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Os líderes são peças chave dentro de 
qualquer organização. São o elo en-
tre as equipes de execução e os seus 

superiores. Além disso, são como um espelho 
para os seus subordinados, de forma que têm 
o poder de infl uenciar diretamente na motiva-
ção deles.

A personalidade de cada ser é um univer-
so em si, motivo pelo qual cada indivíduo se 
motiva com fatores diferentes. Cabe ao líder 
desenvolver a percepção do que levará cada 
subordinado a se interessar pela evolução do 
grupo, por desenvolver--se e por despertar 
todo o seu potencial.

Em um ambiente militar, regido pela disci-
plina e pela hierarquia, os preceitos da lideran-
ça são tão importantes quanto em qualquer 
empresa privada. Um comandante deve re-
conhecer que seus comandados detêm um 
conhecimento ímpar acerca do serviço policial 
militar, adquirido por meio de cursos específi -
cos e principalmente das experiências diárias. 
Além de desenvolver essa percepção, deve 
utilizar esse conhecimento em benefício de 
sua instituição, aproveitando as potencialida-
des de cada policial, bem como considerá-lo 
no momento em que for tomar as suas de-
cisões.

Os funcionários que veem seu trabalho, 
suas experiências e suas ideias valorizados 
sentem-se muito mais motivados do que os 

Bárbara Sheise da Silva Arantes

demais, o que faz com que o interesse em 
produzir mais e com mais qualidade seja algo 
cada vez mais latente.

Pode-se destacar três tipos de liderança, 
quais sejam a autocrática – mais ligada à fi gura 
do chefe tradicional – que é focada nas tare-
fas e não conta com a participação da equipe 
nas decisões; a democrática, que, ao contrá-
rio, conta com a participação efetiva da equipe 
no processo decisório e, por fi m, a liderança 
liberal, que evidencia-se pela tomada de de-
cisões por parte de seus subordinados sem a 
necessidade da supervisão do chefe em todos 
os momentos.

Não se pode dizer que esse ou aquele 
modelo de liderança seja o mais adequado, 
pois as metodologias variam de acordo com 
cada comandado, cada equipe e também de 
acordo com o momento. É preciso fazer uma 
análise situacional e de cenário para que se en-
tenda qual é a melhor forma de se lidar com as 
pessoas, bem como de motivá-las.

A postura adotada perante os comandados 
está intimamente ligada à liderança, mais até 
do que o próprio cargo exercido. Tratando-
-se da caserna, é fundamental que os coman-
dantes cativem a sua tropa e que obtenham 
o seu respeito, pois, dessa maneira, contarão 
não apenas com subordinados dedicados, mas 
também com aliados fi éis para o fortalecimen-
to da instituição.

CHEFIA, LIDERANÇA 
E FATORES MOTIVACIONAIS

Bárbara Sheise da Silva Arantes ED
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Jair Messias Bolsonaro

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

Ao olhar para estes 106 cadetes, que na data de 
hoje são nomeados Aspirantes a Ofi cial, emocio-
no-me. Recordo de minha história na Academia 

Militar das Agulhas Negras, onde também fui Cadete e 
Aspirante. Somente nós, que fomos forjados na hierar-
quia e na disciplina e que passamos por um árduo e ex-
tenso curso de formação, sabemos o preço de ser um 
Ofi cial. Daqui a 06 meses serão declarados Tenentes, por 
ato do Governador, e farão o mesmo juramento que eu 
fi z perante a Bandeira Nacional. 

Estive aqui no Pátio Tiradentes, na Academia de Polí-
cia Militar do Estado de Goiás, na ocasião da solenidade 
de entrega do Espadim Tiradentes, símbolo do Cadete, 
à época, ainda Deputado Federal, com um ideal de ser o 
futuro Presidente do País. 

No dia 26 de julho de 2019, volto ao mesmo pátio 
onde terei a honra de ter a maior turma de um Curso de 
Formação de Ofi ciais com meu nome. Olho para vocês e 
me vejo. Sinto o mesmo entusiasmo, o mesmo orgulho 
e ainda tenho os mesmos ideais.

A formação destes Aspirantes é inédita no país, pois, 
para o ingresso  no curso de formação, todos devem ser 
bacharéis em Direito e, durante o curso, concluem ain-
da o MBA em Gestão de Polícia Ostensiva.  A união da 
estrutura militar com a atividade de produção de conhe-
cimento na área de polícia e da ciência  leva ao Estado de 
Goiás padrões de excelência aos seus Ofi ciais, tornando-
-os aptos para o combate efi caz ao crime e trazendo à 
sociedade a segurança.

Senhores Aspirantes, estou honrado e orgulhoso de 
participar da história de cada um de vocês desde o dia em 
que receberam seu símbolo sagrado, o Espadim Tiraden-
tes. Ao vê-los com a espada de Ofi cial, rogo a Deus para 
estar aqui no dia do juramento à bandeira. Esta turma 
de ofi ciais não carrega apenas meu nome, mas também 
meu carinho, carinho este que estendo a todo o povo 
de Goiás.  

Desejo a todos uma carreira com dignidade e honra, 
com coragem e fé em nosso Pai Celestial, pois: “ Brasil 
acima de tudo, Deus acima de todos”.

Obrigado.

SENHORES ASPIRANTES, 
ESTOU HONRADO E 

ORGULHOSO DE PARTICIPAR 
DA HISTÓRIA DE CADA UM DE 
VOCÊS DESDE O DIA EM QUE 

RECEBERAM SEU SÍMBOLO 
SAGRADO, O ESPADIM 

TIRADENTES.
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Ronaldo Caiado

GOVERNADOR DO ESTADO 
DE GOIÁS

É com muito orgulho que apresento ao povo goiano 
106 novos Aspirantes a Ofi ciais, com a mais alta ex-
celência em formação policial militar do país, sendo 

a turma dos Aspirantes 2019 a maior da história da Polícia 
Militar do Estado de Goiás. São todos bacharéis em Di-
reito e agora com o título de MBA em Gestão de Polícia 
Ostensiva, implementado no curso de formação de ma-
neira pioneira no país, por nossa gloriosa polícia goiana.

A turma Jair Messias Bolsonaro homenageia o Presi-
dente da República, como símbolo de um estreito vín-
culo entre o Governo do Estado e a União. O Chefe 
do Executivo Federal esteve presente em uma das mais 
importantes solenidades para os Cadetes, a entrega do 
Espadim Tiradentes, e, na data de 26 de julho de 2019, 
nos honra novamente com sua presença na solenidade 
de formatura dos Aspirantes e aniversário da Polícia Mili-
tar do Estado de Goiás.

Imbuído do sentimento de resgatar valores essenciais 
à esfera pública, como a verdade e a ética, fui eleito Go-
vernador do Estado. E é com essa fé em um Goiás mais 
sério e mais transparente, que entregamos aos cidadãos 
goianos uma turma de Aspirantes com vontade insaciável 
de fazer ressurgir os fundamentais valores da honestidade 
e do Bem. Os novos comandantes, diante de todo o cla-
mor social por probidade e por segurança, estão prontos 
para irem às ruas e combaterem o crime, dedicando-se 
inteiramente ao cumprimento do sacerdócio de servir à 
sociedade. Sinto-me honrado em participar da história da 
Polícia Militar do Estado de Goiás em seu 161º aniversá-
rio, que traz como presente para a tropa e para o povo 
goiano a formatura de 106 novos Aspirantes.  

Parabenizo o Comandante Geral, Coronel Renato 
Brum dos Santos, bem como todos os Ofi cias e Praças 
que, de alguma forma, ajudaram na formação da 45ª 
Turma do Curso de Formação de Ofi ciais. Parabenizo 
também os novos comandantes, que têm meu carinho e 
minha gratidão, pois tenho a certeza de que farão história 
na segurança pública do Estado de Goiás.

OS NOVOS 
COMANDANTES, DIANTE 

DE TODO O CLAMOR 
SOCIAL POR PROBIDADE E 
POR SEGURANÇA, ESTÃO 
PRONTOS PARA IREM ÀS 
RUAS E COMBATEREM O 

MAL



Em um momento ímpar para o Estado de Goiás, em 
que todos os esforços estão sendo feitos para honrar 
o compromisso do Governador Ronaldo Caiado, o 

de devolver a tranquilidade aos cidadãos de bem e trans-
formar o Estado em um lugar inapropriado para bandido 
fazer carreira, o que já se refl ete mês a mês na queda dos 
índices de criminalidade e no aumento da produtividade 
das forças policiais, nos aproximamos da conclusão do 
45º Curso de Formação de Ofi ciais da Polícia Militar do 
Estado de Goiás, nesta turma que leva o nome do Exmo. 
Sr. Presidente Jair Messias Bolsonaro.

Foram dois anos de trabalho árduo com 106 Cade-
tes, que agora levarão consigo a patente de Aspirantes 
no ombro, muito conhecimento e discernimento para as 
tarefas operacionais na cabeça, um amor em seus cora-
ções pela corporação e pela profi ssão que ousaram esco-
lher e, igualmente importante, a lembrança de cada dor 
sentida na preparação física e psicológica de todos esses 
meses. Dores essenciais para lapidar jovens Cadetes em 
homens preparados para o comando, para a coordena-
ção das mais diferentes tarefas e, sobretudo, para a lide-
rança no seu sentido mais amplo, sempre pautando pelo 
respeito à hierarquia e à Pátria. 

Sinto-me lisonjeado de responder como patrono 
desta turma. E sei que esse sentimento, eu divido tam-
bém com o Exmo. Sr. Governador Ronaldo Caiado, que 
apadrinha a turma Aspirantes 2019, ao lado de sua espo-
sa, Gracinha Caiado, que é a madrinha. Mesma emoção 
de honra e orgulho que, nesse momento, tenho certeza, 
acomete o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel 
Renato Brum, homenageado pela turma.

A Corporação passa a contar agora com mais 106 
Militares para o trabalho operacional, aptos para prote-
gerem a sociedade e desenvolverem as atividades de se-
gurança pública com excelência, pois foram capacitados e 
instruídos dentro das diretrizes da melhor Polícia Militar 
do Brasil, como gosta de repetir o nosso Governador 
Ronaldo Caiado. E nesse quesito, quero aqui saudar de 
forma especial ao Major Fábio Costa, que comandou a 
formação da turma com a dureza e o nível de exigência 
que a tarefa impõe, mas também com a sabedoria e o 
carinho por uma causa maior: a de receber jovens cheios 
de energia e disposição e de entregar homens forma-
dos que serão capazes de canalizar esta mesma energia 
e disposição num invólucro de muito conhecimento. E 
conhecimento senhores, ninguém mais tira de vocês, o 
caminho agora é somente de aperfeiçoamento, algo que 

as tarefas cotidianas hão de dar-lhes nas inúmeras mis-
sões que terão pela frente.

À todos que se formarão neste 26 de julho, quando 
também comemoramos o aniversário da gloriosa Polícia 
Militar do Estado de Goiás, o meu bem-vindo ao trabalho 
operacional. Suas famílias terão orgulho de vocês. Mas 
saibam que o conceito de família passará a ser maior, a 
responsabilidade é grandiosa, e ganha a dimensão do 
povo Goiano, daqueles que aqui nasceram, ou escolhe-
ram esta terra para viver e trabalhar. 

Nos próximos anos, vocês serão submetidos aos mais 
intensos desafi os e estímulos para que possam conseguir 
sobreporem-se às necessidades do dia a dia, principal-
mente naquelas voltadas à promoção dos direitos do 
cidadão, que precisamos proteger, e não se iludam, no 
caminho haverá muito enfrentamento à criminalidade e 
momentos de violência extrema. Quiçá, o senhor bom 
Deus guarde todos vocês para que a cada missão pos-
sam usar os conhecimentos adquiridos neste curso de 
formação de ofi ciais, e delas saírem com a satisfação do 
dever cumprido e a integridade física preservada. E que 
o compromisso de vocês seja, sempre, o de defender o 
bem. É o que lhes desejo!

Rodney Rocha Miranda

SECRETÁRIO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA
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Coronel Renato Brum dos Santos

Caros Aspirantes da 45º Turma de Ofi ciais da Po-
lícia Militar do Estado de Goiás, deixo aqui de-
monstrado mais uma vez a força da nossa Polícia 

Militar, serão 106 novos Aspirantes que vão continuar a 
manter o respeito e a dignidade da nossa conceituada 
instituição, que está sempre pronta para e em condições 
de defender a nossa sociedade.

Ao tomar a decisão de ingressaram no Curso de For-
mação de Ofi ciais, na busca por crescimento profi ssional 
e pessoal, cada um dos senhores foram ousados e em 
contrapartida receberam uma grande missão, a de de-
dicar-se inteiramente ao serviço policial militar, à manu-
tenção da ordem pública e à segurança da comunidade, 
mesmo com o risco da própria vida.

Sabemos que a caminhada até aqui não foi fácil e que 
cada um passou por alguma difi culdade em algum mo-
mento da jornada, sendo colocados à prova em inúmeras 
situações. No entanto, tenham a certeza de que o único 
objetivo era o de formar profi ssionais exemplares e dig-
nos de pertencer a nossa Polícia Militar. 

 A Academia de Polícia Militar do Estado de Goiás pos-
sui a missão de forjar todos os nossos Ofi ciais com uma 
formação diferenciada, em que muito se ensina quanto à 
cidadania, companheirismo e proteção ao cidadão e te-
nho certeza que os senhores estenderão estes preceitos 
não somente para a vida profi ssional mas também para a 
vida pessoal. 

O Aspirantado representa a primeira etapa vencida, o 
coroamento do início de uma carreira e tenho a convic-
ção de que cada um dos senhores irá colocar em prática 
tudo o que lhes foi oferecido durante a formação, pois 
a sociedade precisa de profi ssionais vocacionados, que 
possuem o idealismo de fazer a diferença, melhorando a 
cada dia mais o nosso serviço. 

O Comando da Corporação parabeniza os novos As-
pirantes por esta importante vitória e deposita a confi ança 
de que todos os senhores, durante todos os dias de suas 
carreiras, farão o seu melhor, honrando a nossa Polícia 
Militar do Estado de Goiás com uma conduta digna, ínte-
gra e honesta.

Parabéns à 45ª Turma de Ofi ciais da Polícia Militar do 
Estado de Goiás!!!

COMANDANTE GERAL 
DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS

A ACADEMIA DE POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DE 

GOIÁS POSSUI A MISSÃO 
DE FORJAR TODOS 

OS NOSSOS OFICIAIS 
COM UMA FORMAÇÃO 
DIFERENCIADA, EM QUE 

MUITO SE ENSINA QUANTO 
À CIDADANIA.



Virgílio Guedes da Paixão

A vida tem mais sentido quando temos sonhos, 
aspirações. Quando temos algo pelo qual que-
remos e precisamos lutar, ganhamos motiva-

ção, planejamos o futuro e fazemos acontecer. O su-
cesso é daqueles que batalham, e com toda certeza 
vocês são merecedores dessa vitória. A jornada não 
foi fácil, mas vocês encararam o sacrifício com cora-
gem e ânimo, pois sabiam que a recompensa seria 
maior. Por acreditarem que este dia chegaria, vocês se 
esforçaram, silenciaram melindres e buscaram um ob-
jetivo maior: serem Ofi ciais da Polícia Militar de Goiás. 
Merecidamente vocês venceram, e hoje os aplausos são 
todos para vocês! A conquista de hoje é uma parte do 
que ainda podem conquistar com talento, dedicação, dis-
ciplina e lealdade. Profi ssionalmente futuro e o sucesso 
estão só começando. Agora vocês iniciam uma nova eta-
pa de suas vidas, serão novos desafi os que com certeza 
irão superá-los, visto que o exemplo de galhardia, força 
de vontade, espírito de corpo e disciplina, foram virtu-
des marcantes da presente turma de Aspirantes/2019. 
Segundo Durkheim “o indivíduo só poderá agir na medida 
em que aprender a conhecer o contexto em que está in-
serido”. Seguindo a linha de raciocínio do sociólogo fran-
cês, vocês estão adequadamente preparados para servir 
nosso Estado. Foram dois anos de estudo e aprendizagem 
no Comando da Academia de Polícia Militar de Goiás, nos 
quais vocês conheceram as nuances da segurança pública e 
as necessidades de nossa sociedade. Vocês estão prontos!  
Parabéns pela formatura! Vocês merecem toda a felicida-
de e sucesso.

COMANDANTE DA 
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

O SUCESSO É DAQUELES QUE 
BATALHAM, E COM TODA CERTEZA 
VOCÊS SÃO MERECEDORES DESSA 

VITÓRIA. A JORNADA NÃO FOI FÁCIL, 
MAS VOCÊS ENCARARAM O SACRIFÍCIO 

COM CORAGEM E ÂNIMO.
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A conclusão de um ciclo enseja o início de outro 
e assim sucedem experiências únicas e evoluções 
que marcam nossas existências de forma perma-

nente.

A solenidade de formatura do Curso de Formação de 
Ofi cias – CFO, Aspirantes 2019, é a coroação de uma 
dessas passagens singulares na vida de cada formando e 
na história da nossa Instituição.

Uma nova turma de Aspirantes na Policia Militar do Es-
tado de Goiás é rodeada por expectativas positivas e um 
equilíbrio advindo da necessidade de renovação perante 
a sociedade, haja vista que a contínua estimulação duran-
te a formação é inegável para sobrevivência institucional e 
a sua materialização enseja em grande alegria para todos 
os envolvidos. Esse entusiasmo ganha magnitude quan-
do lembramos que um grupo seleto de homens e de 
mulheres, extremamente honrados, venceram todos os 
obstáculos propostos na árdua caminhada em busca de 
formação, qualifi cação profi ssional e pessoal dignas de 
um futuro ofi cial.

Foram exaustivas aulas, tanto no campo teórico como 
prático; vários estudos de casos; inúmeros treinamentos 
que resultaram em trocas de conhecimentos e ímpar 
aprendizado, além de estágios supervisionados e diver-
sas outras atividades que fi zeram parte da rotina desen-
volvida pela Escola de Ofi ciais. Todas essas etapas foram 
essenciais para o enriquecimento do processo de pre-
paração daqueles que serão responsáveis pelo futuro da 
nossa Instituição.

Ao receber o chamado para comandar o Curso de 
Formação de Ofi ciais, eu sabia que se tratava de uma 
missão honrosa e fui cumpri-la com total afi nco, porém 
o que eu não sabia é que essa responsabilidade me sur-
preenderia de imediato, pois, com um mês à frente do 
curso, eu poderia ainda não tê-los formados, na teoria, 
como Aspirantes, mas eu já os tinha formado como meus 
irmãos. A dedicação que eu tinha para com os discentes foi 
totalmente recíproca de modo a nos tornarmos inspiração 
mútua, constantemente. Deus, em sua infi nita sabedoria, 
sabe o que faz, o que dá e o que tira. Sabe o que traz e 
para onde nos leva! Ele me trouxe ao lugar, onde se muito 
ensinei, cento e sete vezes mais aprendi, pois como bem 

Major Fábio Francisco da Costa e
Capitão Higor Alexandre Guimarães Moreira

COMANDANTE E SUBCOMANDANTE 
DO CFO

dizia Cora Coralina “Feliz aquele que transfere o que sabe 
e aprende o que ensina”.

Por tudo isso, posso dizer: encontrei-me perante os 
Cadetes, sendo a formatura talvez mera formalidade, 
pois prontos já estão. Assim, o desafi o dado a mim, o 
de comandar comandantes é, sem dúvidas, o maior pre-
sente de um Ofi cial, já que nesta função poli diamantes e 
restaurei o brilho de quem já estava lapidado. Com minú-
cias, procurei zelar, cuidar e acalentar os que se encontra-
vam em momentos difíceis, de modo a evitar atritos para 
não ofuscar tudo que são e serão. Olho todos os dias 
maravilhado e orgulhoso sabendo que vamos entregar 
ao Excelentíssimo Senhor Comandante Geral o futuro da 
Polícia Militar do Estado de Goiás.



A 45ª turma do Curso de Formação de Ofi ciais (CFO) 
iniciou a sua formação em setembro de 2017. O cur-
so contou com a carga horária de 3.250 h/a, dentre as 

quais 1000h/a foram dedicadas à Pós Graduação (MBA) em 
Gestão de Policia Ostensiva. 

