014 e registrados em 2015 

não foram analisados, o que representaria uma reduzida parcela no total 

pesquisado, pois os procedimentos de investigação são “instaurados” imediatamente 

ao fato ocorrido, exceto em casos de encontro de cadáver, cuja data da morte não 

foi possível determinar. Importa salientar que a “Divisão PM Vítima” é encarregada 
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de, na Polícia Militar, colaborar com as investigações da Polícia Civil, para a 

identificação dos autores de homicídios contra policiais militares, em serviço ou de 

folga. Assim, na presente pesquisa, não foram estudados, por não fazerem parte 

dos casos investigados pela “Divisão PM Vítima”, os casos em que o criminoso foi 

morto ou preso ainda durante o ocorrido e que, por isso, não se demandou 

investigação. 

Já as informações fornecidas pelo Centro de Inteligência da Polícia Militar 

traziam um breve histórico dos acontecimentos. Essa fonte foi especialmente 

importante no estudo dos “acidentes de trânsito”, que não são objeto de atenção da 

“Divisão PM Vítima”.  

PERFIL DAS VÍTIMAS 

Gráfico 2 Cor/raça da vítima 

 

A maior parte das vítimas era branca (56,76%), informação extraída dos 

Boletins de Ocorrência da Polícia Civil e dos registros funcionais da Polícia Militar 

contidas nas investigações analisadas. Em seguida, foram os pardos, com 23,65%, 

os pretos, com 2,70%, e os amarelos, com 1,35%. Em 15,54% dos casos não havia 

informação quanto à categoria raça/cor. 
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Gráfico 3 Estado civil das vítimas 

 

A maior parte das vítimas era casada (50,68%), havendo 29,05% de solteiros4 

e 20,27% de registros não informados, o que é um número elevado para que se 

tenha uma exata dimensão do estado civil da vítima. Ainda assim, tais dados 

apontam para um distanciamento em relação outras pesquisas de vitimização, que 

apontam que as vítimas são majoritariamente solteiras5. 

Sobre o tema, Beato, Peixoto e Andrade (2004, p. 78-80), ao analisar a 

vitimização para os crimes de furto, roubo, roubo a residência - e suas tentativas - e 

agressões físicas junto à população de Belo Horizonte/MG, mostra a incidência 

desses crimes junto aos solteiros, em função da maior exposição desse grupo, ao 

permanecerem maior tempo em espaços públicos, enquanto que os casados, ao 

estarem mais tempo em sua residência, estariam menos sujeitos aos contatos que 

possibilitam tais crimes. Mesmo concordando com as análises acima, verifica-se que 

o fato de ser casado não contribuiu para uma menor vitimização dos policiais 

militares, o que nos leva a concluir que os hábitos privados não impactaram no 

número de mortes. Infere-se, assim, que são as condicionantes ligadas aos 

aspectos profissionais que informam as dinâmicas que repercutem nos homicídios. 

                                            
4 Os casos em que a vítima era “separada” ou “desquitada” foram incluídos na categoria 

“solteiro”. Não há casos de “viúvos”. 
5 Em estudo realizado pela Fundação Seade sobre os homicídios ocorridos no estado de São 

Paulo em 1999, 68,01% das vítimas eram solteiras (MAIA, 1999). 
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Gráfico 4 Sexo das vítimas 

 

Em todos os eventos analisados, a vítima era do sexo masculino6 7. Tamanha 

diferença nos leva a refletir sobre a contribuição que o papel do “policial militar 

homem” representa para sua morte, em oposição à “policial militar mulher”, tanto em 

relação às dinâmicas ligadas ao desempenho da função, como nos momentos de 

folga nos momentos de folga. Acredito que tais dados refletem os contextos em que 

ocorrem tais mortes, emergindo duas razões principais. Primeiramente, pela 

presença de certo ethos guerreiro8, cuja bravura e coragem são destacadas, o que 

conduz o policial militar a reagir a seu oponente, pois não está em jogo, somente, a 

subtração do bem, que informa grande parte dos assassinatos (latrocínios) nos 

quais são vítimas, mas a defesa de sua própria subjetividade. Secundariamente, 

acredito que a mulher, nos casos de execução, agrega um interdito para ser 

vitimada, uma vez que, nas “guerras” entre os agentes públicos e os criminosos, são 

os “homens” que “combatem”. Tal reflexão será mais bem desenvolvida adiante.  

                                            
6 O caso da Família Pesseghini não faz parte do universo de casos analisados. No evento, 

um casal, formado por um Sargento da ROTA e uma Cabo do 18º BPM/M, foi morto, além de outros 
dois parentes. Segundo o noticiário da imprensa, as investigações promovidas pela Polícia Civil 
Estadual concluíram que todos foram vítimas do filho do casal que, após a chacina, também se 
matou. 

7 Em 2012, 2.332 mulheres foram vítimas de homicídio no Brasil, representando 4% do total 
dos homicídios naquele ano (WAISELFISZ, 2015, p. 74). 

8 “Ethos guerreiro” foi um termo empregado por Norbert Elias (1990) para caracterizar a 
nobreza europeia e sua disposição para a guerra em contraposição a formas menos violentas de 
composição das atitudes e personalidades (habitus) de certas classes, como a burguesia, em um 
processo de alguns séculos, chamado pelo autor de “processo civilizatório”. No Brasil, esta linha 
teórica foi empregada por Zaluar (1994; 2014) para analisar a disposição para a “guerra” de “jovens 
moradores das favelas tidas como perigosas” (ZALUAR, 2014, p. 44). 
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Gráfico 5 Idade das vítimas (números absolutos) 

 

Foram os policiais militares entre 41 e 50 anos os que mais morreram, com 

um percentual de 35,14%, tendo ocorrido 52 casos. Nota-se que há um crescente 

dos homicídios a cada ano, reduzindo-se drasticamente após os 50 anos de idade, 

coincidindo com a aposentadoria. Tal dado, assim, como os referentes ao estado 

civil, diferem dos relativos ao conjunto da população brasileira (WAISELFISZ, 2015, 

p. 73-74), os quais apontam que são os jovens a população mais vitimizada. Esse 

dado, quando comparado com o constante no gráfico 7, estabeleceu, em princípio, 

um paradoxo, pois, sendo os menos graduados – soldados – os que mais morrem, 

acreditar-se-ia que os dados sobre idades acompanhariam essa mesma disposição, 

já que as promoções exigem tempos mínimos de serviço – chamados “interstícios”. 

Contudo, a leitura de tal dado se mostra mais clara quando a comparamos com o 

gráfico 10 que nos mostra que, a despeito da idade, o tempo de serviço da vítima se 

mantém em semelhantes patamares até os 20 anos de serviço. Acredito que o 

“envelhecimento” das vítimas, nesse caso, possa se explicar pela entrada mais 

tardia das pessoas na PMESP. 
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Gráfico 6. Relação entre Serviço ativo e reformado. 

 

Apesar de serem aqueles pertencentes ao serviço ativo os que mais morrem, 

há um expressivo percentual dos aposentados. O gráfico acima mostra um 

decréscimo acentuado de 2013 para 2014. A leitura dos Procedimentos 

Investigatórios nos permitiu inferir uma explicação predominante para essa 

dinâmica: a diminuição da tensão entre o Primeiro Comando da Capital (PCC), 

organização criminosa nacionalmente conhecida, e a Polícia Militar. Isso em razão 

de que os aposentados são assassinados, sobretudo por duas razões: questões 

familiares, sobre os quais as investigações normalmente chegam a fortes indícios, e 

execuções promovidas por grupos criminosos, que se caracterizam pelo elevado 

número de disparos ou pela extrema crueldade do assassinato.  

Quanto à motivação por assuntos familiares, o percentual de participação 

dessa circunstância permaneceu em semelhantes patamares nos dois anos 

analisados9. Já, quanto à questão que envolve o PCC, no ano de 2012 ocorreu um 

aumento da tensão entre o referido grupo e a PMESP. Motivado pela morte de seus 

integrantes em ocorrências atendidas pela Polícia Militar, teria havido uma 

“determinação” da cúpula do PCC para que membros da PMESP fossem 

executados. O ápice dessa crise foi em meados de outubro de 2012, com morte de 

ao menos quatro policiais militares no Estado de São Paulo10. Pode-se acreditar que 

                                            
9 O percentual de mortes motivadas por questões familiares foi de 4,55% em 2013, com 4 

casos, e 6.67% em 2014, com iguais 4 casos. 
10 Reportagem exibida pelo Programa Fantástico, da Rede Globo veicula gravações e 

documentos dos integrantes do PCC, determinando que a cada integrante morto pela PM, dois 
policiais militares também deveriam morrer. Disponível em < 
https://www.youtube.com/watch?v=iY6bvng4Xos&feature=youtu.be>. Acessado em 05 mar. 2016. 
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o ano de 2013 repercutiu ainda essa crise, que teve menor influência em 2014. 

Como afirmado acima, esse fenômeno se fez sentir sobremaneira dentre os 

aposentados da PMESP, que, pela sua vulnerabilidade, permitiram a ação criminosa 

com menores riscos.  

Gráfico 7 Posto ou graduação das vítimas11 

 

Em termos absolutos, são os soldados os que mais morrem, seguidos pelos 

cabos e terceiros-sargentos. Acredita-se que tal configuração não se deva somente 

ao maior contingente das posições mais subordinadas, mas também aos maiores 

riscos que estão expostos. Se, durante o serviço, são aqueles que têm maiores 

contatos com as ocorrências, de folga, gravitam em locais e situações de maior 

vulnerabilidade, como as periferias e em atividades operacionais de segurança 

privada. 