Há a tendência de que a sociedade esteja cada vez 
mais instruída. Observa-se, inclusive, que o acesso ao en-
sino superior tem sido cada vez maior. De igual maneira, 
as polícias devem acompanhar esse processo, o que é 
realizado de forma exemplar pela Polícia Militar de Goiás.

De forma pioneira no Brasil, a PMGO, além de exigir 
graduação em Direito para seus Ofi ciais, oferece o título 
de pós graduação não só aos Ofi ciais Superiores (CAESP/
CEGESP), mas também aos Cadetes, focando na quali-
fi cação dos alunos e visando promover a excelência no 
desenvolvimento das funções desses profi ssionais, desde 
o início de suas carreiras.

Durante os três períodos de curso, foram desenvol-
vidas atividades práticas  e teóricas, de forma que os ca-
detes pudessem conhecer a realidade vivida fora do am-
biente acadêmico. 

As disciplinas voltadas para a gestão foram essenciais 
para o desenvolvimento técnico dos alunos, já que gerir 

pessoas e administrar a instituição é a função precípua de 
um Ofi cial.

Por meio das instruções práticas, os cadetes tiveram a 
oportunidade de conhecer a realidade das unidades es-
pecializadas da PMGO, as difi culdades enfrentadas pelos 
policiais em cada atividade específi ca, bem como a alta 
produtividade desses batalhões.

Foram ministradas também instruções com diversos 
armamentos, dentre eles, as pistolas Taurus AF92 calibre 
.9mm, Imbel MD5 calibre .40 e Taurus PT100 calibre 
.40; as carabinas IA2 calibre 5.56, Bushmaster calibre 
5.56 e AR10 calibre 7.62.

A Policia Militar de Goiás, por meio do Comando da 
Academia, não mediu esforços para a formação efi ciente 
de seus futuros gestores. Os resultados virão em forma 
de produtividade, de competência e de uma tropa com-
posta por verdadeiros líderes que elevarão cada vez mais 
o nome dessa centenária corporação.

Em julho de 2019, encerrando-se o curso de forma-
ção, os Aspirantes terão, enfi m, a tão esperada oportuni-
dade de contribuírem com a sociedade goiana e de co-
locarem em prática todo o conhecimento adquirido ao 
longo desse período de aprendizagem.

HISTÓRICO DA TURMA

10



11

G
ALERIA D

O
S H

O
M

EN
AG

EAD
O

S

Major Jane Lúcia Sousa
Chefe da Seção Técnica de 

Ensino do CAPM

Major André Luiz Digues da Costa
Comandante da CPE do 16º CRPM

Tenente Coronel Neuzely Coelho 
Bezerra de Oliveira

Superintendente de Gestão, 
Planejamento e Finanças da Secretaria 

de Estado da Casa Militar

Major Junio Alves Araújo
Deputado Estadual

Capitão Anderson Antunes 
do Nascimento

Chefe da Subseção de Análise 

da 2ª Seção do EME

Capitão Luiz André de Oliveira
Coordenador Operacional da 
Assessoria Policial Militar do 

Tribunal de Justiça

1º Tenente Débora Antônia Barbosa 
do Espírito Santo

Chefe da Seção de Ensino do CAPM

Capitão Alex de Siqueira
Comandante da CPE do 2º CRPM

Capitão Renyson Castanheira Silva
Chefe do Serviço de Inteligência do 
Comando de Operações de Divisa
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1º Tenente Danilo Eugênio 
Rosa Peres

Pregoeiro da PMGO

1º Tenente Jonatan Magalhães 
Missel

Comandante da Seção de Instrução 
Especializada e da Cia de Atiradores 

Policiais de Precisão do BOPE

Marcus Vinicius Cardoso 
do Nascimento

Delegado de Polícia do DF 
Ex-Cadete do CFO Turma 45

Wanderli Rodrigues de Sousa
Perito Criminal

Ricardo Matos da Silva
Perito Criminal

Leonardo Ferreira Faria
Psicólogo Criminal

Oswaldo Mendonça

Instrutor de Defesa Pessoal do CAPM

3º Sargento Vilson Luiz de Jesus

Sargento da 1ª Companhia de 
Formação de Ofi ciais

12

1º Tenente Francisco Erinaldo da 
Silva Costa

Chefe da 1ª Seção do BOPE
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Ao longo do Curso de Formação 
de Ofi ciais, os Cadetes obtiveram 
uma grande produtividade na área 

operacional, tanto em ocorrências proati-
vas, como em ocorrências reativas, alian-
do, desta forma, o conhecimento teórico 
e prático da atividade policial.

No âmbito do estágio supervisionado, 
os cadetes exerceram variadas funções 
nas frentes de trabalho, tais como: auxiliar 
de policiamento em eventos, auxiliar de 
CPU, planejamento e execução de ope-
rações policiais, comandante de viatura, 
entre outras.

Diante dessa atuação operacional, o 
Curso de Formação de Ofi ciais auferiu 
resultados nunca antes vistos em uma uni-
dade escola, contribuindo, assim,  para a 
formação de Ofi ciais de excelência. Essa 
produtividade é traduzida através dos ele-
vados números de abordagens, apreen-
sões de drogas e armas, foragidos recap-
turados e veículos recuperados.

PRODUTIVIDADE 
DOS ASPIRANTES 2019

2.209

Armas de Fogo 
Apreendidas

22

Foragidos 
Recapturados

28

Operações realizadas

40

Flagrantes

110

Veículos recuperados

09

Ocorrências de vulto

04

Drogas apreendidas

Abordagens

21 kg
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RECORDAÇÕES 
DA TURMA
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MBA em Gestão de Polícia Ostensiva
Polícia Militar do Estado de Goiás

Polícia Militar do Estado de Goiás
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Abdul HAMID Sebba Neto
OS IMPACTOS DA REINCIDÊNCIA PENAL PARA ATIVIDADE 
DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CAPITAL DE GOIÁS

Este artigo estudou os impactos decorrentes do alto índice 
de reincidência criminal para as atividades de policiamento 

ostensivo realizadas pela Polícia Militar de Goiás, na cidade de 
Goiânia. Realizou-se uma pesquisa de campo por meio da 
aplicação de um questionário aberto com um Ofi cial da Po-
lícia Militar, um Delegado de Polícia Civil e um Juiz Criminal 

da Vara Criminal da Capital, e ainda, fez-se um levantamento 
de dados estatísticos junto a Coordenação de Análise Criminal da 

Secretaria de Segurança Pública. Constatou-se que a maior parcela 
dos crimes registrados pela PMGO no município de Goiânia envolve 

a participação de criminosos reincidentes. Daí, evidencia-se a necessidade 
desse órgão responsável pelas atividades de polícia ostensiva buscar es-
tratégias e metodologias para gerir os policiais enquanto servidores que 
necessitam estar motivados para o desempenho diário de suas funções. 
Além do mais, deve-se promover interlocução com as outras esferas do 
poder público e apoio de órgãos governamentais, tal como o aparato da 
justiça criminal.

Adriano AZEVEDO Sousa
INDICADORES DE DESEMPENHO DA CORREGEDORIA QUANTO À 
APURAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES À LUZ DO CÓDIGO DE 
ÉTICA E DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (CEDIME)

O presente artigo tem o objetivo de apresentar o trâmite procedimental de um 
Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para a apuração das transgressões 

disciplinares, à luz do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado 
de Goiás (PMGO), com o intuito de demonstrar como é o passo a passo 
apuratório, bem como explanar, através de dados estatísticos de PADs, 
os indicadores de desempenho da Corregedoria da PMGO na apura-
ção a esses atos de indisciplina.  Utilizou-se de pesquisa bibliográfi ca 
e de coleta de dados internos do Órgão Correcional da PMGO. 
A pesquisa conseguiu identifi car alguns padrões de transgres-
sões mais recorrentes, como falta de serviço, desobediência 
e desrespeito a superior. Além disso, verifi cou-se a existência 
de 240 (duzentos e quarenta) PAD’s, Ordinário, Sumário e 
Especial, instaurados desde a entrada em vigor do CEDIME, 
muitos deles já fi ndados, o que indica um bom desempenho da 
Corregedoria da PMGO no controle dos atos indisciplinares dos 
militares goianos.

INDICADORES DE DESEMPENHO DA CORREGEDORIA QUANTO À 
APURAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES À LUZ DO CÓDIGO DE 
ÉTICA E DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (CEDIME)
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Alberto Siqueira da IGREJA Filho
A EFICIÊNCIA DO MILITARISMO NA GESTÃO DA POLÍCIA 
OSTENSIVA GOIANA E AS VANTAGENS PARA A SEGURANÇA 
PÚBLICA

24

ALEX Caetano Barbosa
ESTUDO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS (IPSM) E DE SUA VIABILIDADE COMO MODELO 
DE GESTÃO POR PARTE DE UMA INSTITUIÇÃO MILITAR ESTADUAL

O presente trabalho levantou quais as principais vantagens e desvantagens para 
a instituição policial militar assumir a autogestão de sua própria seguridade 

social, tendo por base o estudo do Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM), contribuindo para que outras 
instituições policiais militares possam seguir o mesmo modelo de gestão. 
Para alcançar tais objetivos, utilizou-se um questionário composto por 
21 perguntas direcionado ao diretor geral do IPSM, possibilitando 
melhor compreensão sobre o funcionamento, a gestão, a estru-
tura, o custeio e demais fatores que permitem a continuidade e 
manutenção do mesmo. Em seguida, pode-se concluir que o 
modelo de autogestão adotado pelo IPSM é tido como integra-
do, abrangendo a seguridade social, mesmo que de forma parcial 
em relação à assistência social. Que a autonomia administrativo-
-fi nanceira é tida como principal ponto positivo, principalmente em 
relação à gestão da saúde. Todavia, foi identifi cado a sua dependência 
orçamentaria em relação ao Estado e pouca ênfase quanto à assistência so-
cial. Por fi m, como resultado, pode-se perceber que existem muito mais pontos positivos do que 
negativos identifi cados durante a presente pesquisa em relação ao modelo de gestão adotado pelo IPSM, 
principalmente por meio das informações fornecidas pelo representante do instituto, revelando viabilidade 
para que outras instituições policiais militares possam a partir desse modelo desenvolver a autogestão de 
suas seguridades sociais com maior segurança.

Este artigo teve o objetivo de apresentar a efi ciência do militaris-
mo na gestão da polícia ostensiva goiana e as vantagens para a 

segurança pública. Foram utilizadas legislações, pesquisas e obras 
científi cas que abordam o assunto. Foi ainda utilizado o método 

qualitativo com a realização de entrevistas com diversos militares que 
exercem funções chave na corporação. Nos resultados, pôde-se concluir 
pela manutenção do militarismo como forma de gestão nas polícias estadu-

ais brasileiras, fundamentado por elementos como a hierarquia e a disciplina, 
que são ordenadas e amparadas por um rígido conjunto de normas e leis, 
controle mais rígido da tropa e uma otimização no cumprimento das missões. 
Além disso, foi possível aferir que não há uma associação necessária entre 

militarismo e violência policial.
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ANDRÉIA Guimarães Tavares
MESTRADOS PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL

O presente artigo busca mapear os Mestrados Profi ssionais em Segurança Pú-
blica no Brasil, bem como verifi car suas áreas temáticas, os principais autores 

e quais as instituições onde os autores atuam. Para a elaboração desta pesquisa foi 
feita busca na plataforma Sucupira das dissertações de Mestrados Profi ssionais em 
Segurança Pública no Brasil, bem como uso da bibliometria. A pesquisa conseguiu 
identifi car que os assuntos mais estudados no biênio 2016-2017 são atividade 
policial, delinquência juvenil e violência de gênero, mas sempre levando em 
consideração fatores locais. Levantou ainda que os principais autores são 
discentes que são oriundos de órgãos que têm relação direta com a 
Segurança Pública, como as policias militar e civil. As regiões do Brasil 
que concentram tais cursos de strictu sensu são norte, nordeste e 
sudeste. Com isso, é possível concluir que os assuntos mais estu-
dados pelos discentes dos Mestrados Profi ssionais em Segurança 
Pública variam de acordo com as especifi cidades de cada região 
em que estão localizados. Porém, a maioria das dissertações tra-
tam de assuntos que são amplamente discutidos em âmbito na-
cional. As regiões onde os cursos de mestrado e doutorado ainda 
não estão muito bem estabelecidos e reconhecidos são as que mais 
oferecem tal mestrado profi ssional.

25

ALEXSANDER de Carvalho Gonçalves

A presente pesquisa analisou o processo de gestão dos autos de 
infração cancelados por órgãos executivos e recursais de trân-

sito do Estado de Goiás, lavrados pelo Batalhão de Trânsito, Bata-
lhão Fazendário e Comando do Policiamento Rodoviário durante o 

segundo semestre de 2017. Para tanto, foram utilizadas legislações, 
doutrinas e entrevistas realizadas com servidores lotados nos respectivos 
batalhões, bem como, nos órgãos de trânsito envolvidos no processo de 
gestão dos autos de infração, em âmbito executivo e recursal, onde fo-
ram abordados questionamentos sobre o assunto. Buscou-se conhecer 
as rotinas administrativas relativas ao processamento dos autos de infração 
em cada um dos Batalhões escolhidos. Nos resultados, verifi cou-se que 
apesar da existência de legislação especifi ca acerca da necessidade de co-

municação entre as JARI´s e as respectivas entidades executivas de trânsito e 
executivas rodoviárias (representadas pelos Batalhões da PMGO previamente 
selecionados), o comando legal inerente ao tema em questão vem sendo ne-
gligenciado, posto que, inexistem mecanismos formais de comunicação entre 

tais órgãos, com a fi nalidade precípua de minorar a ocorrência de problemas veri-
fi cados, que se repitam sistematicamente. Ao fi nal do trabalho, concluiu-se pela necessidade de criação 

de um programa mantido pela própria PMGO, a fi m de possibilitar um controle mais efetivo dos autos de infração, bem como, 
das ferramentas de análise inerentes ao mesmo, já que o modelo utilizado atualmente não fornece os dados necessários para a 
confecção de uma análise estatística completa.  

ANÁLISE DO PROCESSO DE GESTÃO DOS AUTOS DE 
INFRAÇÃO CANCELADOS POR ÓRGÃOS EXECUTIVOS 
E RECURSAIS DE TRÂNSITO DE GOIÁS, LAVRADOS PELA 
POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 
2017
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Antônio LEIGUE Azevedo

ANTONISIO Nunes Vieira

PATRULHA RURAL GEORREFERENCIADA: GESTÃO, 
IMPACTO E EXPANSÃO DO PROGRAMA NO ÂMBITO DA 

POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS

O presente artigo tem objetivo geral de verifi car e estudar os 
recursos existentes, a gestão atual e constatar se a expansão 

do Programa Patrulha Rural Georreferenciada na PMGO seria 
benefício para a população e para o estado de Goiás. Foram le-

vantados quais são os benefícios para a população através da expansão 
do projeto Patrulha Rural Georreferenciada, no serviço operacional da 

Polícia Militar de Goiás, como o aumento na sensação de segurança, mais 
agilidade no atendimento de ocorrências, maior proximidade da população 
e Polícia Militar, aumento das ocorrências proativas, por meio de estudo 
realizado em todo o estado de Goiás. Para isso foi feita pesquisa de campo 
por meio de entrevista com o coordenador do programa na região de Ca-
talão, da referida unidade policial, bem como levantamento de dados por 
meio do Observatório de Segurança da Secretaria de Segurança Pública de 

Goiás, além de estudos comparando com outros estados. Ficou constatado 
que desde a criação da Patrulha Rural Georreferenciada em 2017, houve um au-

mento expressivo no registro de ocorrências proativas em zona rural, mostrando a 
melhora na efi ciência e combate ao crime através do programa, e sua maior capacidade de 

atendimento e registro. Com a expansão do programa é possível mapear toda zona rural do estado de Goiás, 
além de catalogar todas as propriedades e seus bens, facilitando a localização para o atendimento de ocorrências além 
do rastreamento dos bens em qualquer parte do estado, através do banco de dados da patrulha rural, primeiro do 
tipo no Brasil. Com tantos benefícios através do georreferenciamento, é recomendável a expansão do programa além 
de outros estudos sobre o tema.

REFLEXOS DA GESTÃO DOS ESTÁGIOS DE ADAPTAÇÃO E DAS EXIGÊNCIAS 
PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA DAS PRAÇAS NA PMGO

Atualmente têm-se presenciado uma maior preocupação com a gestão de pessoas, 
principalmente pelo enfoque da satisfação e da preparação dos colaboradores 

de uma instituição. Neste intento, a presente pesquisa buscou observar os aspectos 
de gestão dos estágios de adaptação da carreira de praças no Estado de Goiás, 
verifi cando a opinião dos policiais que estão passando pelos referidos cursos, bem 
como dos gestores da instituição. O objetivo foi descobrir as difi culdades que 
encontram devido à gestão atual e quais melhorias entendem necessárias. A 
pesquisa é apresentada de modo predominantemente quantitativo, base-
ada principalmente em questionários aplicados a policiais que estavam 
matriculados nos estágios entre os meses de agosto e setembro de 
2018. Outrossim, após a coleta dos dados, valendo-se da revisão 
literária e do método comparativo, confrontou-se a gestão reali-
zada em Goiás com as polícias militares de outros estados a fi m 
de conceber-se uma discussão ampla sobre os dados obtidos. 
Ao fi nal, tal discussão resultou em várias críticas e principalmente 
várias dúvidas, porém concluiu-se que embora a capacitação do 
policial militar seja fundamental, ela não está sendo realizada da 
melhor forma possível, nem está de acordo com os anseios da 
tropa.
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O presente artigo levantou as vantagens do policiamento ciclís-
tico em lugares e cidades estratégicas do Estado de Goiás, 

tendo como referência a cidade de Senador Canedo, por meio 
de estudo realizado no 27º Batalhão de Polícia Militar. Para isso, 
foi feita pesquisa de campo por meio de entrevistas com os co-
mandantes do Batalhão, da tropa ciclística, do responsável pela 
elaboração do Procedimento Operacional Padrão ciclístico, assim 
como questionário com a tropa operacional do policiamento ci-

clístico da referida unidade policial e a população de Senador Ca-
nedo, bem como levantamento de dados do Observatório de Segurança 
da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Foi possível levantar os indi-
cadores de efi cácia, como uma maior aproximação da polícia com a co-

munidade, fl exibilidade, disponibilidade, redução de custos, foco em crimes 
contra o patrimônio (furtos, roubos) e saúde pública (uso e tráfi co de en-
torpecentes). Ao comparar os resultados no combate a esses crimes, houve 
um aumento de apreensões de armas em 44,87%, drogas em 46,20% e 
foragidos em 140% comparados ao período anterior à implantação do po-
liciamento ciclístico. Com esses indicadores de qualidade, poder-se-á aplicar 
esse modelo em outras cidades do Estado. A pesquisa é importante pois 

fornece alternativas, tais como redução de gastos e efi cácia operacional, para 
melhorar o serviço de segurança pública através da implantação do policiamen-

to ciclístico. Essa nova forma de policiamento pode ser padronizada e implantada 
em outras cidades.

O Relatório de Investigação Social (RIS) é o documento produzido por agentes de inte-
ligência em conformidade com o levantamento de dados biográfi cos para subsidiar 

o ingresso de candidatos no cargo de Policial Militar em Goiás, bem como em outras 
instituições coirmãs de todo o país. Por meio desta pesquisa, buscou-se descobrir quais 
são as principais difi culdades enfrentas e as inconformidades cometidas pelos agen-
tes no processo de elaboração desse relatório, bem como quais seriam os efeitos 
positivos da complementação da qualifi cação específi ca dos policiais no desen-
volvimento dessa tarefa. Os métodos utilizados para a elaboração deste 
trabalho foram pesquisa na literatura pertinente ao tema, análise e coleta 
de dados constantes dos arquivos da seção de Levantamento de Dados 
Biográfi cos da Polícia Militar de Goiás (LDB), questionário e entrevistas 
com as pessoas diretamente envolvidas no processo de investigação 
social. Verifi cou-se, por meio dos resultados obtidos, que há uma ca-
rência de qualifi cação específi ca nessa área por parte dos agentes e 
que a falta de padronização e de zelo com esse documento são falhas 
que prejudicam a imagem da corporação perante as instituições exter-
nas. Constatou-se ainda que, tanto os gestores, quanto os operadores 
de inteligência entendem que instruções direcionadas nesse sentido teriam o 
condão de melhorar a qualidade do RIS. Esta pesquisa ampara a padronização do 
Relatório de Investigação Social, assim como a revisão da carga horária do Curso de Ope-
rações de Inteligência Policial Militar (COIPM) no que tange à avaliação da vida pregressa e à investigação social.