                                            
11 Segundo o Quadro de Organização da Polícia Militar paulista, publicado no Decreto 

Estadual nº 55.742, de 27 de abril de 201, há 88.539 praças e 5.547 oficiais no serviço ativo da 
Instituição; não foram encontrados dados sobre o número de policiais militares aposentados. Estima-
se que a soma de policiais militares aposentados em São Paulo é de 150.000, número utilizado para 
a construção das estatísticas. 
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Gráfico 8 Policiais mortos por unidade em que serviam 

 

O gráfico acima mostra a Unidade12 em que os policiais serviam. Por razões 

de limitações gráficas, nele não estão contidas as Unidades que registraram um 

policial militar do efetivo morto. São elas: 1º Batalhão (Btl) (Zona Sul), 1ºBtl 

Ambiental, 2ºBatalhão de Choque, 2ºGrupamento de Bombeiros, 3ºBtl Ambiental, 

3ºBtl (Zona Sul), 4ºBtl Choque, 4ºBtl (Bauru), 4ºBtl (Zona Oeste), 8ºBtl (Campinas), 

9ºBtl (Zona Norte), 10ºBtl (Piracicaba), 11ºBtl (Zona Centro), 12ºBtl (Botucatu), 12º 

Btl (Zona Sul), 14ºBtl (Osasco), 17ºBtl (Mogi das Cruzes), 18ªBtl (Zona Norte), 20ºBtl 

(Caraguatatuba), 22ºBtl (Zona Sul), 23ºBtl (Lorena), 24ºBtl (São João da Boa Vista), 

29ºBtl (Itanhaém), 31ºBtl (Guarulhos), 35ºBtl (Itaquaquecetuba), 39ºBtl (Zona Leste), 

40ºBtl (São Bernardo do Campo), 45ºBtl (Praia Grande), 45ºBtl (Zona Centro), 46ºBtl 

(Zona Sul), 48ºBtl (Sumaré), 48ºBtl (Zona Leste), 49ºBtl (Jundiaí), 49ºBtl (Zona 

Oeste), 50ºBtl (Zona Sul), 52ºBtl (São José do Rio Pardo), Assessoria do Tribunal de 

                                            
12 Para facilitar a leitura, as abreviaturas utilizadas pela PMESP foram substituídas por outras 

de melhor entendimento para o público não afeto às terminologias da Corporação, instituídas pelo 
Decreto Estadual nº 60.175, de 25 de fevereiro de 2014. Disponível em < 
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2014/decreto-60175-25.02.2014.html>. 
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Justiça, Corpo de Bombeiros (não identificada a Unidades), Comando de 

Policiamento Ambiental, Comando de Policiamento da Capital, Comando de 

Policiamento empregado da Copa do Mundo, Diretoria de Finanças e Patrimônio, 

Policiamento Ambiental.  

Destacam-se os batalhões territoriais, que são responsáveis pelo 

patrulhamento cotidiano e ordinário (nos quais são realizados os Programas de 

Radiopatrulhamento, Força Tática e Ronda com emprego de Motos). Também 

merece atenção os batalhões afetos ao Policiamento de Trânsito (BPTran, BPRv – 

incluída aí a categoria Policiamento Rodoviário), mortos em razão de crimes de 

trânsito.  

Caso considerados apenas os eventos ocorridos “em serviço”, houve duas 

mortes no 6ºBtl (Santos). Com uma morte: 19ºBtl (Zona Leste), 28ºBtl (Zona Leste), 

33º (Carapicuíba), 11ºBtl (Jundiaí), 1ºBtl Rodoviário (Serra do Mar), 36ºBtl (Embu), 

Comando de Policiamento Regional de Sorocaba, Escola de Sargentos, 

Policiamento Rodoviário (sem que ficasse claro qual Unidade), 12ºBtl (Botucatu), 

20ºBtl (Caraguatatuba), 24ºBtl (São José do Rio Preto), 29ºBtl (Itanhaém), 46º Btl 

(Zona Sul), 49ºBtl (Zona Oeste), 4ºBtl (Bauru), Corpo de Bombeiros, Pol Ambiental. 

Há, ainda, nove casos em que a Unidade não foi informada. 

Perfil das vítimas mortas durante o serviço 

Nos anos de 2013 e 2014, houve 118 policiais militares (79,73%) vitimados 

durante a folga e 30 (20,27%) durante o serviço.  
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Gráfico 9 Situação funcional da vítima 

 

 

Dos 118 casos ocorridos na folga, 68 se deram em 2013 e 50 em 2014, o que 

representou uma queda de 15,25%; quanto aos eventos ocorridos em serviço, foram 

20 casos em 2013 e 10 em 2014, com uma queda de 50%. 

Neste subcapítulo, serão analisados os dados relativos às mortes violentas 

havidas no decorrer da atividade profissional13. 

Gráfico 10 Tempo entre o ingresso na PMESP e a morte, considerados apenas os no “serviço ativo” 
(%). 

 

                                            
13 Para uma discussão sobre a categoria “acidente de trabalho”, dentro dos aspectos tanto 

trabalhistas como internos à Brigada Militar (a polícia militar do RS), recomendo a leitura do trabalho 
Impacto do uso da arma de fogo: um estudo transdisciplinar da Polícia Militar do Rio Grande do Sul 
(SPANIOL, 2009) Para os conceitos de “risco” e “vitimização policial” abordados de mais ampliada 
que somente as questões das mortes, como tratado aqui, recomendo, além do trabalho anterior, 
Risco e insegurança na missão policial (ADORNO e MINAYO, 2013), Riscos percebidos e vitimização 
de policiais civis e militares na (in)segurança pública (MINAYO, SOUZA e CONSTANTINO, 2007). 
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A despeito de serem os policiais militares entre 41 e 50 anos os que mais são 

vítimas de mortes violentas, são os com menor tempo de serviço aqueles que mais 

são atingidos, ocorrendo uma drástica redução a partir dos 21 anos de atividade. 

Assim, o gráfico acima reforça os dados sobre maior incidência das mortes dos 

policiais militares mais subordinados – e, portanto, com menor tempo de serviço – e 

indica que, quando considerados apenas os casos em serviço, juventude e menor 

tempo de serviço são fatores de risco. Também pode ter como explicação o fato de 

que os policiais militares mais novos são, assim que se formam, destacados para 

atividades operacionais e, ao longo da carreira, acabam por serem alocados para 

atividades mais administrativas e, por essa razão, representam baixíssimos riscos, 

como se vê no gráfico abaixo. 

Gráfico 11 Distribuição das vítimas "em serviço" por atividade realizada 

 

Levado em conta o ambiente de serviço em que o policial militar trabalhava no 

momento da morte, é no serviço de Radiopatrulhamento em que ocorre o maior 

número de eventos, seguido do policiamento denominado Força Tática, do ROCAM 

(Rondas Ostensivas com Apoio de Motos), modalidades de policiamento ligado aos 

batalhões territoriais, além do Policiamento Rodoviário, o que nos aponta para 

determinada particularidade dessa atividade. Outra explicação para o elevado 

número de mortes durante a atividade de Radiopatrulhamento reside na quantidade 

de policiais militares presentes no local do evento. 
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Gráfico 12 Relação de número de Policiais Militares presentes ("no apoio") e a quantidade de eventos 

 

Nota-se que quanto menor o número de policiais “no apoio”, maiores foram as 

mortes: na medida em que o auxílio passou de um para dois, as mortes caíram pela 

metade e, na medida em que o número de apoio subiu para três, elas caíram para 

apenas um caso. Sendo a atividade de Radiopatrulhamento desenvolvida por dois 

policiais militares ela se constitui, nessa medida, mais vulnerável. 

Análise das circunstâncias 

Tendo como inspiração das “teorias de estilo de vida” (life style models) e 

“oportunidades” (opportunity models) (BEATO, PEIXOTO e ANDRADE, 2004, p. 75), 

passo agora a descrever as circunstâncias que cercaram as mortes. Decerto que as 

categorias apresentadas nos gráficos abaixo – exceção ao gráfico relativo ao 

emprego de arma de fogo – trazem os elementos que se destacam nas dinâmicas 

das mortes ou que, em outras palavras, dão sentido aos fatos. Assim, trazem 

consigo, além dos próprios elementos subjetivos dos que conduziram as 

investigações, minhas próprias análises surgidas dos elementos que compõem a 

narrativa dos acontecimentos. Por exemplo: a categoria “via pública”, presente no 

gráfico sobre o local do evento, confunde-se com a categoria “trânsito” ou “ponto de 

tráfico”, haja vista que, nos três exemplos dados, os assassinatos ocorreram na rua. 

Contudo, eles, entre si, adquirem dimensão explicativa na medida em que permitem 

definir, mínima e, decerto, precariamente, como os locais onde os eventos 

ocorreram têm relevância explicativa para compreensão do fenômeno. Do contrário, 

a não ser em casos em que as mortes tivessem ocorrido em ambientes claramente 

definidos e definíveis (dentro de bar, dentro de residência, dentro de 
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estabelecimento comercial, etc.), teríamos uma categoria ampliada via pública que 

pouco auxiliaria na inteligência das dinâmicas. 

 

Gráfico 13 Local de referência do evento 

 

 

É na via pública onde mais ocorrem os homicídios (45,10%), seguidos de 

estabelecimento comerciais (14,86%), bar (5,97%) e residência (5,43%).  

O fato de a morte ocorrer na via pública é retrato dos casos de latrocínio, que 

se dão à ordem de 33% dos casos (gráfico 16). As vítimas, majoritariamente na 

condução de seus carros ou motos, são abordadas por motociclistas que, ao 

identificarem que ela é policial, matam-na, seja por medo da reação, seja por 

deliberada intenção de matar. Em alguns latrocínios, a vítima foi abordada para a 

subtração de pertences e valores (dinheiro). Por outro lado, as mortes havidas em 

estabelecimentos comerciais, dão clara indicação de que muitos crimes se dão 

durante o exercício de atividade privada de segurança.  
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Em outra análise, os crimes ocorridos em bares e residência dão conta de 

claros indícios de execução, geralmente com elevado números de golpes/tiros. 

Emergem duas explicações, não excludentes entre si: (i) o papel do Primeiro 

Comando da Capital (PCC) na eliminação deliberada de policiais militares, conforme 

analisado anteriormente e (ii) as redes violentas de relacionamentos em que os 

policiais militares se envolvem, sobretudo nas práticas cotidianas de policiamento, o 

que denomino “contexto” 14. 