Aurélio AMARAL Alves

BÁRBARA Sheise da Silva Arantes
GERENCIAMENTO DA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE INTELIGÊNCIA PARA A 
CONFECÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL

A EFICÁCIA DO POLICIAMENTO CICLÍSTICO EM 
LUGARES ESTRATÉGICOS DO ESTADO



28

BRENO Alves Cipriano Silva
O IMPACTO DA ORDEM UNIDA NA GESTÃO DO ENSINO 
POLICIAL MILITAR

BRUNA Larissa Dos Santos Souza
O ENFRENTAMENTO DO USO INDEVIDO DE ÁLCOOL NA POLÍCIA MILITAR 
DE GOIÁS ATRAVÉS DO GERENCIMANTO DE RISCO DE SEUS COMANDANTES

O presente artigo tem o intuito de investigar quais os impactos 
da Ordem Unida na gestão do ensino policial militar. Especi-

fi camente, descrever como ela é utilizada no processo de ensino-
-aprendizagem no CAPM, bem como saber como os futuros ges-

tores da PMGO lidam com essa matéria da matriz curricular durante 
sua fase de aprendizagem para gerir o efetivo da corporação. Foi realizada 
pesquisa por meio de questionário com os atuais e ex-Comandantes, Sub-

comandantes de Companhia de Formação de alunos no CAPM e discentes do 
Curso de Formação de Ofi ciais - CFO. A pesquisa conseguiu verifi car impactos 
positivos da Ordem Unida na gestão do ensino policial militar. Ela mostrou-se 
imprescindível na formação do Discente, revelando-se uma ferramenta didática 

valiosa para os docentes e discentes.  Notou-se que ela sedimenta positiva-
mente o ensino-aprendizagem dos Cadetes, proporcionando-lhes momentos 
de aprendizagem nas aulas teóricas e práticas, como também praticidade ao 

comandar frações de tropa. Aferiu-se que os alunos do CFO concordam que a 
Ordem Unida contribui para a aprendizagem de manejo de tropa, internalização e se-

dimentação dos valores e princípios militares, sem prejuízo do auxílio no processo de en-
sino-aprendizagem do Cadete da PMGO. Portanto, concluiu-se que a Ordem Unida é uma ferramenta 

didática imprescindível no contexto do aprimoramento do ensino-aprendizagem policial militar. Sugere-se para 
as próximas pesquisas sobre o assunto analisar as matrizes curriculares dos 27 entes federados, perquirindo a 
aplicabilidade desta matéria no CFO das diversas Instituições Militares do Brasil para assim obter estudo mais 
aprofundado sobre o tema.

O presente artigo buscou analisar as consequências que o uso indevido de álcool pode 
acarretar para a saúde física e psíquica do policial militar, bem como os prejuízos 

para a atividade policial. Buscou-se ainda analisar como o gerenciamento de risco 
pode ser utilizado pela Polícia Militar através de seus comandantes como uma forma 
de prevenir prováveis danos relacionados ao uso indevido de álcool. A metodologia 
utilizada neste trabalho foi qualitativa por meio de uma entrevista semiestruturada 
com um comandante de batalhão da cidade de Goiânia, e também foi realizada 
uma análise documental com os dados repassados pela P1 da referida unidade 
sobre os policiais militares daquele batalhão que tem histórico com o uso inde-
vido de álcool. A pesquisa detectou que o uso indevido de álcool afeta con-
sideravelmente a saúde física e mental do policial militar, bem como seus 
relacionamentos familiares e profi ssionais; prejudica o desempenho da 
atividade profi ssional, alterando a capacidade autocontrole do militar, 
tendo como consequência casos de afastamentos, reformas, atra-
sos, absenteísmos, entre outros. Os dados colhidos durante a pes-
quisa de campo revelou ainda a importância que o comandante de 
polícia, como gestor da instituição, tem no combate ao uso indevido 
de álcool e a necessidade do comandante ter sempre um contato 
próximo com a tropa, a fi m de identifi car necessidades e fatores de 
risco. Observou-se, a partir da pesquisa realizada, a relevância da Polícia 
Militar estar sempre atenta ao uso indevido do álcool dentro da corporação, 
buscando prevenir sua instalação e seus efeitos devastadores.

tores da PMGO lidam com essa matéria da matriz curricular durante 
sua fase de aprendizagem para gerir o efetivo da corporação. Foi realizada 
pesquisa por meio de questionário com os atuais e ex-Comandantes, Sub-

comandantes de Companhia de Formação de alunos no CAPM e discentes do 
Curso de Formação de Ofi ciais - CFO. A pesquisa conseguiu verifi car impactos 
positivos da Ordem Unida na gestão do ensino policial militar. Ela mostrou-se 
imprescindível na formação do Discente, revelando-se uma ferramenta didática 

valiosa para os docentes e discentes.  Notou-se que ela sedimenta positiva-
mente o ensino-aprendizagem dos Cadetes, proporcionando-lhes momentos 
de aprendizagem nas aulas teóricas e práticas, como também praticidade ao 

comandar frações de tropa. Aferiu-se que os alunos do CFO concordam que a 
Ordem Unida contribui para a aprendizagem de manejo de tropa, internalização e se-

dimentação dos valores e princípios militares, sem prejuízo do auxílio no processo de en-
sino-aprendizagem do Cadete da PMGO. Portanto, concluiu-se que a Ordem Unida é uma ferramenta 

O ENFRENTAMENTO DO USO INDEVIDO DE ÁLCOOL NA POLÍCIA MILITAR 
DE GOIÁS ATRAVÉS DO GERENCIMANTO DE RISCO DE SEUS COMANDANTES

presente artigo buscou analisar as consequências que o uso indevido de álcool pode 
acarretar para a saúde física e psíquica do policial militar, bem como os prejuízos 

para a atividade policial. Buscou-se ainda analisar como o gerenciamento de risco 
pode ser utilizado pela Polícia Militar através de seus comandantes como uma forma 
de prevenir prováveis danos relacionados ao uso indevido de álcool. A metodologia 
utilizada neste trabalho foi qualitativa por meio de uma entrevista semiestruturada 
com um comandante de batalhão da cidade de Goiânia, e também foi realizada 
uma análise documental com os dados repassados pela P1 da referida unidade 
sobre os policiais militares daquele batalhão que tem histórico com o uso inde-
vido de álcool. A pesquisa detectou que o uso indevido de álcool afeta con-
sideravelmente a saúde física e mental do policial militar, bem como seus 
relacionamentos familiares e profi ssionais; prejudica o desempenho da 

próximo com a tropa, a fi m de identifi car necessidades e fatores de 
risco. Observou-se, a partir da pesquisa realizada, a relevância da Polícia 
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Brunno Wanderson Alves ARANTES

Bruno Fonseca ARANA
GESTÃO DE CONTRAINTELIGÊNCIA APLICADA À SEGURANÇA ORGÂNICA DA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS NOS BATALHÕES DE GOIÂNIA

O presente artigo buscou levantar como a Polícia Militar do Estado de Goiás ex-
plora a contrainteligência nos batalhões da capital, bem como analisar quais são 

os benefícios de um Plano de Segurança Orgânica nesses quartéis. Para os fi ns 
dessa pesquisa, foi feita uma abordagem qualitativa, buscando, a princípio, situar 
a segurança orgânica na corporação, bem como identifi car a necessidade de 
implantação do referido plano no âmbito dos batalhões da capital de Goiás, 
auxiliado por questionário enviado aos responsáveis pela segurança das 
instalações. Ficou constatado que não há preocupação com a proteção 
dos ativos da Polícia Militar de Goiás. A contrainteligência, apesar de 
estar presente no curso de operações de inteligência fornecido pela 
instituição em comento, não é utilizada pelos gestores na capital do 
Estado. Convém ressaltar, também, que a gestão do 1°CRPM e de 
toda Polícia Militar precisam atentar-se aos fatores e riscos que en-
volvem as questões de segurança institucional e não medir esforços 
para implantar em cada unidade um Plano de Segurança Orgânica. 
Demonstra-se a necessidade de a administração da PM buscar, cada vez 
mais, garantir a segurança institucional e proteção de seus bens e seus servidores, 
fator que interfere na qualidade da prestação de segurança pública à sociedade.

GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS NAS 
ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO DO 
ESTADO DE GOIÁS

O trabalho em comento tem por objetivo apresentar a gestão 
eletrônica de documentos na Polícia Militar de Goiás - PMGO, 

sobremaneira nos Batalhões do 1º Comando Regional de Polícia 
Militar - 1° CRPM, responsável pelo policiamento na Capital de 

Goiás, Goiânia, e sua utilização na pratica nas atividades e processos 
administrativos, visto que com a evolução da sociedade, foi preciso que 
houvesse uma atualização, no que tange o desenvolvimento dos meios 
de comunicação, bem como o que envolve sua base de dados, tendo 

então conformidade com o progresso e a realidade presente na transmissão 
e armazenamento de documentos ofi ciais por parte dos órgãos e, sobretudo 
na Policia Militar do Estado de Goiás. Para tanto, o artigo teve por escopo, 
analisar a gestão eletrônica de documentos nos batalhões da Policia Militar 
do Estado de Goiás e mensurar o desempenho das atividades administrativas 
e rotinas na utilização da ferramenta. Logo o artigo, utiliza de métodos de 

entrevista e questionário, para alcançar o resultado quanto ao desempenho da 
ferramenta. Os resultados demonstraram a utilização satisfatória das ferramentas 

eletrônicas analisadas e, com base nos dados coletados e diante da pesquisa de 
campo realizada mediante questionário e entrevista, conclui-se um esclarecimento sobre a ges-

tão eletrônica dos processos e no tramite de documentos no serviço da polícia militar do Estado de Goiás.
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CARLA Lício Almeida
ESTUDO DA GESTÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO DA 
PATRULHA ESCOLAR DESENVOLVIDO PELO COMANDO DA 
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS

Carlos Henrique AVELAR do Carmo
POLICIAMENTO NAS IMEDIAÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE GOIÁS: UMA AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO

O presente estudo objetivou analisar o policiamento externo realizado pela 
Assistência Policial Militar da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 

(APM/Alego) para saber se trouxe resultados positivos. Como referencial te-
órico foram utilizados autores como Armani, Ketll, Prado, Trojanowicz, Bu-
cqueroux, dentre outros, apresentando o policiamento comunitário e o 
seu surgimento no Estado de Goiás, assim como as atribuições da APM/
Alego e o trabalho realizado pelo Cinturão de Segurança do Bos-
que dos Buritis. Utilizou-se o método de pesquisa quantitativa, 
através da aplicação de questionário contendo 9 (nove) pergun-
tas, para verifi car a satisfação do público externo em relação 
a qualidade do serviço prestado.  Um total de 36 (trinta e 
seis) pessoas responderam às perguntas do questionário. 
Os resultados parciais obtidos com a pesquisa apontaram o 
nível de satisfação dos pesquisados com o trabalho da APM/
Alego. Também foi realizada uma entrevista com o Chefe da 
Assistência Militar para conhecer como funciona na prática o 
policiamento do Cinturão de Segurança. Chegou-se à conclu-
são que o trabalho da APM/Alego aumentou a sensação de segurança e 
reduziu os índices de criminalidade da área onde é aplicado.

A presente pesquisa busca estudar a gestão do Projeto de Extensão da 
Patrulha Escolar, desenvolvido pelo Comando da Academia de Polícia 

Militar de Goiás e foi descrito a partir da ferramenta PDCA (Planejar, Exe-
cutar, Chegar e Agir). Além disso, este artigo visa avaliar a percepção por 

parte da comunidade atendida pelo projeto e verifi car a contribuição do 
mesmo para o processo-ensino-aprendizagem dos alunos de curso de 
formação de Ofi ciais. No desenvolvimento dessa pesquisa é utilizada a 

revisão de literatura sobre o tema, busca documental, entrevistas com o 
gestor e comunidade atendida, aplicação de questionários com a comunidade e 
discentes participantes do projeto, além do levantamento dos índices criminais 

nos locais, dias e horários de execução do projeto, antes e após sua implementa-
ção. Os resultados apontam que a gestão do projeto feita com a utilização do méto-
do PDCA atingiu, de 2016 a 2018, uma redução dos índices nas principais moda-
lidades criminosas e aumentou o grau de percepção da presença da Polícia Militar, 
bem como o grau de satisfação com o desenvolvimento do projeto. Do ponto de 
vista dos discentes, a aplicação do projeto tanto para a formação acadêmica, como 
para a prestação de serviço à comunidade local é de extrema importância, entretanto 

consideram necessário um maior aprofundamento nas investigações realizadas. Con-
clui com esta pesquisa que o projeto de extensão é planejado de forma centralizada pelo 

gestor e sua equipe e que a ferramenta PDCA pode ser aplicada nas atividades de gestão de 
policiamento ostensivo, em especial nos projetos de policiamento comunitário.
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Cesar Augusto CHICAROLI Silveira

Cícero DANIEL dos Santos Júnior
O IMPACTO DO USO DE PSICOTRÓPICOS POR POLICIAIS NA 
GESTÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO

A presente pesquisa verifi cou o impacto do uso de psicotrópicos por 
policiais na gestão do policiamento ostensivo e o mal que essas subs-

tâncias causam na saúde do usuário. Além disso, foi estudado se existe 
uma relação do uso de psicotrópicos com o serviço operacional. Foram 
utilizadas legislações, doutrinas e dados de organizações relacio-
nados à saúde pública que abordaram o assunto. Foram ainda 
realizadas três entrevistas. Uma com um ofi cial com vasta ex-
periência como comandante de policiamento urbano (CPU) 
e as outras com praças do serviço ostensivo. Os resultados 
apontam que o uso de psicotrópicos, além de causar pro-
blemas na saúde física e mental do usuário, interfere na pro-
dutividade do serviço. Concluiu-se que o estresse gerado no 
trabalho policial potencializa o consumo de psicotrópicos por 
parte dos militares do serviço operacional, sendo necessário 
um tratamento preventivo com os militares do serviço ostensivo.

ANÁLISE DA GESTÃO DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR 
EM DISTÚRBIOS CIVIS ENVOLVENDO TORCIDAS 
ORGANIZADAS

A presente pesquisa acadêmica discorre sobre uma análise 
do papel da Polícia Militar do Estado de Goiás frente aos 

distúrbios civis envolvendo torcidas organizadas. O objetivo do 
presente projeto foi estudar os casos de violência em estádios 
esportivos, assim como fora, mas pelo mesmo motivo e buscar 
uma possível solução para os casos já ocorridos e evitar os fu-

turos. Sendo assim, foi elaborado um estudo para conceituar o papel 
administrativo que a PMGO tem nos casos de violência em eventos 
desportivos, aspectos da PM frente a Constituição de 1988 e apresen-

tação de casos pela mídia. Um ofi cial da PMGO foi entrevistado para 
compreender-se um pouco sobre o que é feito atualmente e do que se 
dispõe para trabalhar. O entrevistado esclareceu sobre projetos futuros, 
principais causas apontadas para os acontecidos e formas para evitar. Por 
fi m, notou-se a importância da atuação da PMGO no trabalho ostensivo 
para evitar violências de torcidas organizadas, além da necessidade de in-
clusão de melhorias pela própria corporação, muitas estas sendo possíveis 

de serem introduzidas.
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Claudino Leal GONÇALVES Filho

CLEITON Vieira Mendes
A GESTÃO DA POLÍCIA OSTENSIVA JUNTO AOS COLÉGIOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS PARA A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE 
CRIMINALIDADE E O AUMENTO DA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA

O principal objetivo deste artigo é verifi car se os colégios militares redu-
zem os índices de criminalidade e aumenta consequentemente a sen-

sação de segurança da população local. Para tal foi realizada uma pesquisa 
bibliográfi ca para compor o referencial teórico que deram o subsidio inicial 
da pesquisa. Fora realizada também uma pesquisa de campo utilizan-
do o método qualitativo, através de entrevistas feitas com morado-
res, comerciantes próximos da unidade escolar militarizada, pais 
e alunos do Colégio da Polícia Militar Jardim Guanabara, tendo 
como principais resultados demonstrar através da pesquisa que 
a presença da polícia ostensiva nos Colégios Militares, reduz os 
índices de criminalidade e aumenta a sensação de segurança da 
população. Diante da pesquisa pode-se inferir que o colégio 
militar traz impactos positivos tanto para a disciplina dos alunos, 
tanto para a redução da criminalidade dentro e fora da escola e 
consequentemente aumenta a sensação de segurança local.

IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS NA 
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIAS

O presente artigo analisou os impactos que os sistemas in-
formatizados provocaram na Polícia Militar do Estado de 

Goiás - PMGO, e identifi cou a sua amplitude de uso, os mo-
tivos que levaram ao seu uso e as difi culdades encontradas na 

sua implantação, bem como quais são os principais sistemas 
utilizados pela instituição e os benefícios trazidos pela integração dos 

sistemas informatizados. Foram realizados um questionário e uma en-
trevista para se chegar aos resultados pretendidos. Nos resultados, foi 

possível identifi car se o policias militares conhecem a plataforma de siste-
mas informatizados, se conseguem utilizar os sistemas durante o serviço, 
e se vislumbraram os benefícios na implantação dos sistemas informati-
zados na Policia Militar do Estado de Goiás. A pesquisa é importante pois 

demonstra a necessidade dos gestores da PMGO buscar, cada vez mais, 
meios de aperfeiçoar os sistemas informatizados, que oferecem em tempo 
real informações para a gestão da instituição, de forma a otimizar seus ob-

jetivos e cumprir de maneira mais efi ciente sua missão constitucional.
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DANILO Braga Oliveira
ANÁLISE COMPARATÓRIA DOS QUADROS DE PESSOAL DAS 
POLICIAS MILITARES DOS ESTADOS DO BRASIL

As Polícias Militares de todos os Estados são compostas por 
quadros de pessoal, cada quadro correspondendo a uma 

natureza de função (saúde, administrativa, música e atividade 
fi m). Como se trata de órgãos estaduais, os quadros variam 
em cada unidade da federação nas mais diversas funções. Foi 
realizada uma análise comparativa nos diversos estados e veri-

fi cou-se que alguns possuem quadros específi cos para determi-
nadas funções enquanto em outros estas funções são desenvolvidas 
por outros órgãos ou por pessoal do quadro em função comissiona-
da. Conclui-se que os Estados, através da análise comparativa entre 
policiais militares e o exército, podem aprimorar seus quadros de 
pessoal.