Gráfico 14 Instrumento empregado 

 

Em 84,46% dos eventos, o instrumento empregado foi a arma de fogo, e, em 

outros 2,03% dos casos a arma de fogo foi empregada em conjunto com faca 

(0,68%) ou golpes (1,35%), reproduzindo a ampla participação das armas de fogo 

nos homicídios no Brasil, como apontado nos estudos de Lima, Sinhoretto e 

Pietrocolla (2000), Cerqueira (2014) e Waiselfisz (2015). 

                                            
14 O termo “contexto” se refere às relações que são construídas nos locais de trabalho (na 

Polícia Militar ou não) ou na residência do policial, em que o contato com a criminalidade é inevitável, 
sejam nas prisões, sejam em atuações mais orgânicas e ilegais com o crime. Em muitos casos 
analisados, os depoimentos dos criminosos presos narram um fato anterior ocorrido com a vítima 
(uma prisão efetuada, um relacionamento amoroso com a namorada do traficante, a participação em 
grupos de extorsão). E nesse “contexto”, são escolhidas as vítimas do PCC, retratando, assim, uma 
composição entre uma lógica formal (PCC x PM), mas também uma lógica mais informal, própria das 
sociabilidades dos bairros em que os policiais militares residem. 
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Gráfico 15 A vítima estava armada? (somente casos “em folga”) 

 

Da mesma forma, a arma de fogo esteve presente, com a vítima em 82,20% 

dos casos, já excetuados os casos em que ela estava de serviço e, por essa razão, 

o uso da arma era obrigatório. Em 10,17% dos casos não foi possível afirmar se ela 

estava armada, em razão de que a arma foi subtraída e as informações disponíveis 

até o momento das investigações não eram capazes de determinar a presença ou 

não da arma com a vítima15.  

Gráfico 16 Motivação declarada/presumida 

 

Igualmente ao comentado no início deste subcapítulo, as categorias acima 

(“morto em razão de ser policial militar, atuar ou ser reconhecida como”, “indícios de 

atividades de segurança privada”, “questões familiares” e “latrocínio”) foram 

                                            
15 Segundo Lima, Sinhoretto e Pietrocolla (2000, p. 372), a parcela da população que possui 

arma de fogo corre um risco 56% superior de ser vítima fatal numa situação de roubo do que o 
restante da população. 
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construídas pela emergência, quase sempre fugidia, dos elementos que cercam as 

mortes. Frise-se que as investigações promovidas pela “Divisão PM vítima”, fonte 

deste trabalho, têm a finalidade, principal, de identificar os criminosos e, 

secundariamente, as circunstâncias subjetivas do crime. São procedimentos com 

interesse eminentemente jurídico-penal e, por essa razão, dados como motivação, 

não estão no centro dos objetivos das investigações. Nessa medida, estabelecer a 

classificação acima requereu observar as versões das testemunhas e criminosos 

eventualmente ouvidos, as denúncias anônimas realizadas sobre os casos e outros 

elementos que favorecessem a atribuição de algum sentido à morte. 

Nessa construção, algumas delas demonstraram terem vários sentidos: o 

policial militar que foi executado pelo PCC e que estava realizando atividade de 

segurança; a vítima que foi morta a mando da esposa e o autor, também, roubou a 

arma da vítima (latrocínio), dentre outros casos de delicada intelecção. Por essa 

razão, as estatísticas acima não são excludentes e, por isso, avançam, quando 

somadas, os 100%. 

É o papel de policial militar que informa a maior parte dos casos (78,38%). Os 

demais casos são atribuídos a questões familiares ou a casos de latrocínio em que 

os criminosos não identificaram a vítima como policial. Em 10,14% (15 casos) há 

claros indícios de que a vítima foi morta em razão de atividade de segurança, 

retratando, por um lado, as questões salariais e, por outro, as precárias condições 

de trabalho que a iniciativa privada oferece aos seus funcionários, estabelecendo um 

duplo problema: o da retribuição pelo serviço público e o das relações de trabalho no 

ramo da segurança privada. As questões de ordem familiar orientam 5,41% (8 

casos). 

Foram analisados somente os crimes de trânsito ocorridos durante o serviço16. 

Eles representam 9,46% (14) dos casos analisados. O impacto das mortes no 

trânsito, na sociedade em geral, é menor que as demais mortes violentas, por 

acreditar-se que são “acidentes” e, por isso, resultado do infortúnio. Isso também 

acontece na Corporação, a despeito de os dados serem bastante elevados. Importa, 

nessa medida, rediscutir práticas de autoproteção pouco adotadas pelos policiais 

militares dentro das viaturas, por exemplo, o uso do cinto de segurança, assim como 

                                            
16 Como informado acima, não havia crimes de trânsito investigados pela “Divisão PM Vítima” 

nos anos de 2013 e 2014, apesar de acreditarmos que tenham sido inúmeros os policiais militares 
que morreram, de folga, nessas circunstâncias e período. Os casos das vítimas mortas em crimes de 
trânsito em serviço foram informados pelo Centro de Inteligência da Corporação. 
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as próprias condições de segurança que essas viaturas apresentam, construídas 

para as situações comuns de condução e emprego, pouco ou nada adaptadas em 

seus projetos para o serviço policial.  