Danilo FRAUZINO Pereira
TERCEIRIZAÇÃO DO TRABALHO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA 
E GUARDA EM QUARTÉIS

O presente trabalho tem o objetivo de estudar a viabilidade da terceirização 
das atividades de guarda, limpeza e manutenção de quartéis militares, hoje 

desempenhadas pelo próprio efetivo da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO). 
Para fundamentar o estudo, foram feitos levantamentos dos gastos fi nanceiros com 
o pessoal empenhado naquelas atividades, por meio de análises documentais, e, 
em seguida, comparação destes gastos com gastos que à Administração pública tem 
com contratos já celebrados com empresas terceirizadas que prestam serviços de 
guarda, limpeza e manutenção predial. Um fator a destacar é que a Policia Militar, 
quando utiliza seu efetivo para a realização de pequenas atividades meio, que 
muitas das vezes não condizem sequer com a escolaridade dos policiais indi-
cados, os retira das suas atribuições previstas constitucionalmente, para as 
quais foram preparados, atribuições estas que de fato estariam qualifi ca-
dos para prestarem. Nesse contexto, quando a Policia Militar se utiliza 
da terceirização, para a realização de atividades meio, fi ca evidente 
diversos benefícios à Administração, que serão atestados ao longo 
do trabalho, reduzindo-se dessa forma o custo com o pessoal, ao 
modo que geraria impacto signifi cativo ao orçamento público, bem 
como o aproveitamento dos policiais em suas atividades de polícia 
ostensiva e manutenção da ordem pública, para as quais foram forma-
dos para exercerem. Ressalte-se ainda, que a terceirização dos serviços 
de guarda, limpeza e manutenção, proporcionará economia aos cofres públicos 
e uma melhora na prestação dos serviços de segurança pública para a sociedade.
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Danilo Guimarães MARTINS
A GESTÃO DE PESSOAL E INSUMO NA CORREGEDORIA 
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS COM O 
ADVENTO DA LEI Nº 13.491 DE 13 DE OUTUBRO DE 
2017

DÊNIO Moraes Silva
ANÁLISE CRIMINAL TÁTICA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O  
POLICIAMENTO OPERACIONAL

A presente pesquisa verifi cou como a atividade de análise criminal tática está 
sendo realizada nas Unidades Policiais Militares subordinadas ao 1° Comando 

Regional da Policia Militar de Goiás. Especifi camente, se a análise criminal tática 
está sendo empregada como método para resolução de problemas criminais 
ou apenas como técnica para emprego de recursos. E se o Comandante 
de Policiamento da Unidade compreende que as atividades realizadas de 
análise criminal tática devem buscar as causas dos fenômenos crimi-
nais e não apenas a repressão de forma imediata. Foi utilizado um 
questionário com os Comandantes de Policiamento de Unidades 
- CPU’s do Comando de Policiamento da Capital para abor-
dar o assunto. Os resultados indicaram que a análise criminal 
está sendo equiparada a estatística. Concluiu-se que muitos 
CPU’s desconhecem a verdadeira fi nalidade da análise crimi-
nal tática que seria a busca dos dados e verifi cação de suas 
causas para que haja uma intervenção efetiva no ambiente 
com a resolução dos problemas muitas vezes de origem não 
criminal, mas que geram impactos no número de crimes e que 
se utilizada corretamente pode causar a racionalização dos recursos de 
maneira efi ciente.

O presente artigo tem o intuito de verifi car a existência da 
necessidade de uma nova gestão de pessoal e de insu-

mo na Corregedoria da Policia Militar após o advento da Lei 
13.491/17. Foi realizada a pesquisa através de uma entrevista 

feita no próprio órgão. A pesquisa demonstrou que os efeitos da 
Lei 13.491/17 na gestão da Corregedoria da Polícia Militar do Estado 
de Goiás ainda é bastante prematura, devido principalmente ao curto 
tempo de vigência da norma. Foi verifi cado durante as pesquisas que 
atualmente a gestão de pessoal e insumo na Corregedoria da Polícia 
Militar do Estado de Goiás se mostrou adequada às demandas atuais. A 
pesquisa procurou também trazer alternativas de gestão visando uma 
projeção futura de eventuais problemas surgidos com o aumento de 
demandas proporcionado pela Lei 13.491/17.
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Diego Jesus DE MOURA
O PROVIMENTO DE CARGOS NA POLÍCIA MILITAR 
DE GOIÁS E OS IMPACTOS DEVIDO A FALTA DE 
REGULARIDADE DE CONCURSO PÚBLICO

DIEGO Rodrigues Silva
A IMPORTÂNCIA DO JUIZADO DO TORCEDOR PARA A GESTÃO DO 
POLICIAMENTO DE EVENTOS

A presente pesquisa objetivou analisar a contribuição e as mudanças 
ocorridas após a criação do juizado do torcedor e do Batalhão da Po-

lícia Militar de Eventos da Polícia Militar de Goiás - BPMEVE, verifi car suas 
aplicabilidades, características, benefícios e falhas. Utilizou-se o método de 
pesquisa quantitativo, por meio da aplicação de questionário com os torce-
dores, e utilizou-se também método qualitativo através de uma entrevista 
estruturada com o comandante do BPMEVE. Os resultados obti-
dos apontaram que após a implantação do juizado e do batalhão 
houve uma mudança na sensação de segurança do frequentador. 
Antes, cerca de 85% tinha uma sensação de normal para mui-
to ruim, vislumbramos que 93% dos torcedores tem uma 
sensação avaliada de normal para muito boa. Constatou-se 
também que o BPMEVE adotou medidas inovadoras que vi-
sam propiciar aos torcedores mais segurança antes, durante e 
após os jogos de futebol. Chegou-se à conclusão que há que 
se buscar uma maior integração entre os órgãos de segurança 
pública, conclui-se também pela necessidade de elaboração de um 
curso especializado para o BPMEVE, onde será possível qualifi car melhor 
a tropa e aumentar seu efetivo.

Este trabalho tem como objetivo estudar os cargos na Polícia 
Militar de Goiás - PMGO e os possíveis impactos relativos 

a falta de regularidade de concurso público. Especifi camente, 
verifi car a quantidade de efetivo que entrou e saiu na instituição 

nos últimos 06 anos, o percentual do efetivo disponibilizado ao exer-
cício da atividade fi m e atividade meio, comparar o efetivo real com o 
estabelecido em lei. A metodologia utilizada foi por meio da análise do-

cumental relacionada ao efetivo da PMGO. Com base nos dados extraídos 
foi possível fazer uma prospecção de quantidade de vagas necessárias para 
o alcance dos 30.741 cargos previstos na Lei n. 17.866, de 17 de Dezem-

bro de 2012. Ao fi nal conclui-se que serão necessárias, para o atingimento 
da Lei retro mencionada, o provimento aproximado de 19.200 cargos e 
que os concursos devem se dar de forma regular e periódica. O traba-
lho mostrou-se relevante para a gestão estratégica de recursos humanos da 

PMGO pois trouxe informações que possibilitarão ao setor responsável pelo 
gerenciamento de sua força de trabalho uma melhor visualização de seus pontos 

de melhoria, possibilitando uma administração mais efi ciente do maior bem que a 
instituição possui, seus trabalhadores.
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Diógenes SAID Mendonça
ESTUDO DO CLIMA ORGANIZACIONAL DO 9º 
BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

Diogo ANTUNES Bernard Oliveira
VIDEOMONITORAMENTO COMO AÇÃO PREVENTIVA E SEU 
IMPACTO NA GESTÃO DO POLICIAMENTO

Toda organização é infl uenciada por fatores internos e exter-
nos. Dentre estes, alguns atuam de forma a defi nir novos 

modelos de gestão interna, agindo a longo prazo para sua mu-
dança cultural. A curto prazo, as interações cotidianas entre os 
atores organizacionais podem alterar o ambiente de trabalho. 
Isso modifi ca o clima organizacional, o qual pode ser medido 

através de ferramentas específi cas de forma a buscar identifi car quais 
os fatores que agem de forma positiva e quais em sentido contrário. O 
presente artigo tem por objetivo avaliar o Clima Organizacional e qual 

a sua infl uência na atividade do policial militar. Para tanto, foi analisada uma 
unidade operacional da Polícia Militar de Goiás - PMGO, oportunidade em 
que foi possível medir, através de aplicação de questionário, as variáveis que 
interferem no clima organizacional e realizar a partir delas análise de suas ra-
zões e consequências. Ao fi nal dos estudo foi possível verifi car a importância 
do clima organizacional para a efi ciência do trabalho policial. E que deve se 
procurar conciliar os interesses complementares da organização (efi ciência, 

produtividade e continuidade), com interesses individuais (realização pessoal, 
possibilidade de desenvolvimento, participação e bem estar pessoal), pois um 

depende do outro.

A presente pesquisa verifi cou o sistema de videomonitoramento como uma 
ação preventiva e seu impacto na gestão do policiamento. Foi realizada 

uma abordagem teórica ilustrando o uso do videomonitoramento como me-
dida de ação preventiva, principalmente seu impacto na arquitetura ambiental, 
como também a viabilidade de se utilizar câmeras privadas para o monitora-
mento público. Utilizou-se de método de pesquisa qualitativo, através de en-
trevistas com militares do Centro Integrado de Inteligência Comando e 
Controle da cidade de Goiânia. Nos resultados, viu-se que as câmeras 
de segurança possuem um impacto preventivo, além de aumentar a 
sensação de segurança, servindo também como um instrumento 
direcionador em ações policiais. Ao fi nal do trabalho, verifi cou-se 
que o videomonitoramento é uma ferramenta de vigilância para 
a polícia militar e para a sociedade, trazendo para a primeira a di-
minuição da prática de crimes em razão do aumento da vigilância 
e para a segunda o aumento da sensação de segurança. Porém, 
uma sinalização das áreas monitoradas poderia ser feita para a ma-
ximização dos efeitos do videomonitoramento.
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Diogo Mendonça DAHER
A LIDERANÇA NA FORMAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

Diogo Oliveira DE CASTRO de 
Almeida Lúcio
A GESTÃO DO POLICIAMENTO EM GRANDES EVENTOS 
NAS CIDADES TURÍSTICAS DO ESTADO DE GOIÁS

O presente artigo teve o objetivo de identifi car as caracterís-
ticas de liderança desenvolvidas no Curso de Formação de 

Ofi ciais (CFO) da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), 
com foco nas funções do serviço interno desempenhadas e 
disciplinas da grade curricular. Para isso, foram analisados docu-

mentos do CFO, especifi camente, a Matriz Curricular do curso 
e o Regulamento Interno de Serviços Gerais (RISG). Além dessa análise 
foram realizadas duas entrevistas com ofi ciais da PMGO. Obteve-se 

como resultados que as disciplinas estudadas contribuem diretamente 
para a formação das características de liderança do ofi cial da PMGO. Per-
cebeu-se também que as funções de serviço interno analisadas, auxiliam 
no desenvolvimento de atributos essenciais para a formação de liderança 
no CFO. Ao fi nal percebeu-se que tanto as disciplinas quanto as funções 
desenvolvidas pelos cadetes, são infl uenciadores na formação do ofi cial 
como líder no CFO da PMGO.

O presente artigo buscou identifi car como está a gestão do policiamento de gran-
des eventos sediados nas cidades turísticas do Estado de Goiás. Para isso foi 

feita pesquisa de campo por meio de entrevistas com os gestores ou responsáveis 
pela atividade de policiamento desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de Goiás 
e organizadores dos eventos, bem como o levantamento de dados estatísticos 
junto ao Observatório de Segurança da Secretaria de Segurança Pública de 
Goiás. Restou evidenciado que, o crime de furto de celulares e smartpho-
nes como o de maior frequência, inexistindo medidas pontuais para sua 
mitigação ou combate. Foi possível levantar, ainda, que o legado dos 
grandes eventos para a segurança pública foi pouco observado, que 
o policiamento carece de aperfeiçoamento em seu planejamento, 
tendo possível relação com o isomorfi smo institucional, em alguns 
casos, e que existe preocupação dos gestores com a imagem ins-
titucional. Chegou-se a conclusão que o policiamento de eventos 
nas cidades turísticas do estado necessita de alguns ajustes, a exem-
plo do levantamento prévio de informações dos militares envolvi-
dos, bem como demanda maiores estudos sobre as peculiaridades 
dos eventos e a realização de uma pesquisa de satisfação com os frequenta-
dores revelaria o grau de satisfação com o serviço prestado pela Policia Militar.
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Edgar ROCHA Malta
A IMPORTÂNCIA DA DIVULGAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO 
FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 
PARA O INCREMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS 
PARA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

Edmilson Alves FREIRES Júnior
A GESTÃO DO COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE 
GOIÁS UNIDADE DOUTOR CESAR TOLEDO

O presente artigo levantou quais os aspectos e peculiaridades admi-
nistrativas há no Colégio da Polícia Militar unidade Dr. Cesar Toledo, 

demonstrando os diferenciais e principais fenômenos distintivos de uma 
gestão educacional conduzida pela Polícia Militar. Para isso realizou-se 
pesquisa de campo onde por meio de visita a escola, foram entrevis-
tados funcionários que compõem a área administrativa da unidade. 
Ficou constatado que o modelo de gestão encontrado na unidade 
em estudo é a gestão democrática de ensino, fator relevante 
para que o colégio alcance destaque nacional no desempenho 
dos discentes. Verifi cou-se ainda nesta forma de administração 
escolar militarizada, a considerável função da associação de 
pais e mestres. O trabalho é importante pois auxilia o Estado 
na pesquisa de mais uma forma de realizar educação pública de 
qualidade e ainda valorizar a instituição Polícia Militar, que realiza 
a segurança pública em seus mais variados aspectos, inclusive na 
formação dos futuros cidadãos.

O presente estudo teve por fi nalidade analisar as mudanças 
ocorridas na Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) 

com a instituição do Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoa-
mento (FREAP/PM) pela Lei Estadual nº 18.282/2013. Mensuran-

do sua divulgação através da aplicação de questionários aos discentes dos 
cursos e estágios realizados no Comando da Academia da Polícia Militar 

de Goiás entre os meses de agosto e outubro de 2018. Verifi cando a 
efetividade da exigência do recolhimento das Taxas de Serviços Estaduais 
previstas quando a PMGO é empenhada em eventos particulares. Para tan-
to, foram realizadas pesquisas através de legislações estaduais e federais, 
pareceres do Ministério Público Estadual, doutrinas, jurisprudências e artigos 
científi cos. Realizadas entrevistas com o chefe da 3ª Seção do Estado Maior 
e com a chefe da Seção do FREAP/PM. Nos resultados, em relação à di-

vulgação, observa-se que 52% dos pesquisados não possuem conhecimento 
do tema em estudo. Sobre a exigibilidade das cobranças das taxas e utilização do 

Fundo, nota-se que na maioria dos eventos o gestor policial militar, cumpre a lei e os 
princípios da Administração Pública cobrando as devidas taxas para a Polícia Militar, excetuando 

nos jogos do Campeonato Goiano de Futebol, que é um evento particular com fi ns lucrativos. Ao fi nal do 
trabalho, percebe-se a necessidade em melhorar a divulgação do FREAP/PM em relação ao público interno. Con-
cluiu-se pela exigibilidade e viabilidade que as taxas devem ser cobradas devidamente em todos os eventos privados 
que a PMGO for realizar policiamento ostensivo preventivo, por ser uma obrigação legal.
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Edson MARCELINO Machado Junior

Eduardo Augusto Caetano GUEDES

GESTÃO TÁTICA OPERACIONAL DA PMGO NO 
COMBATE AO “NOVO CANGAÇO”

A IMPLEMENTAÇÃO DAS NORMAS PARA A GESTÃO DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

Este artigo tem o objetivo de estudar o processo de gestão das normas inerentes 
a administração da PMGO, além de demonstrar a importância da atualização 

normativa para a gestão da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), 
mais especifi camente dentro dos Comando da Academia de Polícia Militar 
(CAPM) e Comando de Apoio Logístico e Tecnologia da Informação 
(CALTI), além da importância de implementação de normas e te-
mas que ainda não são regulamentados. Foi realizado levantamento 
bibliográfi co sobre o tema e aplicação de questionário com Ofi ciais 
chefes de sessão nos Comandos citados. Por meio da pesquisa 
concluiu-se que o aparato normativo responsável pela gestão tanto 
do CALTI, CAPM além da PMGO como um todo requer que seja 
parcialmente atualizado para melhor atender as demandas internas da 
corporação e também da Administração Pública como um todo e que ainda 
há alguns temas que ainda necessitam de implementação.

Pretende-se com esse artigo abordar a situação intitulada de 
“Novo Cangaço”, verifi cando se no âmbito da Polícia Mili-

tar de Goiás - PMGO existe ou não um plano de contingência 
estadual ou local. Dentre os estudos, como é feito a gestão 
das unidades especializadas da PMGO no sufocamento das 
ações do “Novo Cangaço”, analisar se os setores que atuam 
diretamente contra essa modalidade criminosa trabalham de 

forma integrada e se há um procedimento operacional padrão para 
enfrentar ações do “Novo Cangaço”. Para elaboração do presente tra-
balho foi feita uma pesquisa bibliográfi ca, bem como uma entrevista 

com os principais gestores das unidades especializadas da PMGO. O 
artigo abrange um breve histórico da titulação do novo cangaço, destaca 

o plano de contingência com vertentes importantes para sua elaboração 
e conceitua dentro da gestão de riscos, a relevância de ameaças, vulne-
rabilidade e os tipos de risco absoluto, real e percebido. Diante disso, foi 
observado que no âmbito institucional a PMGO não possui um plano de 
contingência local e nem estadual.
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Enio Gonçalves CRUVINEL
A GESTÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL DO 
GRUPAMENTO DE INTERVENÇÃO RÁPIDA OSTENSIVA 
(GIRO)

Felippe SILVY
O EFETIVO DAS POLICIAS MILITARES DOS ESTADOS DO BRASIL

Este artigo visou demonstrar como estão dispostos os efetivos das Polícias 
Militares de cada estado brasileiro na atualidade, especifi camente buscou 

analisar se tal efetivo é sufi ciente para o bom desempenho das atividades 
rotineiras. Para descobrir a quantidade dos efetivos das Polícias Militares de 
cada estado, o presente artigo utilizou além de pesquisa bibliográfi ca, um 
questionário enviado às Polícias Militares de cada estado, via e-mail insti-
tucional e por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. Houve a 
resposta da maioria dos estados em relação ao questionário, fi cando 
de fora apenas os Estados de Alagoas, Amapá e Amazonas que não 
responderam. Como resultado desta pesquisa, pode-se obser-
var que a maioria dos estados da federação não está satisfeita 
com seu efetivo atual, justifi cando eles que o efetivo é reduzi-
do. Também pode-se constatar que há muitos Estados com 
concursos abertos tanto para carreira de Ofi ciais quanto de 
Praças das PM’s. Como resultado da pesquisa pode-se notar 
que o efetivo reduzido das PM’s dos Estados poderá afetar 
negativamente num futuro próximo a execução dos serviços 
de policiamento ostensivo e a administração interna da Polícia 
Militar.

Este estudo tem como objetivo analisar a cultura organiza-
cional do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva – 

GIRO, da Polícia Militar do Estado de Goiás - PMGO  e os 
impactos desta sobre a tropa e na gestão organizacional do 
batalhão. O estudo adotou uma abordagem mista, qualitativa e 

quantitativa, onde em um primeiro momento realizou-se entre-
vista junto aos ofi ciais e as praças comandantes de equipe a qual além 
de externar os sentimentos dos entrevistados serviram para moldar 

um questionário o qual foi aplicado a toda tropa da unidade. Os resul-
tados apontaram para a importância da cultura organizacional no tocante 
a moldagem e convivência dos policiais militares da unidade assim como 
elucidou os vínculos entre os integrantes da Unidade e ao valor que o 
cumprimento das missões representa para a tropa. Como limitações do 
estudo destacou-se a impossibilidade de contemplar em um único estu-
do todas as características da cultura organizacional da unidade, em virtu-
de da extensão deste artigo, sendo necessário um recorte na análise com 

foco aos pontos de maior interesse a gestão de pessoas. De conclusão 
destacou-se a infl uência da cultura organizacional da unidade no seio da tropa 

o que auxilia na gestão do efetivo e melhoria de resultados para unidade e consequentemente 
para Polícia Militar do Estado de Goiás e toda a sociedade goiana.
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responderam. Como resultado desta pesquisa, pode-se obser-
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Filipe Alves SONEGHETI
OS PREJUÍZOS DA CULTURA DA IMPUNIDADE PARA 
GESTÃO DO POLICIAMENTO DO 38° BATALHÃO DA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

Flávio Lima de MORAIS
NECESSIDADE E GESTÃO DAS TROPAS ESPECIALIZADAS DA POLÍCIA MILITAR 
NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NO ESTADO DE GOIÁS

O presente artigo verifi cou a atuação das tropas especializadas da Polícia Militar 
do Estado de Goiás em face do crime organizado, bem como a capacitação 

da tropa convencional frente ao cometimento de crimes mais complexos. Es-
tabeleceu-se um estudo dos quatro principais grupos especializados do Estado 
de forma a demonstrar as suas principais atribuições, assim como a importância 
da capacitação de cada policial pertencente a esses grupos. Para isso, foram 
realizadas pesquisas de campo em consonância com o levantamento de da-
dos estatísticos dos grupos em estudo, e entrevistas com representantes 
de cada grupo especializado. Foi constatado que a tropa especializada 
possui várias particularidades na área operacional que proporcio-
nam um resultado satisfatório no combate aos delitos de maior 
gravidade. Restou claro que a capacitação em cursos específi cos, 
armamento e equipamento adequados, maior número de po-
liciais na viatura e policiais mais vocacionados para a prestação 
do serviço, são fatores que contribuem para as ações exitosas 
desses grupos. Conclui-se que a tropa especializada se faz ne-
cessária no combate ao crime organizado, sendo uma força de 
apoio primordial à tropa convencional, e que a atuação dessa se 
pauta no cumprimento fi el de protocolos operacionais que pro-
porcionam o sucesso em suas atuações.