Por último, o latrocínio informa 33% das mortes de policiais militares, principal 

causa dos assassinatos. Foram 29 mortos em 2013 e 20 em 2014. Com base em 

dados da Secretaria da Segurança Pública Estadual, divulgados no Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública (2015), houve, no estado de São Paulo, 745 casos 

de latrocínios em 2013 e 2014. De acordo com os dados levantados nessa pesquisa, 

foram 49 os policiais militares que morreram nessas condições; resulta, assim, que 

6,57% do total de latrocínios ocorridos no Estado tiveram como vítimas policiais 

militares. As taxas por 100 mil habitantes de latrocínio para o conjunto da população 

do Estado foram de 0,9 em 2013 e de 0,8 em 2014 (FÓRUM..., 2015, p. 14). 

Estimando-se o contingente de policiais militares, da ativa e aposentados, em 150 

mil, chegamos às taxas por 100 mil de 19,3 em 2013 e 13,3 em 2014. 

Gráfico 17 Taxas de mortos em latrocínio por 100 mil (estado de São Paulo e efetivo da PMESP) 

 

Acredito que algumas razões podem explicar a ocorrência desses latrocínios, 

que, na ordem que serão apresentadas, não necessariamente retratam a 

importância do grau de causalidade que guardam com os eventos: 

1. a título de hipótese, o aumento dos crimes contra o patrimônio nas 

periferias. Locais de residência de grande parte dos policiais militares, acredito que o 

aumento da renda da população em geral, o que não foi diferente para os policiais 
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militares, agravou a ocorrência de crimes contra o patrimônio nessas áreas, e, por 

conseguinte, os latrocínios; 

2. a presença, quase constante, diferentemente do conjunto da população, da 

arma de fogo nas mãos das vítimas policiais militares, o que aumenta a violência do 

evento, fator esse que, por sua vez, nos remete ao terceiro; 

3. uma disposição constante do policial militar para o “combate”, razão de 

estar constantemente armado. Mais do que a “defesa” do seu patrimônio, a arma 

significa a ele e possibilidade de suplantar seu inimigo, pois, contrariamente, ser 

vítima de roubo, causa a ele, sobretudo, menos que o dano material, um dano de 

natureza subjetiva, na medida em que afeta sua valentia e seus valores guerreiros. 

E, nessa medida, as políticas de segurança de ”enfrentamento do inimigo”, na 

medida em que são incorporadas como habitus, tornam-se vetores de sua 

vitimização. Essa uma das razões porque são os homens, e não as mulheres 

policiais militares, os que morrem. 

CONCLUSÃO 

Foram, no biênio analisado, os soldados (53,38%), homens (100%), casados 

(50,68%), brancos (56,76%), entre 41 e 50 (35,14%), com até 20 anos de serviço 

(79,49%)17, de folga (79,73%), do serviço ativo (80%), pertencentes aos batalhões 

territoriais, da região metropolitana e do interior, a população mais vitimizada por 

mortes violentas intencionais no universo estudado. Destacam-se as Unidades 

localizadas em Santo André, na Zonal Sul e Leste da Capital, com cinco vítimas, e 

em Diadema, com quatro vítimas. 

Os eventos ocorrem em via pública (56,8%), com o emprego de arma de fogo 

(84,46%), estando a vítima também armada (82,20%, dentre os casos ocorridos na 

folga). Contribuem com 33,11% os casos de latrocínio e 10,14% casos com indícios 

de segurança privada. 

No decorrer do texto, apresentei análises para os dados obtidos, que, 

observados à distância, possibilitam elaborar três conjuntos explicatórios: as mortes 

que ocorrem como (i)“acidente de trabalho”, (ii) as decorrentes do “contexto” de 

                                            
17 Dado referente ao efetivo da ativa. 
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relações em que o policial militar está inserido e (iii) aquelas decorrentes de seu 

estilo de vida (life-style model). Passo às analises de cada uma. 

As mortes classificadas como acidente de trabalho nos remetem às condições 

em que esse profissional exerce seu ofício. São inúmeras as variantes de risco 

possíveis - e não apreendidas pela pesquisa -, tais como más condições das 

viaturas, falta de treinamento (ZANCHETTA, 2011) e outras. Contudo, um dado 

destaca-se: a quantidade de policiais militares que compõem a equipe influencia 

diretamente a quantidade de mortes em serviço, pois, quanto maior a quantidade de 

policiais que integram a equipe, menores as chances de que ocorram mortes contra 

esses policiais (gráfico 12)18. 

Não menos importante é a acentuada presença das vítimas pertencentes às 

unidades operacionais e ligados ao radiopatrulhamento evidenciando sua 

vulnerabilidade em relação a outras atividades da instituição, inclusive operacionais. 

Também ligada às mortes em serviço, há que se considerar a importante 

participação das mortes decorrentes de crime de trânsito, cuja dinâmica é 

negligenciada – quando comparada com os homicídios – sendo essas mortes 

classificadas como “acidentes” e, por isso, razão do infortúnio, do acaso.  