O presente artigo teve como objetivo analisar quais os preju-
ízos da cultura da impunidade para gestão do policiamento 

do 38° Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás. Para isso 
foi feita pesquisa de campo por meio de questionário com a 
tropa operacional do referido batalhão, bem como uma entre-

vista com o Comandante e Gestor da unidade. Além disso, foi 
realizado levantamento de dados por meio da rede mundial de com-

putadores junto ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ficou constatado que, 98% dos 

Policiais Militares questionados acreditam existir a cultura da impunidade 
criminal, bem como 96% dos policiais indagados afi rmaram já terem re-
alizado a prisão de infratores da lei que eram reincidentes. Foi possível 
levantar, ainda, que a cultura da impunidade é considerada, pelos policiais 
pesquisados, um fator prejudicial para a prestação efi ciente do serviço ope-
racional de policiamento ostensivo, além de ser causadora de desmotivação 
entre os militares. A pesquisa é relevante, pois demonstra a necessidade da 

Polícia Militar de Goiás buscar, cada vez mais, habilidades em gerir as pessoas 
que compõem a corporação, bem como discutir a cultura da impunidade com 

apoio de outros órgãos e Poderes da República, verifi cando as funções do gestor, 
da tropa operacional e a legislação existente, para que o policial militar sinta-se motivado em 

exercer suas funções sabendo que o infrator da lei será punido, ou seja, o crime não compensará.
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Frederico MOREIRA Ribeiro
A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 
E TREINAMENTO DE PESSOAS E SEUS REFLEXOS NA 
QUALIDADE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
PRESTADO PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS 
À COMUNIDADE

Gabriel CUSTÓDIO Maciel
GESTÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL E POLICIAMENTO: UM ESTUDO 
A PARTIR DAS VISITAS COMUNITÁRIAS REALIZADAS PELA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

O presente artigo observou empiricamente qual a repercussão das visitas 
comunitárias realizadas pelo Projeto Patrulha Escolar do Comando da 

Academia de Polícia Militar do Estado de Goiás para a imagem da corporação 
e ao policiamento ostensivo. Para ilustração da pesquisa, foi realizado um es-
tudo teórico sobre a relação entre imagem e comportamento, bem como 
foi discutida a relevância da compreensão dessa dicotomia pela instituição 
policial para a efetividade do policiamento ostensivo, considerando teo-
rias do policiamento de proximidade. Assim, foi realizada entrevista 
semiestruturada com representantes de cada uma das três áreas 
atendidas pelo projeto. Como principais resultados da pesqui-
sa, identifi cou-se que as visitas comunitárias reforçam uma 
imagem positiva da instituição policial, melhoram a relação 
habitual entre polícia e comunidade e, consequentemente, 
incentivam a um comportamento mais proativo do cidadão 
para o policiamento. O estudo realizado demonstrou um 
campo ainda pouco explorado e que estudos voltados para 
o policiamento de proximidade no universo empírico são um 
caminho produtivo para o aprimoramento do trabalho policial.

O presente trabalho verifi cou a importância da aplicação do 
processo de desenvolvimento e treinamento de pessoas 

e seus refl exos na qualidade do serviço de segurança pública 
prestado pela Polícia Militar do Estado de Goiás à comunidade. 

Para isso, realizou-se uma pesquisa de campo por meio da aplicação 
de questionários aos discentes da 43ª Turma do Curso de Formação de 
Ofi ciais; Curso de Formação de Praças 2017/2018; turmas do primeiro 

semestre de 2018 do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, Estágio 
de Adaptação de Sargentos e Estágio de Adaptação de Cabos; e turmas 
do primeiro semestre de 2018 do Curso de Termo Circunstanciado de 
Ocorrência. Cursos estes realizados pelo Comando da Academia de Polícia 

Militar do Estado de Goiás. Foi constatado que o emprego das diversas mo-
dalidades de ensino capacitou os policiais militares a desempenharem suas 
atividades profi ssionais com um adequado grau de ajuste entre os serviços 

ofertados e as necessidades sociais relativas à segurança pública, devido à 
alta taxa de respostas positivas dos servidores da instituição em relação aos 

ensinos absorvidos e sua aplicação no cotidiano profi ssional. Nota-se a importân-
cia da administração organizacional empreender o desenvolvimento permanente de seu 

efetivo com vistas à melhoria continuada como um traço do alcance da qualidade total, de modo a 
acompanhar a evolução social ajustando os serviços fornecidos pela organização aos anseios da coletividade.  
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Gabriel Luciano CASTELHANO
A REALIZAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE 
PELA POLÍCIA MILITAR COMO INSTRUMENTO DE 
VIABILIZAÇÃO DO CICLO COMPLETO DE POLÍCIA

GERSON de Paula Junior
GESTÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS POR 
COMPETÊNCIA NO COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL

O presente artigo tem como objetivo verifi car como ocorre a gestão de ofi ciais 
na Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), no âmbito do Comando de 

Policiamento da Capital (CPC), sediado em Goiânia – GO, relacionar quadro de 
origem, formação acadêmica, cursos e estágios para a adequação no cargo-poli-
cial militar e função. Foi realizada pesquisa de campo qualitativa com entrevista 
com o comando do policiamento da capital e questionários com repostas 
abertas aos comandos pertencentes ao CPC. Foi observado que o cri-
tério de gestão se baseia na hierarquia, posto, e em formas subjeti-
vas de análise do ofi cial conforme resposta dos comandantes. No 
entanto há exceções muito especifi cas para a gestão por com-
petência relacionadas com formação objetiva, ou seja, cursos 
adquiridos, sendo critérios de admissibilidade na nova função, 
que são os comandos das unidades de policiamento especia-
lizado. As condições de gestão não se baseiam em quadros a 
que pertence o ofi cial ou em formação acadêmica, apenas em 
critérios hierárquicos e política de comando. Para fundamentar 
melhor a verifi cação da gestão de competência feita no âmbito 
do CPC seria necessário um trabalho que tenha acesso em pesquisa 
de documentos funcionais para uma conclusão mais objetiva e lógica que 
aqui apresenta.

O presente trabalho tem por escopo demonstrar a viabili-
dade constitucional e legal de métodos e atos de polícia 

de ciclo completo pela Polícia Militar, especifi camente, a de 
formalização de autuação de fl agrantes de crimes comuns. 

Busca-se demonstrar que é possível um sistema de polícia 
híbrido, célere, otimizado. A metodologia é a pesquisa de campo 

com entrevista, a partir dos conceitos básicos de gestão de qualidade 
e logística de procedimentos policiais, com vistas a identifi car a proble-

matização e as possíveis soluções. Verifi ca-se com o presente artigo, a 
possibilidade técnica e jurídica da realização de um procedimento admi-
nistrativo, não privativo, para imprimir celeridade e otimização do ser-
viço policial no âmbito da Polícia Militar do Estado de Goiás, com vistas 
a plena capacidade de autuação do Auto de Prisão em Flagrante - APF, 
como mera peça administrativa de autuação de ocorrências devidamente 
atendidas por suas unidades.
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GUILHERME Damasceno Fonseca

Guilherme Guimarães CARVALHO
OS REFLEXOS DA APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 E 13.491/17 NA 
ADMINISTRAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

O trabalho objetivou analisar os refl exos na administração policial militar de Goiás, 
infl uenciadas pela lei que aumentou a competência da justiça militar assim 

como pela lei dos Juizados Especiais Criminais. Para isso foi aplicado questio-
nário aberto ao Juiz da Auditoria Militar do Estado de Goiás. Também foi 
feito levantamento do quantitativo de procedimentos na Corregedoria da 
Polícia Militar de Goiás e feita uma entrevista com o Corregedor Geral 
da PMGO. Verifi cou-se que houve aumento signifi cativo na demanda 
de procedimentos de atribuição da polícia judiciária militar, em vir-
tude do próprio aumento do número de crimes militares. Veri-
fi cou-se que a lei dos juizados especiais criminais não é aplicada 
na justiça militar no estado, diferentemente do que ocorre em 
outros estados como Minas Gerais e Santa Catarina no caso de 
crimes militares menos graves. Em razão da nova perspectiva de 
demanda e da atuação da polícia judiciária militar faz-se necessário 
especialização do pessoal, investindo em cursos específi cos na área 
tendo em vista a boa qualidade do serviço.

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO ÂMBITO DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS: REPERCUSSÕES NA 
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT)

O principal objetivo da pesquisa foi avaliar os impactos da 
parceria público privada na qualidade de vida no trabalho 

dos policiais militares do 13º Batalhão de Políca Militar – 13º 
BPM, sediado na região noroeste de Goiânia-GO. Foi utilizado 
o método de pesquisa quantitativo através de questionário ele-

trônico do Google Forms, enviado através do aplicativo What-
sapp. De acordo com o resultado da pesquisa pode-se concluir que a 
implementação da parceria público-privada no 13º BPM trouxe grandes 
melhorias tanto para a saúde e a qualidade de vida do trabalhador como 

para a imagem da corporação policial. Porém mesmo percebendo avan-
ços signifi cativos com a parceria público privada, ainda há interrogações 
em alguns aspectos, tais como integração social dos policiais militares e no 
constitucionalismo.
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IBRAHIM Arantes Ferreira Neto
A UTILIZAÇÃO DO SPRAY LACRIMOGÊNEO NO 
POLICIAMENTO OSTENSIVO

Igor Augusto Oliveira de ARAUJO Almeida

O presente artigo científi co analisou a utilização do spray lacri-
mogêneo no policiamento ostensivo, na Polícia Militar do 

Estado de Goiás. Descreveu o referido armamento não-letal, 
analisou a importância e benefícios de sua utilização, bem como 
prejuízos decorrentes da sua não disponibilização. Analisou 

também a disponibilidade do equipamento e os procedimentos 
de habilitação do usuário. A metodologia empregada foi a pesquisa bi-
bliográfi ca, análise da legislação, aplicação de questionário aos policiais 

militares e pesquisa documental. Os resultados constataram a efi ciência 
desse armamento, o qual atende as expectativas dos policiais e infl uencia 
positivamente na qualidade do serviço prestado. O uso do spray lacrimo-
gêneo no policiamento ostensivo possibilita uma melhor adequação no uso 
seletivo da força, tornando a atuação policial menos agressiva e mais efi -
ciente, além de auxiliar na preservação da integridade física dos policiais, do 
infrator da lei e de terceiros. Todavia, através da aplicação do questionário, 

constatou-se que o quantitativo do armamento é insufi ciente e encontra-se 
concentrado em Unidades Policiais Militares Especializadas, em detrimento às 

Unidades Convencionais. Constatou-se casos de cautela permanente do equipa-
mento, o que se mostrou incompatível com o quantitativo insufi ciente. Verifi cou-se que o número 

de policiais habilitados ao uso do armamento é pequeno, além da habilitação não estar inserida nos cursos de 
formação e aperfeiçoamento policial ministrados na instituição. Se faz necessário adquirir maior quantidade de 
sprays lacrimogêneos e incluir a habilitação do usuário do equipamento nos cursos de formação e aperfeiçoa-
mento. Ademais, é necessário melhor gestão quanto à forma de cautela do equipamento.

ESTUDO DOS SISTEMAS DE PESSOAL E FINANCEIRO DA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

O presente artigo teve o intuito de estudar os sistemas de pessoal e fi nanceiro 
da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), materializados nos setores 

responsáveis pela gestão desses sistemas e suas diferenças em relação ao Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), que é tido como referência 
em gestão no Estado. Para tanto foram analisados documentos da gestão fi nan-
ceira e de pessoal tanto do CBMGO, quanto da PMGO, no intuito de melhor 
entendimento. Apesar da diferença logística demandada pela PMGO, em ra-
zão de seu efetivo, pode-se perceber que, organizacionalmente, não são 
signifi cativas as diferenças do seu sistema de pessoal e fi nanceiro em 
relação ao CBMGO. Contudo, na PMGO, a política de valorização 
de seus servidores encontra-se estagnada, enquanto as demandas 
crescentes de profi ssionalização dos setores aumentam, perce-
be-se ainda uma maior valorização do servidor já consolidado e 
com experiência anterior, em determinada área, em detrimento 
da formação e capacitação de novos. Concluiu-se que é necessária 
uma mudança no que tange à dimensão de investimento no servi-
dor público policial militar de Goiás, na área de profi ssionalização e 
capacitação.
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Janes Dean Cintra RODRIGUES
A GESTÃO DA POLÍCIA MILITAR JUNTO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE: ASPECTOS LEGAIS E ESTRUTURAIS

Jhônatans de ANDRADE Oliveira
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA INFORMACIONAL DO 
CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS

O presente artigo tem o intuito de verifi car quais as competências de-
senvolvidas pelos discentes do Curso de Formação de Praças da Polí-

cia Militar de Goiás no que tange a capacidade informacional. Foi realizado 
questionário com amostra válida para os concluintes do curso. A pesquisa 
conseguiu demonstrar signifi cativos resultados quanto ao perfi l dos policiais 
militares, como alto nível de formação acadêmica e grande participação 
em cursos via plataformas virtuais. Ademais, quanto à capacidade de 
acesso, restou demonstrado senso ético e considerável domínio 
sobre as ferramentas tecnológicas disponíveis. Quanto ao trata-
mento foi possível observar preceitos de gestão estratégica da 
informação, com produção efetiva de conhecimento útil. Já no 
que tange à capacidade de compartilhamento de informações, 
foi identifi cado considerável utilização de métodos auxiliares de 
disseminação da informação. Por fi m foi sugerido que em traba-
lhos futuros seja comparado os padrões de capacidade informa-
cional dos policiais militares goianos com os de outras instituições 
policiais.

A pesquisa em tela objetivou verifi car mediante a gestão Poli-
cial Militar como está a relação entre crianças, adolescentes 

e Polícia Militar. Como referencial teórico foram utilizados diver-
sos autores, os quais conceituam e discutem sobre a gestão da 
Organização Militar, aspectos legais de proteção à criança e ao 

adolescente, assim como a importância do tema para o desen-
volvimento e sucesso da corporação. Utilizou-se o método de pesquisa 
quantitativa, através de questionários divididos em dois blocos: formação 
e satisfação do Policial Militar e atuação da polícia frente às crianças e aos 

adolescentes. Foram questionados 63 Policiais Militares e 98 Gestores. Os 
resultados obtidos apontaram que os policiais do Batalhão de Polícia Mili-
tar Escolar - BPMEsc estão prestando um excelente serviço, principalmente 

nos quesitos: serviço preventivo, repressivo, efi ciência no atendimento e na 
aplicação do Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD. 
Entretanto, apesar dos quesitos acima terem alcançado índices signifi cativos, 

é possível afi rmar que, de um modo geral, os policias pesquisados encon-
tram-se relativamente insatisfeitos com as leis existentes e com a frequência em 

que são submetidos ao aprimoramento técnico-profi ssional. Chegou-se à conclu-
são que medidas devem ser tomadas para melhoria dos fatores defi citários supramencionados.
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Jhone Alves GOULART
GESTÃO DA ANÁLISE CRIMINAL DE CAMPO

João Henrique Freitas BRAGA
FONTES ALTERNATIVAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

O presente artigo identifi cou fontes alternativas de captação de recursos 
que não aquelas destinadas pelos cofres do tesouro estadual à Polícia 

Militar do Estado de Goiás (PMGO). Para tanto, foi realizado um estudo bi-
bliográfi co exploratório das mais diversas normas estaduais e federais. Foi feito, 
também, entrevistas com pessoas que ocupam cargos com atuação na área. 
Com isso, identifi cou-se que os convênios e requerimentos ao poder judici-
ário, em específi co das verbas que concernem aos Termos Circunstancia-
dos de Ocorrências - TCO´s, se mostraram como uma ótima fonte 
de recurso. Além da identifi cação das referidas fontes constatou-se 
a importância da gestão de projetos para as alcançar. Atualmente as 
fontes alternativas são sub utilizadas no sentido de que a Polícia 
Militar possui meios e métodos para celebração de convênios e 
requerimentos de verbas oriundas de TCO´s junto aos órgãos 
judiciais. Entretando, as referidas fontes ainda não são exploradas 
da forma como possuem potencial para ser. Contudo, a PMGO 
está no caminho certo, somando-se os diversos recursos do FRE-
AP e os meios retromencionados a instituição conseguirá cada vez 
mais investir em suas atividades meio e fi m.

A presente pesquisa analisou a necessidade de implemen-
tação de seção/equipes de análise criminal de campo nas 

unidades de Policia Militar do Estado de Goiás, especialmente 
no 13º Batalhão de Polícia Militar - 13° BPM. Foram utilizadas 
legislações, doutrinas e conceitos que abordam o assunto. 
Buscou-se conhecer o 13° Batalhão de Polícia Militar do Esta-
do de Goiás e como funciona a análise criminal em sua estru-
tura organizacional. Foram ainda realizadas entrevistas com o 

Comandante da Unidade e Comandante de Policiamento da Uni-
dade - CPU do 13° Batalhão. Nos resultados, viu-se que na realidade 
a unidade não contempla em sua estrutura organizacional o serviço de 
análise criminal e nem possui equipe especifi ca de análise criminal de 
campo. Ao fi nal do trabalho, concluiu-se pela necessidade de imple-
mentação da seção/equipe de análise criminal de campo, desafogan-
do o Observatório de segurança pública, órgão central responsável 
pela produção da estatística no Estado de Goiás. Além, do benefício 

que trará a corporação, comandantes de unidades e toda a tropa num 
contexto geral, utilizando-se da análise criminal de campo, com ênfase 

na gestão da informação e gestão operacional, para monitoramento da 
evolução criminal de forma instantânea e descentralizada do serviço.  
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João PAULO CARVALHO Martins

JOÃO PAULO Miranda Sousa
A EFICIÊNCIA DO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE ROTAM NO 
COMBATE AOS FURTOS E ROUBOS DE VEICULOS NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE GOIÂNIA

O presente estudo viabilizou analisar a efi ciência do Batalhão de Rondas 
Ostensivas Táticas Metropolina – BPM ROTAM no combate aos furtos 

e roubos de veículos na região metropolitana de Goiânia, bem como, se 
de fato sua qualidade no patrulhamento é um diferencial nos quesitos pre-
venção aos furtos e roubos de veículos e recuperação de veículos frutos 
dessa pratica criminosa.  Para analisar a efi ciência do BPM ROTAM no 
combate aos furtos e roubos de veículos, foram realizadas pesqui-
sas por meio de documentos internos, bem como uma entrevista 
com o comandante da ROTAM. Nos resultados, fi cou evidente 
que o BPM ROTAM é uma unidade especializada que atua 
de forma efi ciente devido a uma doutrina e um treinamento 
especializado no combate ao crime organizado. Ao fi nal do 
trabalho, concluiu-se que a efi ciência no combate aos furtos 
e roubos de veículos são frutos de muito trabalho e empenho 
dos policiais de ROTAM, bem como na sua gestão organiza-
cional através de sua doutrina e especialidade no patrulhamento 
tático.

A GESTÃO ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA DO 
CURSO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA PMGO

O presente artigo analisou a gestão organizacional e adminis-
trativa do curso de operações especiais da Polícia Militar 

de Goiás - PMGO, bem como descobriu a satisfação dos po-
liciais concluintes do curso com a referida gestão. Para tanto, 
realizou-se uma entrevista com o comandante do Batalhão 

de Operações Especiais (BOPE) objetivando descobrir sua per-
cepção sobre o tema e ainda aplicou um questionário aos 25 policiais 
militares lotados no BOPE. Como resultado, a pesquisa inferiu que a 
gestão organizacional está pautada em dois documentos que norteiam o 
andamento do curso, sendo eles o plano de curso e o edital. Quanto ao 
questionário aplicado, chegou-se à conclusão que a maioria dos policiais 
que fi zeram e foram aprovados no curso estão satisfeitos com a gestão 
aplicada, sendo o maior desapontamento no quesito investimento e lo-
gística que o Estado de Goiás emprega na realização do curso estudado.
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JOEL Souza de Morais
O IMPACTO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 
REMUNERADO NA ATIVIDADE OPERACIONAL DA 
POLÍCIA MILITAR EM GOIÂNIA

Juan MATHEUS Quirino Nunes
A ATUAÇÃO DO COMANDO DE OPERAÇÕES DE DIVISAS (COD) 
NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NO ESTADO DE GOÍAS E 
SUAS FINALIDADES

O presente trabalho tem como objetivo principal, demonstrar a agilidade 
do Comando de Operações de Divisas (COD) no combate ao crime 

organizado no Estado de Goiás, bem como o desempenho bem sucedido 
entre as forças policiais interestaduais, o COD busca agilidade e efi ciência 
contra o crime organizado em toda malha rodoviária interestadual, comba-
tendo principalmente o contrabando, descaminho, novo cangaço e trá-
fi co de drogas. Para tal pesquisa se concretizar foi realizado algumas 
entrevistas nas quais foi possível observar que as formas de inter-
venção em combate ocorre a todo instante e de forma direta, em 
nossas rodovias estaduais e federais. Estudar e analisar operações 
de Divisa e as forças policiais, em combate ao crime organizado 
e suas fi nalidades. O Comando de Operações de Divisas (COD) 
em menos de 7 anos de existência, tem total efi cácia onde está 
presente, isso graças ao seu treinamento e aperfeiçoamento da 
tropa, que está atenta a todo instante para combater o crime orga-
nizado, impedindo assim o aumento da criminalidade nas divisas estaduais.

O presente trabalho tem como fi nalidade identifi car o im-
pacto do serviço extraordinário remunerado na atividade 

operacional da Polícia Militar em Goiânia, de modo que fi quem 
demonstrados os refl exos desse tipo de serviço para a Institui-

ção e o policial militar. Para atingir os fi ns propostos aplicou-se 
questionário aos policiais militares do 1º Comando Regional 
de Polícia Militar - 1º CRPM, este que é o Comando respon-

sável pela gestão do policiamento na Capital de Goiás, e rea-
lizou-se entrevista com o Subcomandante daquele Comando Regio-
nal. A pesquisa conseguiu identifi car impactos do trabalho extra para a 

Polícia Militar em Goiânia e também para o policial, porém, há diversas 
problemáticas que surgem com existência do serviço extra para ambos 
os envolvidos. Foram esboçados benefícios e possíveis danos com a rea-
lização dessa espécie de trabalho, além de sugestões de estudos a serem 
realizados. Os indagados por meio do questionário demonstraram um 
grau de insatisfação com serviço extra, principalmente, em virtude da re-
muneração pela prestação do serviço. Concluiu-se que esta modalidade 
de serviço possui um impacto positivo para a instituição e o policial, mas a 
sua aplicabilidade deve ser feita com ressalvas e adequações, com o fi m de 

não haver prejuízos futuros.
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NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NO ESTADO DE GOÍAS E 

presente trabalho tem como objetivo principal, demonstrar a agilidade 
do Comando de Operações de Divisas (COD) no combate ao crime 

organizado no Estado de Goiás, bem como o desempenho bem sucedido 
entre as forças policiais interestaduais, o COD busca agilidade e efi ciência 
contra o crime organizado em toda malha rodoviária interestadual, comba-
tendo principalmente o contrabando, descaminho, novo cangaço e trá-
fi co de drogas. Para tal pesquisa se concretizar foi realizado algumas 
entrevistas nas quais foi possível observar que as formas de inter-
venção em combate ocorre a todo instante e de forma direta, em 
nossas rodovias estaduais e federais. Estudar e analisar operações 
de Divisa e as forças policiais, em combate ao crime organizado 
e suas fi nalidades. O Comando de Operações de Divisas (COD) 
em menos de 7 anos de existência, tem total efi cácia onde está 
presente, isso graças ao seu treinamento e aperfeiçoamento da 
tropa, que está atenta a todo instante para combater o crime orga-
nizado, impedindo assim o aumento da criminalidade nas divisas estaduais.
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JUAREZ Alves Matos Filho
PERSPECTIVA DO POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE 
GOIÁS SOBRE A QUALIDADE DO SEU SERVIÇO COM 
BASE EM SEU NÍVEL DE ALERTA CONDICIONADO PELAS 
ESCALAS DE SERVIÇO

Junior CESAR Garcia Da Silva
FATORES MOTIVACIONAIS NO TRABALHO: UM ESTUDO COM AS 
PRAÇAS DO 25º BPMGO

O presente estudo verifi cou os principais fatores capazes de motivar o 
policial militar e fomentar a elevação da produtividade, realizando um 

questionário com as praças do 25º Batalhão de Polícia Militar de Goiás - 25º 
BPMGO, além de uma entrevista com o comandante deste batalhão, onde 
se verifi cou a existência de projetos voltados para a motivação da tropa, 
em curso ali.  Após a aplicação de questionário às praças, restaram 
observados diversos fatores com alta capacidade motivacional. 
Restou também observado a prática de gestões voltadas à motiva-
ção policial na unidade. Ao fi nal do trabalho foi observado que 
existem fatores fomentadores de motivação que não depen-
dem do comandante, mas que, em geral o ofi cial tem grande 
responsabilidade sobre a motivação do policial, que refl ete a 
qualidade do trabalho prestado à sociedade.

O presente artigo cientifi co examina a perspectiva do policial 
sobre a qualidade do serviço policial militar com base em 

seu nível de alerta condicionado pelas escalas de serviço utiliza-
das na Polícia Militar de Goiás. Ao longo do texto é explanado 

sobre a qualidade e suas classifi cações, o serviço, as atribuições 
da Policia Militar, o que é vigilância e estado de alerta bem como a 

legislação que regulamenta as escalas de serviço na Policia Militar de 
Goiás. Esse trabalho tem o objetivo de verifi car a perspectiva do policial 

militar sobre a qualidade do serviço policial militar com base nas escalas 
operacionais utilizadas na Policia Militar de Goiás, sendo elas de 24/72 
horas e suas variáveis, tendo como parâmetro o estado de atenção do 

policial militar que patrulha pelas ruas, levando em conta a quantidade de 
horas trabalhadas e descansadas. Como metodologia de pesquisa foi reali-
zada uma revisão bibliográfi ca sobre o assunto e a aplicação de um questio-
nário aos policiais de uma unidade da Policia Militar sobre o tema proposto. 

Os resultados constataram que para o policial militar a escala de 24/72 horas 
gera mais qualidade ao seu serviço, levando a conclusão que nesta escala há mais 

qualidade no serviço na perspectiva dos policiais, pois, embora eles fi quem fi sicamente mais 
cansados, o tempo de descanso para se recuperar física e mentalmente é maior e assim poder trabalhar 

na próxima escala com mais atenção e estado de alerta elevado.
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KAMILA Parente Carneiro
GESTÃO DA CUSTÓDIA DE OBJETOS APREENDIDOS 
PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS NO 
ÂMBITO DO TCO

KAYO Cézar Dos Santos Oliveira Brito

A pesquisa objetivou descrever como está sendo gerenciada a 
custódia dos objetos apreendidos em decorrência da lavra-

tura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela Polícia 
Militar do Estado de Goiás (PMGO). Para tanto, realizou-se um 
estudo acerca do modelo de gestão adotado pela Polícia Militar 
do Estado de Santa Catarina, uma das pioneiras e referência na 
implantação do procedimento, a fi m de verifi car inovações sobre 

o tema. Esse estudo foi viabilizado por meio de envio de um ques-
tionário ao e-mail corporativo, sendo possível fazer um comparativo entre 
as formas de gestão dos objetos apreendidos pelas Polícias Militares dos 
Estados de Santa Catarina e Goiás. Paralelamente, aplicou-se questioná-

rio ao Gestor Local do TCO, das três unidades operacionais da PMGO que 
alcançaram as primeiras colocações no ranking de registro do procedimento, 
desde a sua implementação, com o escopo de verifi car a rotina da custódia 
dos objetos apreendidos e se a forma adotada atende o que preconiza as 
diretrizes da adequada manutenção da cadeia de custódia. Constatou-se por 
meio dos resultados obtidos que apesar de algumas difi culdades pontuais, a 
gestão dos objetos apreendidos vem sendo desempenhada de forma técnica, 
atendendo aos preceitos normativos que disciplinam a questão e primando 

sobremaneira pela preservação da cadeia de custódia. A relevância do tema à 
gestão de polícia ostensiva pauta-se pela exigência da adoção de métodos técni-
cos a serem utilizados pela tropa, enquanto o objeto apreendido permanecer sob 

a custódia e responsabilidade da corporação, buscando-se evitar questionamentos 
e falhas no trâmite procedimental, promovendo assim, o fortalecimento institucional.

MAPEAMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES VOLTADAS PARA A 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

A presente pesquisa buscou demonstrar a necessidade da realização de 
um trabalho institucional, específi co, voltado para a captação de recur-

sos via emendas parlamentares. Para esse fi m, foi desenvolvida uma pes-
quisa qualitativa, realizada por meio de análise bibliográfi ca da legislação 
orçamentária federal vigente, entrevistas com os agentes responsáveis pela 
área de orçamento da Polícia Militar, bem como, com os assessores dos par-
lamentares da bancada do Estado de Goiás. Foram coletadas informações 
acerca dos procedimento exigidos para a propositura de emenda ao 
orçamento federal, do trabalho desenvolvido pela Polícia Militar de 
Goiás (PMGO) com escopo a obtenção de recursos via emenda 
parlamentar e a maneira de incrementar o trabalho realizado 
para essa captação. Nos resultados, observou-se que é possí-
vel, por meio dos recursos oriundos das emendas parlamen-
tares, mitigar o problema de falta de recurso que a PMGO so-
fre. Por fi m concluiu-se pela necessidade do desenvolvimento 
de um trabalho institucional, especializado, junto aos parlamen-
tares, voltado para obtenção de recursos via emendas parlamen-
tares. Sendo demonstrado que a mudança na estratégia institucional 
pode aumentar signifi cativamente o volume de recursos captados.

A 
tura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela Polícia 
Militar do Estado de Goiás (PMGO). Para tanto, realizou-se um 
estudo acerca do modelo de gestão adotado pela Polícia Militar 
do Estado de Santa Catarina, uma das pioneiras e referência na 
implantação do procedimento, a fi m de verifi car inovações sobre 

o tema. Esse estudo foi viabilizado por meio de envio de um ques-
tionário ao e-mail corporativo, sendo possível fazer um comparativo entre 
as formas de gestão dos objetos apreendidos pelas Polícias Militares dos 
Estados de Santa Catarina e Goiás. Paralelamente, aplicou-se questioná-

rio ao Gestor Local do TCO, das três unidades operacionais da PMGO que 
alcançaram as primeiras colocações no ranking de registro do procedimento, 
desde a sua implementação, com o escopo de verifi car a rotina da custódia 
dos objetos apreendidos e se a forma adotada atende o que preconiza as 
diretrizes da adequada manutenção da cadeia de custódia. Constatou-se por 
meio dos resultados obtidos que apesar de algumas difi culdades pontuais, a 
gestão dos objetos apreendidos vem sendo desempenhada de forma técnica, 
atendendo aos preceitos normativos que disciplinam a questão e primando 

sobremaneira pela preservação da cadeia de custódia. A relevância do tema à 
gestão de polícia ostensiva pauta-se pela exigência da adoção de métodos técni-
cos a serem utilizados pela tropa, enquanto o objeto apreendido permanecer sob 

a custódia e responsabilidade da corporação, buscando-se evitar questionamentos 

 Cézar Dos Santos Oliveira Brito
MAPEAMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES VOLTADAS PARA A 

presente pesquisa buscou demonstrar a necessidade da realização de 
um trabalho institucional, específi co, voltado para a captação de recur-

sos via emendas parlamentares. Para esse fi m, foi desenvolvida uma pes-
quisa qualitativa, realizada por meio de análise bibliográfi ca da legislação 
orçamentária federal vigente, entrevistas com os agentes responsáveis pela 
área de orçamento da Polícia Militar, bem como, com os assessores dos par-
lamentares da bancada do Estado de Goiás. Foram coletadas informações 
acerca dos procedimento exigidos para a propositura de emenda ao 
orçamento federal, do trabalho desenvolvido pela Polícia Militar de 
Goiás (PMGO) com escopo a obtenção de recursos via emenda 
parlamentar e a maneira de incrementar o trabalho realizado 

de um trabalho institucional, especializado, junto aos parlamen-
tares, voltado para obtenção de recursos via emendas parlamen-
tares. Sendo demonstrado que a mudança na estratégia institucional 
pode aumentar signifi cativamente o volume de recursos captados.



52

LEANDRO Leão Nascimento
GESTÃO DA RECOMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 
POLICIAIS POR PRODUTIVIDADE COMO FORMA DE 
MOTIVAÇÃO

Leonardo Siqueira CAIXETA
A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ADEQUADOS DE ANALISE CRIMINAL PARA O 
EMPREGO MAIS EFICIENTE DO POLICIAMENTO OPERACIONAL NO ÂMBITO 
DO 1º CRPM

O presente estudo apresenta como objetivo geral analisar 
se a recompensação fi nanceira de policiais por produti-

vidade é efi caz como forma de motivação. Para se alcançar 
tal objetivo, o estudo apresenta como metodologia a pesquisa 

bibliográfi ca em conjunto com análise de dados fornecidos pela 
Secretaria de Segurança Pública. Diante das discussões apresentadas 
sobre o tema, o estudo revela como resultados que a recompensação 
fi nanceira de policiais por produtividade se confi gura como forma de 

motivação. Nesse sentido, é observável que a recompensa fi nanceira é 
efi caz como motivação para os Policiais Militares. Contudo para que o po-
licial trabalhe realmente motivado são necessárias também outras formas 
de motivação, tais como a valorização do profi ssional e um bom ambiente 
de trabalho.

O presente artigo objetivou buscar métodos/ferramentas apropriados para o devido 
tratamento e análise de ocorrências criminais, visando obter respostas para pro-

blemas complexos de criminalidade de forma simples, e capazes de auxiliar no empre-
go mais efi ciente do policiamento operacional na área do Primeiro Comando Regional 
da Polícia Militar do estado de Goiás (01ºCRPM). A metodologia utilizada combinou 
análise criminal com a tecnologia da informação, adotando o método induti-
vo, as estatísticas descritivas, o estudo temporal e espacial, com base na coleta 
de dados quantitativos de ocorrências criminais, e por meio da pesquisa bi-
bliográfi cas de métodos que poderiam auxiliar na análise desses dados. 
Nos resultados foram apresentadas quais ferramentas de análise são 
apropriadas e efi cazes na criação de estratégias e de indicadores, ca-
pazes de contribuir para o emprego mais efi ciente do policiamen-
to operacional, e que poderiam ser facilmente implantados por 
qualquer subunidade de Policiamento Ostensivo da Capital. Ao 
fi nal do trabalho, concluiu-se que, nem todas as ferramentas são 
adequadas para obtenção de resultados satisfatórios, mas que, em 
sua grande maioria, com pouco esforço, é possível gerar informa-
ções sufi cientes para empregar de forma mais efi ciente e inteligente 
o efetivo policial, contribuindo para redução dos índices de criminalidade 
e para gestão policial. A importância desta pesquisa está em demonstrar a neces-
sidade de se buscar, cada vez mais, novas ferramentas de análise e formas de gestão p a r a 
melhor empregar os recursos da instituição.
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LEONARDO Valente Felipe
PRESENÇA FEMININA NA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE GOIÁS E O IMPACTO NA CULTURA 
ORGANIZACIONAL

LÍGIA Ferreira Pedroso
A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO PELA PATRULHA MARIA DA PENHA

A pesquisa objetivou identifi car a qualidade do serviço prestado pela Patrulha Maria 
da Penha, e também, identifi car as suas falhas e vulnerabilidades. Na revisão de 

literatura, foram trazidos alguns conceitos da gestão de qualidade, assim como a im-
portância do tema para o aperfeiçoamento do serviço. Utilizou-se como método 
de pesquisa não só a entrevista a vítimas de violência doméstica e familiar e a 
policiais militares, mas também questionário, via meio eletrônico, aos policiais 
militares que atuam na Patrulha, de um universo de 14 policiais, obteve-se 
08 respostas aos questionamentos propostos. Os resultados obtidos 
pela pesquisa apontaram que, sob a perspectiva das vítimas e dos 
policiais militares, o serviço oferecido é de qualidade, pois alcançou 
as expectativas do cliente. No entanto, ao aprofundar-se na pes-
quisa, verifi cou-se que há fatores que difi cultam a excelência 
do serviço prestado. Assim conclui-se que medidas devem ser 
tomadas para a melhoria dos fatores defi citários que serão me-
lhores explorados na pesquisa.

O presente artigo discute os aspectos associados a cultura 
organizacional e os impactos no trabalho feminino na Po-

lícia Militar de Goiás, a partir da perspectiva feminina sobre a 
sua inserção na PM, diferença de gênero, relações de trabalho 
e rotina. Os dados foram coletados através de uma entrevis-

ta contendo perguntas abertas e as respostas foram gravadas, 
transcritas na integra e analisadas através do método de análise de con-
teúdo. A amostra foi composta por mulheres, com idade entre 30 e 

50 anos, procedentes de Goiânia, entre um e 30 anos na polícia. O de-
senvolvimento da PM no que concerne à cultura e estrutura institucional é 
determinado pelo Estado em que está inserida, visto que as organizações 
reproduzem e são produtoras ativas dos constructos culturais. A mulher 

inserida na polícia necessita romper barreiras institucionais, mas observam 
nelas capacidade de desenvolvimento pessoal e profi ssional e consequen-
temente são produtoras de mudança para a estrutura organizacional como 

um todo.
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A GESTÃO DO USO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 
NO POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO EM 
GOIÁS

LUCAS Ferreira Borges
A UTILIZAÇÃO DO FACEBOOK NA GESTÃO DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

O presente artigo buscou compreender a importância da utilização do 
Facebook para a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) no que 

tange ao aperfeiçoamento da imagem institucional e a consequente apro-
ximação com a sociedade. Para atingir o objetivo proposto, em primeiro 
lugar foram consultados livros e produção científi ca publicada a res-
peito do assunto. Como um segundo passo, a pesquisa utilizou-se 
de entrevista semiestruturada com o gestor interino responsável 
pela Seção de Comunicação Social da PMGO, o que possi-
bilitou uma visão clara e objetiva sobre como o assunto vem 
sendo trabalhado pela instituição. Nos resultados foi possível 
verifi car que as mídias sociais – em especial o Facebook – vêm 
desempenhando função ímpar no favorecimento de imagem 
das empresas e instituições e por isso concluiu-se que é neces-
sário tanto um aprimoramento técnico da equipe que cuida da 
página da PMGO como um investimento fi nanceiro nessa área de 
publicidade.

O presente trabalho visa analisar a gestão do uso de ferra-
mentas tecnológicas no policiamento em Goiás, obser-

vando a forma que são implantadas, quais são e como auxiliam, 
além de estudar as formas e a viabilidade de expansão do seu 

uso. A pesquisa foi realizada por ser tema importante, já que a segu-
rança pública deve se adequar e utilizar em seu favor as tecnologias que 
a atualidade proporciona para a redução de índices de criminalidade. 

Foi introduzida uma base teórica sobre o assunto, demonstrando também 
o cenário das inovações tecnológicas usadas contra o crime em âmbito 
nacional e também no Estado de Goiás. Para a pesquisa foi utilizado o mé-

todo qualitativo, com a realização de entrevista com policial militar lotado 
no Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle da Secretaria 
de Segurança Pública de Goiás, além de análise bibliográfi ca. Foi possível 
concluir que no Estado de Goiás ainda há diversas tecnologias que ainda 

não são utilizadas no policiamento preventivo e ostensivo e que o uso conjun-
to com a análise criminal, reage positivamente no combate ao crime, exigindo às 

forças policiais mais investimento nessas tecnologias.
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no Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle da Secretaria 
de Segurança Pública de Goiás, além de análise bibliográfi ca. Foi possível 
concluir que no Estado de Goiás ainda há diversas tecnologias que ainda 

não são utilizadas no policiamento preventivo e ostensivo e que o uso conjun-
to com a análise criminal, reage positivamente no combate ao crime, exigindo às 

forças policiais mais investimento nessas tecnologias.