Parte das mortes ocorridas é motivada pelas redes de relacionamento - 

chamadas aqui contexto - que o sujeito estabelece nas dinâmicas profissionais, 

marcadamente próximas à violência e ao mundo do crime, e/ou nas dinâmicas 

vicinais, nos bairros onde residem ou trabalham em atividades de segurança 

privada, comumente periféricos. Execuções por parte do crime organizado, mortes 

em razão de relacionamentos extraconjugais, envolvimento com o crime e vingança 

são motivações cujas fronteiras não são facilmente decifráveis, mas que evidenciam 

as relações de sociabilidade presentes, no Machado da Silva (2000) denominou 

“sociabilidade violenta”. Nesse ambiente marcadamente violento, policiais militares 

se enredam em relações que os vitimizam, face, também eles, da precariedade da 

tutela do Estado na gestão dos conflitos, sobretudo nas periferias. 

                                            
18 A questão da possiblidade de que as guarnições de patrulhamento tenham aumentados os 

seus efetivos, que, hoje, é de dois policiais militares por viatura, é, há tempos, reivindicado por oficiais 
e praças. O discurso acionado por esses atores não é o da “segurança da equipe”, mas a maior 
autonomia para as ações policiais, na medida em que veem aumentadas suas capacidades de 
atuação. Tal argumentação é contraposta por muitos outros oficiais, pois, na medida em que se 
agrupam os policiais militares em maior número, reduzem-se a quantidade de patrulhas operando. 
Decerto que ambos argumentos têm argumentos plausíveis. 
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A terceira explicação para as mortes analisadas recai sobre o estilo de vida 

das vítimas. Digo isso com vista, exclusivamente, para os hábitos dos policiais 

militares em sua vida privada. Para os policiais militares, sobretudo àqueles que 

trabalham em atividades operacionais, os deveres inerentes à profissão vão além de 

sua atuação durante o turno de serviço, constituindo-se em um ethos que alcança 

seu proceder, inclusive durante as folgas. Consequentemente, os riscos a que ele é 

exposto durante o serviço são, quase que em igual medida, trazidos para quando 

não estão em suas atividades, só que, agora, sem o instrumental que lhe garanta 

maior proteção (viatura, radiocomunicador, acionamento de “apoio” dos 

companheiros, por exemplo). Muniz (1999), em seu trabalho junto à Policia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, nos mostra como o pertencimento à Instituição compõe a 

subjetividade de seus integrantes, de modo que a vida particular e a vida profissional 

se confundem em uma só. 

Muitos policiais militares quando se reportam à sua vocação, à sua 

escolha profissional - em verdade, uma escolha de vida - e às suas 

atribuições como servidores que receberam a missão de “proteger e servir”, 

fazem uso de uma estrutura de narrativa muito próxima dos testemunhos de 

vida que informam as conversões religiosas e demais processos profundos 

de reconstrução biográfica. 

Enunciados marcantes tais como “no cumprimento do dever 

sacrificamos nossa própria vida” ou “a farda é a minha esposa e a amante é 

a minha mulher”, plasmam a sintaxe policial militar. Evidenciam uma 

simbólica expressionista, em boa medida exegética, voltada 

cuidadosamente para a corroboração do pertencimento a um mundo novo 

(a corporação), inaugurado por um novo nascimento, isto é, “o nascimento 

para a vida policial militar”. Um tipo de pertencimento no qual a fidelidade e 

o amor dedicados à corporação e à própria persona institucional assimilada 

pelos indivíduos, devem ser encenados nos espaços mais distintos de 

sociabilidade dos conversos, até mesmo nas esferas mais triviais do mundo 

social, como uma festa de aniversário de criança, por exemplo. Na 

administração cotidiana dessa subjetividade parece ser preciso se manter 

vigilante, em uma espécie de estado existencial de prontidão, jamais 

perdendo de vista o comprometimento de sempre “honrar a farda” “em cada 

ação realizada”, “em cada ideal alcançado”, em suma, “em cada exemplo 

deixado” (MUNIZ, 1999, p. 103).  
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Por essa razão, em 78,38% dos casos analisados a morte foi em decorrência 

de a vítima ser policial militar, apesar de que em somente 20,27% ela estava de 

serviço, o que demonstra o quanto que a fronteira entre “serviço” e “folga” é fluída. 

Sendo permeáveis tais limites, pode-se inferir que as políticas de segurança pública, 

na medida em que pautam pelo enfrentamento do criminoso, afetam diretamente a 

forma com que o sujeito se vê ante ao problema e como ele se comporta, mesmo na 

folga. Digo isso tendo em vista a disposição da vítima em reagir ao roubo que, como 

mostrei, informa 33% das mortes. Nesse sentido, destaco as análises de Adorno e 

Minayo. 

Do ponto de vista dos Policiais, seu “risco epidemiológico” se 

materializa, principalmente, nos confrontos armados, nos quais se expõem 

e podem perder a vida. É certo que o risco é inerente à natureza das 

operações policiais. Não é menos certo, porém, que orientações 

institucionais, emitidas pelas autoridades hierarquicamente superiores e não 

raro lastreadas em políticas governamentais de segurança pública podem 

agravar esse quadro se risco. Políticas do tipo “mão dura”, voltadas para o 

enfrentamento a qualquer custo do crime urbano não raro potencializam o 

risco (ADORNO e MINAYO, 2013, p. 588). 