A UTILIZAÇÃO DO FACEBOOK NA GESTÃO DE COMUNICAÇÃO 

presente artigo buscou compreender a importância da utilização do 
Facebook para a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) no que 

tange ao aperfeiçoamento da imagem institucional e a consequente apro-
ximação com a sociedade. Para atingir o objetivo proposto, em primeiro 
lugar foram consultados livros e produção científi ca publicada a res-
peito do assunto. Como um segundo passo, a pesquisa utilizou-se 
de entrevista semiestruturada com o gestor interino responsável 
pela Seção de Comunicação Social da PMGO, o que possi-
bilitou uma visão clara e objetiva sobre como o assunto vem 

desempenhando função ímpar no favorecimento de imagem 
das empresas e instituições e por isso concluiu-se que é neces-
sário tanto um aprimoramento técnico da equipe que cuida da 
página da PMGO como um investimento fi nanceiro nessa área de 
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Lucas Siqueira RAMOS
GESTÃO NO ENSINO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DE GOIÁS EM IDENTIFICAÇÃO VEICULAR

Luis EDUARDO Moreira Silva
A IMPORTÂNCIA NA ORIENTAÇÃO A POLICIAIS MILITARES QUANDO 
EM CONCESSÃO DE ENTREVISTAS EM LOCAIS DE OCORRÊNCIAS

O presente artigo tem como escopo verifi car a importância na orientações 
aos policiais militares para lidarem com os veículos de comunicação em 

locais de ocorrências policiais. O estudo foi realizado por meio de entrevista 
com profi ssional da seção de comunicação social da Polícia Militar do Estado 
de Goiás. Assim sendo, após a realização da entrevista identifi cou-se a im-
portância no que tange as entrevistas concedidas por policiais militares 
em locais de ocorrências e, também, foi identifi cado quais são as prin-
cipais orientações em relação a comunicação social aos policiais da 
corporação para que garanta a transmissão de uma boa imagem 
institucional. Através da pesquisa realizada foi possível identifi car, 
também, a forma em que a instituição transmite as orientações 
aos policiais militares do Estado. Nos resultados viu-se a impor-
tância que a instituição dá aos assuntos atinentes a comunicação 
social. Com a pesquisa, conclui-se que a orientação para lidar com 
comunicação pública é fundamental para a Polícia Militar, pois esta, 
uma instituição, deve-se preocupar com a imagem institucional que é 
passada à sociedade.

Este artigo objetiva estudar a gestão do ensino na Polícia Mili-
tar do Estado de Goiás quanto à identifi cação veicular, a fi m 

de analisar se o militar possui conhecimento técnico adequado 
e efi caz para o trabalho operacional. Ao fi nal deste artigo fo-
ram propostas modifi cações para a gestão do ensino técnico 
na referida instituição. Para coleta de informações criou-se 
um questionário destinado aos policiais da instituição com o 

objetivo de colher informações não só dos novos policiais recém 
formados, mas também dos já integrantes da instituição há algum 
tempo. Realizou-se também entrevistas com policiais especialistas 

no referido assunto e que, em algum momento, foram instrutores nos 
cursos ministrados na instituição. Constatou-se que 84% dos policiais 
questionados afi rmam que o ensino, sobre identifi cação veicular, é defi ci-
tário, devendo sofrer melhorias. Foi averiguado que 69,5% dos militares 
questionados não possuíram aulas práticas sobre o assunto, apenas algu-
mas orientações teóricas em sala de aula. Outra informação alcançada é 
que não há uma disciplina específi ca para o referido assunto e que 97% 
dos questionados entendem que é necessária a criação de uma disciplina 
autônoma no ensino da instituição. Esta pesquisa é importante, afi nal a 
clonagem de veículos e outros crimes conexos têm sido constantes do 

Estado de Goiás, e os criminosos, cada vez mais, aperfeiçoam-se para burlar 
o trabalho policial. Portanto é necessário que o policial militar se aperfeiçoe, sendo necessária 

uma gestão efi caz do ensino na instituição a fi m de preparar o policial militar para que este seja efi caz no 
trabalho prestado a sociedade.

GESTÃO NO ENSINO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DE GOIÁS EM IDENTIFICAÇÃO VEICULAR
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Luiz Paulo Leite BOLSONARO
GESTÃO DO CONHECIMENTO APLICADA NOS CURRÍCULOS DOS 
CURSOS DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO BRASIL

Este artigo investigou a composição das malhas curriculares dos cursos de 
formação de ofi ciais das Polícias Militares no Brasil. Especifi camente, ana-

lisou as disciplinas que compõem os currículos de cada academia; mapeou a 
composição curricular conforme as defi nições da Matriz da Secretaria Nacio-
nal de Segurança Pública - SENASP; e, diante disso analisou como a gestão 
do conhecimento contribui para a formação do ofi cial policial militar. Foi re-
alizado levantamento nacional junto às instituições de ensino policial militar, 
para obter o currículo de cada instituição. A pesquisa foi feita por e-mail 
institucional, contatos por redes sociais de comunicação e com egressos 
destas instituições de ensino das Polícias Militares do Brasil. A pes-
quisa mapeou a composição das malhas curriculares dos cursos de 
formação, também se pôde conhecer qual a infl uência da Matriz 
Curricular Nacional da SENASP nos currículos das instituições 
de ensino policial militar. Assim, pode-se perceber que as ins-
tituições de ensino estão utilizando a gestão do conhecimento 
na elaboração de suas malhas curriculares, na escolha do cor-
po docente e na organização de todo o ensino na formação 
dos novos ofi ciais da Polícia Militar. Observou-se também uma 
grande parcela da presença de matérias práticas e jurídicas nos 
currículos de formação de novos Ofi ciais da PM. Pode-se concluir 
também que a maioria das instituições de ensino tem suas malhas curricu-
lares infl uenciadas pela SENASP.

LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS DECORRENTES DE 
ATIVIDADES FÍSICAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS NOS 
ANOS DE 2017 E 2018 E SEUS REFLEXOS PARA GESTÃO

O presente artigo buscou quantifi car o número de lesões 
muscoluesqueléticas durante as aulas práticas nos alunos 

do Curso de Formação de Ofi ciais (CFO) nos anos de 2017 e 
2018 da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e suas con-

sequências para a instituição. Para isso foi feita uma pesquisa bibliográfi ca 
sobre o assunto, bem como pesquisa de campo. Foi utilizado o método 
de pesquisa quantitativo, por meio de questionário aplicado aos 136 alu-

nos das 44ª e 45ª turmas do CFO da PMGO, dos quais 101 responderam. 
Foi verifi cado com a pesquisa que o tempo de recuperação do organis-
mo após a prática de exercícios físicos deveria ser de 24h a 72h, porém, 

a quantidade de atividades físicas praticadas pelos cadetes não permite tal 
recuperação, a consequência disso é que a maioria dos alunos já sofreram 
algum tipo de lesão durante o curso. Isto impacta na qualidade de vida e no 

trabalho, o que refl ete diretamente no rendimento destes militares. A gestão 
do CFO da PMGO poderá ser utilizada para construir uma matriz curricular que 

tenha atividades físicas que atendam as necessidades do perfi l profi ssiográfi co do 
cargo, bem como as necessidades pessoais dos alunos, sem que seja necessário a prática de 

exercícios fora da instituição, o que diminuiria a exposição ao risco de lesões.

Luiz Junior Ribeiro da Costa 
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Marcelo AUGUSTO de Alencar Almeida
A GESTÃO DO FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE 
SEGURANÇA PÚBLICA ELABORADOS PELA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS COM RECURSOS 
ORIUNDOS DAS TRANSAÇÕES PENAIS

O presente trabalho visa a possibilidade de fi nanciamento 
de projetos em benefício da Segurança Pública elabo-

rados pela Polícia Militar do Estado de Goiás com recursos 
oriundos das transações penais. Sabe-se que a Lei 9.099/95 
prevê a transação penal como forma de extinção do processo. 

Para isso, seria aplicada ao infrator uma pena restritiva de direitos ou 
multa. Assim, analisa-se a possibilidade de aplicação dos valores dessa 
transação penal para fi nanciar projetos elaborados pela Polícia Militar 

em benefício da coletividade. Considerando a difi culdade de captação 
de recursos para fi nanciar projetos, o gestor poderia usar essa medida 
como uma boa alternativa para conseguir recursos e fi nanciar projetos. 

Essa medida poderia causar a justa punição ao infrator bem como dar o 
apoio fi nanceiro a projetos em benefício da comunidade.

Márcio CAJÃO Rosa
GESTÃO DE PEÇAS ARTISTÍCAS, HISTÓRICAS E MUSEOLÓGICAS PARA O 
MUSEU DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS  

Este trabalho acadêmico vem buscar de forma funcional demonstrar as diferenças entre 
os diversos tipos de peças que compõe o acervo do museu da Polícia Militar do 

Estado de Goiás (PMGO). Dar destaque à variação dos aspectos Artísticos, Histó-
ricos e Museológicos, demonstrado através de técnicas e procedimentos aplicados 
na gestão das peças do acervo do museu. Por isso é necessário a elaboração deste 
artigo para implementar propostas para gerir o museu, buscando identifi car e pos-
sibilitar o desenvolvimento de políticas de controle do acervo, classifi cando de 
forma efetiva as avaliações dos riscos e demonstrar as soluções para reduzir as 
perdas e danos futuros das peças. Neste trabalho verifi cou-se a existência de 
uma exposição que possibilite que a sociedade conheça e tenha acesso 
da história da evolução da sociedade goiana, analisado pela visão da 
instituição oferecida pelas propostas dos levantamentos e catalogação 
de forma orientada, com proposta e medidas de melhorias da 
coletânea e das instalações, em busca de adquirir um espaço no 
cenário cultural reforçando ainda mais os laços históricos entre a 
Polícia Militar de Goiás e a sociedade Brasileira e principalmente 
o reconhecimento das tradições do cotidiano Goiano. O museu 
possui um espaço cultural de exposição permanente de seu acer-
vo, onde há a preocupação por parte da direção do museu com as 
questões da lembrança museológica de sua coletânea. Nesta pesquisa foi 
identifi cada a necessidade de preservação, conservação, proteção, manuten-
ção e difusão da memória do patrimônio histórico desta corporação Sesquicentenária.
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Marcos Daniel Soeiro MAAS
MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO NA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE GOIÁS

A VIABILIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DE COOPERATIVAS 
DE CRÉDITO E A PERCEPÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES 
GOIANOS

O artigo em questão apurou acerca da efetiva existência na Polícia Militar do Estado 
de Goiás (PMGO) de documento formal mapeando o processo de licitação na 

modalidade pregão eletrônico com recursos exclusivos do Fundo de Reaparelhamento 
e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Estado de Goiás (FREAP/PM). Como resul-
tado, constatada a inexistência formal do referido procedimento, materializou-se, 
atendendo-se ao objetivo específi co estabelecido neste artigo, por meio de fl u-
xograma elaborado em software de qualidade profi ssional, o referido trâmite 
licitatório. Além disso, mediante o exame dos elementos mencionados e 
a discussão dos temas suscitados, obteve-se também como resultados 
documentais a conclusão do “Procedimento Operacional – V.1”, texto 
técnico esmiuçando os atos constantes do procedimento em debate. 
Para fi ns de se atender ao proposto neste artigo, foram utilizadas 
diversas fontes teóricas e práticas, dentre elas literatura especializada 
no tema, consulta à legislação pertinente e a condução de entrevistas 
semiestruturadas. Além disso, importante ressaltar, este artigo é re-
levante na medida que confere a possibilidade de gerenciamento de 
forma mais técnica e efi caz da aquisição de bens e produtos essenciais 
para as atividades de rotina em cada uma das Unidades Policiais Milita-
res (UPM), viabilizando conhecimento real sobre a complexidade dos atos que 
o integram e a necessidade de planejamento prévio de suas estratégias de consumo, 
bem como se presta a servir como substrato para o aperfeiçoamento profi ssional de no-
vos funcionários que eventualmente integrem as divisões competentes para a realização dos 
procedimentos licitatórios na PMGO.

Diante do atual contexto fi nanceiro do país, como se po-
derá ilustrar sobre a viabilidade de uma Cooperativa de 

Crédito para os policiais militares da Polícia Militar do Estado 
de Goiás (PMGO)? Quais seriam os benefícios advindos de 

uma Cooperativa de Crédito para os militares da PMGO? Exis-
tiria por acaso uma possível aceitação ou aderência dos policiais a tal 
Cooperativa de Crédito, e em caso afi rmativo os policiais se associa-

riam a tal Cooperativa de Crédito? O objetivo da pesquisa foi estudar 
a viabilidade de criação de uma Cooperativa de Crédito exclusiva aos 
servidores da PMGO, ou uma possível adesão dos policiais a uma Coo-
perativa de Crédito já existente. E para tanto, o estudo científi co buscou 
saber quais as vantagens e desvantagens da Cooperativa de Crédito, além 
de descobrir o conhecimento dos policiais militares acerca do assunto, e 

saber se estes militares desejariam ou não participar ou se associar a uma 
Cooperativa de Crédito específi ca a esta categoria de servidores públicos. 

Estudar sobre a implementação de uma Cooperativa de Crédito, torna-se rele-
vante para a PMGO, pois possibilita saber das necessidades e expectativas de seus 

policiais militares quanto a implementação de projetos e planejamentos que tem como núcleo 
para a sua concretização, as fi nanças do servidor público militar. Tal Cooperativa de Crédito tem como 

premissa proporcionar e gerir serviços com maior qualidade e menos custos para auxiliar os policiais na gestão 
fi nanceira de suas fi nanças.
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O INGRESSO DE OFICIAIS NA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE GOIÁS SOB A PERSPECTIVA DA GESTÃO POR 
COMPETÊNCIAS

MAXWELL Souza

A pesquisa estudou a viabilidade de readequar as vagas dis-
poníveis para o ingresso no Curso de Formação de Ofi ciais 

- CFO, para o Quadro de Ofi ciais Combatentes, com vistas 
a permitir o ingresso de candidatos previamente qualifi cados 

em variadas áreas de conhecimento, não apenas o Direito. O 
recrutamento e seleção de profi ssionais com habilidades prévias são 

instrumento para a implementação da gestão por competências na Po-
lícia Militar do Estado de Goiás, segundo a qual a admissão de profi s-

sionais com experiência e afi nidade em específi ca área de seu domínio 
é mais propícia a atingir os objetivos institucionais com maior efetividade. 
Foram realizadas entrevistas com ofi ciais de quatro grandes comandos da 
Corporação, nas quais vislumbrou-se a efi cácia da formação em Direito, 
no que diz respeito à atividade de polícia ostensiva e a insufi ciência de 
ofi ciais qualifi cados em áreas específi cas, relativas à atividade meio, que 
demandam conhecimento técnico. Observou-se, também, a possibilidade 

de ingresso de profi ssionais especializados, além dos bacharéis em Direito, 
no CFO, visando uma maior abrangência de ofi ciais capacitados e a identifi -
cação das competências que tem sido exigidas nos comandos citados, sendo 

a maioria relacionada com a atividade meio e estranhas ao Direito. As difi culdades encon-
tradas são alusivas à regularização legislativa em relação ao ingresso no quadro de ofi ciais com formação 
nas diferentes áreas, realidade que implicaria grande mudança na Corporação e ao desafi o de superação à 
resistência daqueles que compõem o quadro atualmente e possuem apenas formação jurídica.

GESTÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS NA OTIMIZAÇÃO DO 
PROCESSO DE DEVOLUÇÃO DAS ARMAS DE FOGO RECOLHIDAS APÓS 
INTERVENÇÃO POLICIAL

O presente artigo tem o intuito de identifi car quais as principais difi culdades no processo de 
restituição das armas de fogo recolhidas após intervenções da Polícia Militar de Goiás - 

PMGO e quais os órgãos responsáveis pela morosidade na restituição das mencionadas armas 
de fogo. Ainda visa identifi car quais as inovações necessárias que devem ser realizadas para 
que se otimize o processo de restituição de tal material bélico apreendido. Primeiramente foi 
realizado como pesquisa de campo um levantamento de dados no Comando de Apoio 
Logístico e Tecnologia da Informação - CALTI, órgão responsável pelo controle de todo 
material bélico da PMGO. Para complementar a pesquisa de campo foram realizadas 
diversas entrevistas, sendo com o subcomandante do CALTI, com os comandan-
tes dos batalhões que possuem maior incidência em intervenções policiais, com 
o Delegado titular da Delegacia de Investigação de Homicídios - DIH, com o 
Gerente de Criminalística do Instituto de Criminalística Leonardo Rodri-
gues, com o Juiz de Direito Presidente da Associação dos Magistrados 
do Estado de Goiás - ASMEGO e por fi m foi aplicado questionário com 
perguntas abertas ao Chefe do CSM/AM da PMESP. A pesquisa conseguiu 
identifi car as principais difi culdades para o processo de restituição do ma-
terial bélico apreendido após intervenções policiais letais. Notou-se que 
no âmbito interno do CALTI-DMB a principal difi culdade é a limitação de 
seu software de controle logístico, no âmbito do Instituto de Criminalística 
é o programa pericial com capacidade limitada para realização de perícias e 
por fi m no âmbito do Poder Judiciário a morosidade com a observância das garantias 
legais. Desta forma conclui-se que todos os órgãos envolvidos no processo de restituição do 
material bélico necessitam de inovações para que o processo se otimize.
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Ninivi Maria GONTIJO de Siqueira Pereira

PABLO Fernando Miranda de Oliveira

O ENDOMARKETING COMO ESTRATÉGIA DE 
COMPROMETIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DO 
ESTADO DE GOIÁS

REFLEXOS DA GESTÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO 9º BATALHÃO DA 
POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS NA QUALIDADE DE VIDA DO POLICIAL 
MILITAR

O presente artigo tem o intuito de observar a relação entre a qualidade de 
vida no ambiente de trabalho e a boa gestão do espaço físico, além de 

aferir o nível de satisfação dos agentes de segurança da Polícia Militar de Goiás 
que atuam nas imediações do 9º Batalhão de Polícia Militar - 9° BPM, loca-
lizado na cidade de Goiânia-GO. Para elucidar os objetivos traçados, esta 
pesquisa foi realizada com base num questionário distribuído entre os 
trabalhadores do batalhão. Os resultados permitiram a identifi cação 
da relação entre o uso racional do espaço físico e o conforto dos 
policiais no desempenho de suas atividades, além de corroborar 
a importância do ambiente para a qualidade de vida pessoal dos 
entrevistados. A pesquisa, por conseguinte, conseguiu chegar a 
seus objetivos, evidenciando a relação entre a boa gestão dos 
espaços físicos no ambiente de trabalho e a satisfação dos agen-
tes de segurança pública que estão todos os dias trabalhando no 
9° BPM. Recomenda-se que futuras pesquisas sejam realizadas em 
diferentes batalhões, com diferentes níveis de organização do espaço 
de trabalho, para o aprofundamento da compreensão sobre a validade dos 
dados produzidos.