Como dito anteriormente, para o policial militar, ser roubado vai além do 

prejuízo material que advém, mas diz a ele sobre sua derrota ante o oponente, razão 

pela qual, a reação é, no seu julgamento, a única resposta possível. Significa dizer 

que os resultados da interação entre a vítima e o criminoso são informados 

inexoravelmente pelo entendimento que ela - e ouso dizer também para o criminoso 

- tem sobre as saídas aceitáveis, sob o ponto de vista subjetivo. Em um panorama 

de “guerra”, as únicas saídas aceitáveis são “matar ou morrer”.  

Também compõe o estilo de vida dos policiais militares a realização de 

segurança privada, que informam, ao menos, 10,14% dos eventos analisados. 

Malgrado constituir-se transgressão disciplinar19, a legislação trabalhista ampara o 

vínculo empregatício estabelecido entre o empregador e o sujeito que realiza o 

serviço de segurança. Nesse sentido, os casos de vitimização durante a realização 

desse serviço expõem as frágeis condições em que esse trabalhador exerce seu 

                                            
19 Conforme o art. 13, parágrafo único, nº 36 do Regulamento Disciplinar da PMESP (Lei 

Complementar nº 893, de 09 de março de 2001), constitui-se transgressão disciplinar “exercer ou 
administrar, o militar do Estado em serviço ativo, a função de segurança particular ou qualquer 
atividade estranha à Instituição Policial-Militar com prejuízo do serviço ou com emprego de meios do 
Estado”. 
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ofício. Dessa forma, o enfrentamento a essa questão passa também por tutelar essa 

relação de trabalho, diga-se, no âmbito da iniciativa privada. 

 

 

O enfrentamento aos problemas suscitados neste trabalho passa por medidas 

que são comuns às mortes em geral da população brasileira, como, sobretudo, uma 

melhor gestão dos conflitos por parte do Estado, e outras muito próprias às 

corporações policiais. Apresento aqui algumas sugestões: 

 a composição do efetivo, além de 02 integrantes por equipe, principalmente 

em regiões de maiores níveis de violência e/ou momentos de maior vulnerabilidade 

pelos policiais militares, como as mortes deflagradas pelo PCC em 2006 e 2012; 

 campanhas que reforcem cuidados na condução das viaturas, tais como o 

uso de cinto de segurança, comumente negligenciados pelos policiais militares; 

 expansão do serviço de amparo aos policiais militares vítimas, atualmente 

desempenhada pela “Divisão PM Vítima” da Corregedoria, abarcando não apenas 

as mortes e ameaças, mas buscando um amparo mais holístico, que congregue 

assistentes sociais, psicólogos e advogados, no sentido de alcançar os conflitos em 

que os policiais militares se veem envolvidos; 

 discussão sobre a necessidade de utilização da arma de fogo e de outros 

elementos distintivos da função policial em seus momentos de folga; 

 campanhas, voltadas principalmente para os grupos mais vulneráveis, sob 

medidas de proteção pessoal. 

  

Em resumo, o presente trabalho buscou contribuir com os estudos sobre o 

tema ao trazer dados sobre as mortes de integrantes da PMESP nos anos de 2013 e 

2014, partindo para análises de vetores de vitimização, apresentando, ao final, 

propostas para o enfrentamento do problema. A incidência desse fenômeno, tanto 

do ponto de vista estatístico, como do ponto de vista simbólico, constitui-se em um 

dos assuntos prementes a serem enfrentados para o alcance de níveis mais 

aceitáveis de violência no Brasil. Para os policiais militares, trata-se, também, de se 

verem incluídos pelos avanços democráticos que o País assistiu nos últimos anos. 

Nesse sentido, reforço as conclusões de Fernandes (2015), ao realizar um trabalho 

etnográfico com integrantes da polícia militar em diferentes estados da Federação: 
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Suas posições permitem questionar o que significaram os “avanços 

democráticos” para esses trabalhadores, cuja limitação às suas atuações 

mais violentas deixou-os, por seu lado, sem as ferramentas que lhes 

asseguravam as condições de segurança, ao mesmo tempo em que foram 

também vítimas do aumento da criminalidade e, sobretudo, dos homicídios, 

que os atingiram com maior intensidade. Paradoxalmente, eram afetados 

em relação à garantia legal – a segurança – para a qual se dedicavam. Por 

essa razão, também nota-se certo sentimento de abandono em relação aos 

governos. Essa insegurança, sobretudo em suas vidas fora da corporação, 

traz a eles um profundo questionamento dos “ganhos” obtidos com a 

democracia – noção que, aliás, faz-se presente nos julgamentos de imensa 

parcela da população (FERNANDES, 2015, p. 210).  

Assim, tanto quanto reconhecer os dramas desse grupo, o que, por si só, 

constitui um motivo suficientemente importante, analisar a questão das mortes de 

seus integrantes liga-se diretamente a repensar toda uma configuração de respostas 

que o Estado brasileiro oferece no campo da segurança pública, que, ao que vemos, 

produzem mortos, tanto de seus policiais, como da população em geral, vítimas 

todos, em larga medida, de iguais causas da violência.  
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