Este artigo realizou uma abordagem do endomarketing en-
quanto instrumento de comprometimento dos policiais mili-

tares do Estado de Goiás. Desenvolveu-se uma análise e inter-
pretação de como a ferramenta de endomarketing vem sendo 
empregada e distendida pela Assessoria de Comunicação So-
cial da Polícia Militar de Goiás - PMGO demonstrando a sua 

utilidade como metodologia estratégica para os gestores. Buscou-se, 
ainda, verifi car a inserção do plano de endomarketing para com o públi-
co interno. Sendo assim, seguindo a hipótese de que, o endomarketing 

será fortalecido e aprimorado quando aplicado corretamente, pois as téc-
nicas de comunicação interna voltam-se para a melhoria do conhecimento 
e do comprometimento dos policiais militares da instituição. Foi exposto 
através da realização de entrevista que o endomarketing é um mecanismo 
essencial para a Assessoria de Comunicação Social da PMGO - PM/5, e 
consequentemente, para a corporação como um todo, sendo valoroso o 

empreendimento de sua gestão na atual conjuntura da PMGO. Através des-
se dispositivo tem sido possível avultar o processo de comunicação, motivação 

e engajamento do público interno da instituição propalando excelência no serviço 
de segurança pública, mesmo com uma posição de mecanismo incipiente na estrutura 

hodierna da organização PMGO.
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Paula Rafaella Santos SOLAREVISKY

Paulo Hernande Nogueira DOURADO

A GESTÃO DE EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS: AQUISIÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO E DISPONIBILIDADE NA POLÍCIA MILITAR 
DE GOIÁS

GESTÃO E USO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE CONTROLE 
(DEC) PELA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS (PMGO)

O uso de armas não letais pelas forças policiais é uma tendência mundial, essas 
armas além de preservarem a vida dos envolvidos numa ocorrência policial, 

constituem importantes instrumentos de respeito aos Direitos Humanos. O obje-
tivo do trabalho reside em verifi car o processo de gestão do Dispositivo Eletrônico 
de Controle (DEC) realizado pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) e identifi car a 
importância ou não do uso do DEC no serviço de policiamento operacional. 
Para isso, a metodologia aplicada embasou-se na análise de dados obtidos 
através de pesquisa documental, revisão bibliográfi ca, bem como na apli-
cação de questionários a policiais militares. Obteve como principais 
resultados, que a administração do DEC encontra desafi os quanto ao 
processo de habilitação de novos profi ssionais. Por outro lado, o 
gerenciamento do armamento no âmbito das Unidades Policiais 
Militares (UPMs) apresenta uma série de ações precisas para 
uma gestão efi ciente quando aplicadas. Sobre a necessidade ou 
não da utilização do DEC na atividade policial, concluiu-se que é 
de muita relevância pelo fato de que seu emprego causa baixos 
riscos de mortes e lesões. Por fi m, foi sugerido que a PMGO 
inclua o processo de habilitação em DEC nos cursos de formação 
e capacitação, atendendo dessa forma exigências para uma gestão da qua-
lidade precisa.

O presente artigo tem o objetivo de identifi car como é feita a 
aquisição, a distribuição e a disponibilidade de instrumentos 

não-letais pela Polícia Militar de Goiás - PMGO a fi m de saber 
como tem sido gerido esses instrumentos. Ainda visou descobrir 
quais são as difi culdades encontradas na utilização dos armamen-
tos menos que letais pelos policiais dos batalhões de área. Foram 

realizadas entrevistas com gestores nos setores responsáveis pela 
aquisição, pela distribuição e pela disponibilização desses instrumentos na 
PMGO. Os resultados obtidos pela pesquisa apontaram dentre outros 
fatores, que o principal empecilho na utilização desses materiais se dá 

pela falta de verba para aquisição e treinamento dos profi ssionais, falta de 
efetivo nos setores de gestão desses materiais e ainda a falta de treinamento 
dos policiais para sua utilização de forma correta e consciente. Desta forma, 
concluiu-se que a gestão desses instrumentos é de suma importância para a 
otimização do trabalho policial.
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Paulo Ricardo MENESES Silva
PATRULHAMENTO AMBIENTAL EM RIOS FEITO EM ÁREAS 
COM MAIOR INCIDÊNCIA DE PESCA PREDATÓRIA

Pedro Henrique CUNHA Oliveira
A PERCEPÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES SOBRE OS RESULTADOS 
DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO FÍSICA MILITAR 
NOS PARQUES

A presente pesquisa tem o intuito de analisar a percepção dos policiais militares 
do 1º e 38º Batalhão de Polícia Militar (1° e 38° BPM), e dos discentes, sobre 

os resultados percebidos após a implementação do projeto Educação Física Militar 
nos Parques. Especifi camente, verifi car se os discentes se sentiram mais motivados 
a participar das aulas de educação física militar quando realizadas nos parques, 
e se foi importante esse primeiro contato como policial militar ainda com o 
uniforme de educação física com a população. Foram realizadas entrevistas 
com os comandantes das unidades, comandantes de policiamento urbano 
- CPUs e comandantes de viatura. Foi aplicado um questionário com 
perguntas fechadas aos discentes dos cursos envolvidos. A Pesquisa 
identifi cou que os resultados percebidos pelos policiais militares do 
1°e 38° BPM tendem a serem muito parecidos, independente 
da função destes. Identifi cou-se também que os discentes per-
ceberam melhorias no condicionamento físico e motivacional, 
e que consideram importante que o policial em formação seja 
inserido de forma progressiva a comunidade. Conclui-se que o 
projeto Educação Física Militar nos Parques contribui de forma 
signifi cativa para a redução dos índices de criminalidade e aumento 
da sensação de segurança dos parques participantes, demonstrando a 
importância de sua continuidade.

O presente trabalho buscou levantar as áreas de maior inci-
dência de crimes ambientais na bacia do rio Pilões, com 

ênfase nos crimes relacionados a pesca com objetivo de deter-
minar áreas consideradas críticas ao longo do rio e que devem 
ser fi scalizadas com prioridade. Por meio de informações obti-

das a partir de pescadores experientes da região, foram visitados 
vários locais com maior incidência de pesca predatória. Na pesquisa de 
campo também foram identifi cadas áreas de extração de areia ao longo 

de toda extensão do rio Pilões. Todos os locais tiveram suas localizações 
marcadas por meio do aplicativo Google Maps. A partir da identifi cação e 
marcação das referidas áreas foram anexas imagens no presente trabalho 
com o fi m de indicá-las como locais de devem ser patrulhadas com prio-
ridade.
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Rafael Baitello BARUTTI
O CLIMA ORGANIZACIONAL NO ATO DE 
PROCESSAMENTO DA PROMOÇÃO DE OFICIAIS NA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

Rafael BARREIRA Duarte

A pesquisa tem a fi nalidade de identifi car o clima organiza-
cional dentro do quadro de ofi ciais da Polícia Militar de 

Goiás - PMGO em decorrência das atuais formas de pro-
moção, principalmente com a promoção por merecimento. 

Para isso, o pesquisador limitou-se a utilizar uma metodologia 
qualitativa por meio de entrevistas com um primeiro-tenente, um ca-
pitão, um major e um tenente-coronel. Percebeu-se que essa forma 
de promoção é causa de grandes discussões sobre sua legitimidade 

e isso engendra insatisfações nos ofi ciais. Dessa forma, foi possível trazer 
ao leitor as consequências positivas e negativas da promoção por me-
recimento, tanto na vida profi ssional quanto na vida privada dos ofi ciais 

entrevistados. O leitor terá também a oportunidade de entender de uma 
maneira sucinta, mas sem desprezar informações relevantes a pesquisa, 
como ocorre o procedimento administrativo da promoção por mereci-
mento, sobretudo em que fase do processo os ofi ciais depositam suas 

críticas. Com esses resultados pode ser observado que a promoção por 
merecimento na PMGO merece uma reformulação legal, de acordo com os 

entrevistados e isso, consequentemente, diz respeito à gestão da instituição.

GESTÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS 
DROGAS - PROERD: OS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA PARA A IMAGEM 
INSTITUCIONAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

O principal objetivo desta pesquisa é verifi car como o Programa Educacional 
de Resistência às Drogas - PROERD pode infl uenciar na imagem da Policia 

Militar do Estado de Goiás. Como referencial teórico foram utilizados autores 
como Cavalcante et al (2008), Melo e Campos (2012), Orzil (2010) e Piai 
(2014), ilustrando conceitos acerca da Gestão e do PROERD, assim como 
a importância do tema para o desenvolvimento e sucesso da corporação. 
A metodologia utilizada foi uma pesquisa quantitativa no programa 
Google docs realizada através de um questionário contendo 11 per-
guntas dirigidas a ex-alunos do programa. Os resultados mostraram 
um saldo positivo do programa e em especial para a imagem da 
instituição Policial Militar, visto que antes parte dos entrevistados 
viam negativamente o programa e especial a Polícia Militar - PM, 
mas que depois de passarem pelo programa conseguiram ter 
uma visão positiva sobre a organização policial, assim, o PRO-
ERD constitui um importante programa, pois, além de orientar 
jovens para os males provocados por qualquer tipo de drogas, 
ainda consegue transmitir uma imagem positiva da Polícia Militar para a 
comunidade em geral, aumentando o elo e confi ança com a sociedade.
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Rafael BUENO Gonçalves
A IMPORTÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO DO POLICIAL 
MILITAR NA MATÉRIA USO SELETIVO DA FORÇA

Rafael Carneiro da FONSECA

Com base na responsabilidade dispensada ao policial militar 
quanto ao dever de reprimir toda e qualquer infração, fi ca 

a cargo dele a decisão de atirar ou não perante um evento de 
crise. Assim, o presente artigo tem o objetivo de demonstrar a 
relevância quanto à atualização do policial militar na matéria Uso 

Seletivo da Força. Assim como analisar a ementa da disciplina, 
como se dá a reabilitação e estimar o custo por aluno para a requalifi -
cação. A pesquisa está classifi cada como descritiva de natureza quanti-
tativa. Os dados foram coletados por meio de entrevista estruturada e 

questionário dirigido aos instrutores de tiro que deram aula no último curso 
de formação de ofi ciais e praças. Os resultados alcançados apontam a ne-
cessidade de mudança na norma relativa à instrução com arma de fogo, 
principalmente no que tange à periodicidade dos cursos de qualifi cação e 

quantidade de disparos.

O LOCAL DE LOTAÇÃO DO POLICIAL MILITAR DO ESTADO 
DE GOIÁS INTERFERE NA MOTIVAÇÃO OU SATISFAÇÃO DO 
SERVIDOR?

O presente artigo teve como objetivo identifi car se o local de lotação 
interfere na motivação ou satisfação do policial militar, verifi car se ele 

escolheu trabalhar na unidade atual e apontar quais os critérios que ele jul-
ga relevantes para a escolha do local de lotação. Para isso foi realizado um 
questionário com respostas objetivas, divulgadas via aplicativo de celular, para 
policiais em todo o Estado. Os resultados encontrados foram que a maioria 
dos policiais julgaram que o local de lotação interfere na motivação 
do indivíduo, que a maior parte, ainda que por uma pequena dife-
rença em relação a parte contrária, escolheu trabalhar no local em 
que se encontra atualmente e que preferem trabalhar, sendo 
possível a escolha, em um local próximo da sua residência, 
seguido por um local bem estruturado. Assim, faz-se neces-
sário que a instituição Policial Militar continue promovendo a 
motivação/satisfação dos policiais militares, por meio da escolha 
do local de lotação. Para tanto, é de suma importância a criação 
de uma seção localizada em um setor estratégico com o intuito 
de promover a permuta de locais de lotação entre os policiais militares 
para que se possa motivar e/ou satisfazer um maior público interno possível, 
acarretando em uma qualidade maior do serviço prestado para a sociedade.
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Rafael Dias CARNEIRO Costa
A IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS 
PARA A GESTÃO DA INFORMAÇÃO E RECURSOS EM 
FACE DO TRABALHO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DE GOIÁS

RAMON Adriel de Souza Alves
MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DO POLICIAMENTO 
OSTENSIVO E PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE REGIONAL: 
ESTUDO APLICADO À COMUNIDADE DO SETOR JAÓ-GOIÂNIA

O presente artigo levantou a importância da utilização dos 
principais sistemas informatizados (RAI, Mportal e MOPI) 

implantados pela Plataforma de Sistemas Integrados – PSI da Se-
cretaria de Segurança Pública de Goiás – SSP/GO, por meio de estudo 
realizado no 7º e  9º Batalhão de Polícia Militar, e na Academia de Policia 

Militar sediados em Goiânia/GO além do 8º Batalhão de Polícia Militar 
sediado em Aparecida de Goiânia/GO. Para tanto foi realizada pesquisa 

de campo por meio da aplicação de questionários aos ofi ciais e praças dos 
locais, respeitado o anonimato dos pesquisados e, ainda dados coletados 
junto ao Observatório de Segurança da SSP/GO. Foi possível aferir, ainda, 
que a totalidade dos ofi ciais, 85,4% dos praças e 87,1% dos praças espe-
ciais pesquisados ressaltam a importância do uso dos recursos de Tecnologia 

da Informação para o trabalho policial. Ficou constatado que implementação 
dos sistemas estudados gerou melhoria e agilidade no trabalho policial, ao passo 

que ainda pairam difi culdades para a utilização desses sistemas pelo efetivo, ligada 
tanto pela carência de recursos físicos (hardware) para o acesso aos sistemas como pela 

difi culdade do efetivo em operá-lo e desconhecimento de suas funcionalidades. A pesquisa é relevante 
na medida em que demonstra a necessidade contínua de aprimoramento dos recursos de Tecnologia da 
Informação - TI empregados, buscando cada vez mais os aperfeiçoar de forma que a gestão dos recursos 
humanos e materiais da Polícia Militar - PM sejam ainda melhor empregados.

O presente artigo buscou evidenciar como se dá a gestão do policiamento 
comunitário mediante a ação da sociedade para melhoria do policia-

mento ostensivo focando seu estudo na comunidade do Setor Jaó em Goi-
ânia-GO. Procurou demonstrar que há verdadeira redução da criminalidade 
regional quando o conceito é efetivamente aplicado. Para isso foi feita pes-
quisa de campo por meio de entrevistas com membros do Conselho de 
Segurança - CONSEG daquela localidade e questionários aplicados 
para vinte componentes da comunidade local atuantes no processo 
de policiamento em estudo. Ficou constatado que o modelo utili-
zado para aplicação dessa estratégia organizacional obteve frutos 
importantes e evidentes na comunidade local. Foi possível le-
vantar na amostra pesquisada que a confi ança nos policiais mili-
tares que atuam na região é de 100%. A pesquisa é importante 
pois demonstra a necessidade dos gestores da PM buscarem, 
cada vez mais, habilidades em gerir as pessoas que compõem a 
corporação no intento de instruí-los na integração entre os instru-
mentos de defesa pública e defesa social.
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Ramon Matheus de Araujo MACHADO

Raphael RIBEIRO Almeida
GESTÃO AMBIENTAL NA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR:ENERGIA 
SOLAR COMO FONTE DE RECURSO SUSTENTÁVEL

A GESTÃO DE QUALIDADE NA AQUISIÇÃO DO 
ARMAMENTO PELA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS

O presente artigo teve como objetivo estudar a aplicação de energia so-
lar na Academia de Polícia Militar do Estado de Goiás e buscar enten-

der qual é a visão do policial acerca da gestão ambiental. Para isso foi feita 
análise bibliográfi ca e documental para conhecer o gasto da aplicação da 
energia verde, além disso, foi realizado questionário com os policiais mili-
tares para entender o ponto de vista sobre o assunto e descobrir se o 
policial está preparado para essa nova realidade. Constatou-se que o 
investimento em placas solares pode ser viável, uma vez que o in-
vestimento pode resultar em economia. Foi acreditado que 99% 
dos policiais acreditam que o gestor deve primar por atitudes 
e comportamentos condizentes com a gestão ambiental. Ex-
traiu-se que 40% dos policiais considera que a falta de recursos 
fi nanceiros é um empecilho para o investimento. Conclui-se 
que para conseguir aplicar o investimento é necessário buscar 
recursos fora da instituição militar, como o legislativo, por meio de 
emendas parlamentares.

O presente artigo tem o intuito conhecer o processo de aqui-
sição de armas de fogo de porte individual, e se existe algum 

padrão defi nido para tais compras e qual a opinião dos policiais 
militares em relação ao armamento institucional atual. Ainda visa 
analisar e discutir as últimas aquisições realizadas pela Polícia Mi-

litar de Goiás - PMGO e se estas foram satisfatórias. A pesquisa 
foi realizada por meio de questionário respondido por policiais militares, 
entrevista com ofi cial do Comando de Apoio Logístico e Tecnologia da 
Informação - CALTI e pesquisa documental no mesmo setor. A pesqui-
sa conseguiu identifi car alguns motivos de insatisfação, a difi culdade de 

adquirir um produto de qualidade, mas também descobriu a existência 
de um importante estudo técnico de padronização para armas de fogo 

no âmbito do estado goiano. Sugere-se para as próximas pesquisas sobre 
o assunto estudar a importância de dispor de um armamento de qualidade 
elevada e o impacto na atividade policial, bem como o estudo da legislação 
em vigor e qual o melhor caminho para adquirir um produto de excelência 

para assim obter estudo mais aprofundado sobre o tema.
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Renan Delei HERRERO
CICLO COMPLETO DE POLÍCIA E SUA EFICIÊNCIA NA 
GESTÃO E INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA

RENATO Ribeiro Silva
O PAPEL DA FUNDAÇÃO TIRADENTES COMO TERCEIRO SETOR 
ATUANTE NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

O objetivo desta pesquisa é analisar a estrutura e a gestão da Fundação 
Tiradentes enquanto Terceiro Setor atuante na Polícia Militar do Estado 

de Goiás (PMGO). Para isso, devemos compreender o Terceiro Setor no 
Brasil; analisar a Organização Da Sociedade Civil de Interesse Público (OS-
CIP); diferenciar Fundação e Associação; e entender a função de instituições 
públicas na gestão desse Terceiro Setor. Como metodologia, foram 
realizadas entrevistas com um integrante do Ministério Público de 
Goiás e com um Gestor da Fundação Tiradentes, o qual exerce 
sua atividade e está ligado intimamente ao funcionamento do 
Terceiro Setor na PMGO, e por fi m, foi utilizada uma ferramen-
ta designada matriz SWOT, para uma ampla análise de gestão, 
através das entrevistas realizadas, elaborando uma estratégia, 
através da verifi cação de Forças, Fraquezas, Oportunidades e 
Ameaças, com fi nalidade de termos uma perspectiva ampla do 
funcionamento desse tipo de instituição no cenário escolhido.

O presente artigo tem a fi nalidade de analisar o atual sistema 
policial de ciclo incompleto de polícia sob a ótica da ges-

tão pública efi ciente, bem como da necessidade de mudança 
para a implantação do ciclo completo de polícia que tem pro-

duzido melhores resultados no combate à criminalidade. Para 
isso foi realizada pesquisa teórica por meio de livros, artigos, consulta 
em trabalhos já realizados e também pesquisa de campo por meio 
de questionário aplicado a policiais militares em cursos no Comando 

da Academia de Polícia Militar de Goiás. Por meio da análise teórica foi 
possível verifi car que nos países que adotam o ciclo completo de polícia 
as taxas de homicídios são menores e os índices de elucidação criminal são 
maiores do que os encontrados no Brasil, o que demonstra uma maior 
efi ciência deste modelo policial, contrapondo ao sistema de ciclo incom-

pleto adotado pelo Brasil. Além disso, por meio da pesquisa de campo foi 
possível concluir que a grande maioria dos policiais questionados são a favor 

da implantação do ciclo completo de polícia. Portanto, recomenda-se que 
sejam despendidos esforços das autoridades competentes a fi m de analisar a 

possibilidade de reforma no atual modelo policial do Brasil, de modo a produzir melhores 
resultados com a utilização de menos recursos públicos.
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Rodolfo SANCHES Stábile Ribeiro
A MOTIVAÇÃO DO EFETIVO DISCENTE NO COMANDO DA 
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS: GESTÃO 
DE PESSOAS COM FOCO NO DISCENTE

O presente artigo tem o intuito de estudar o nível motivacional do efetivo 
discente no Comando da Academia de Polícia Militar do Estado de 

Goiás (CAPM). Visa também levantar informações sobre os fatores que são 
importantes para que o discente sinta-se motivado. A cultura organi-
zacional é abordada vez que intrínseca ao processo, como baliza de 
toda conduta dentro da corporação. Utilizando-se de questionário 
distribuído por aplicativo de mensagens, a pesquisa conseguiu 
identifi car alguns fatores que mais infl uenciam na motivação do 
instruendo. Notou-se bom clima organizacional, sugerindo 
manutenção das práticas positivas. Indica-se para os próximos 
estudos sobre o tema que sejam analisados os níveis moti-
vacionais dos demais cursos oferecidos, bem como estudar 
o corpo docente com o escopo de oferecer maiores subsídios 
para a tomada de decisão dos gestores.

A GESTÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE 
RESISTÊNCIA ÀS DROGAS - PROERD NA POLÍCIA MILITAR 
DE GOIÁS

Este artigo pretende analisar como é executada a gestão do 
PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas 

– na Polícia Militar do Estado de Goiás e, de que forma este pro-
grama auxilia os policiais militares no combate às drogas perante 
as crianças e os adolescentes. Através de pesquisas bibliográfi -
cas em artigos científi cos, sítios de artigos acadêmicos e questio-

nários com perguntas abertas que foram enviados via e-mail para os 
policiais militares que se destacam, técnica e profi ssionalmente, dentro 
do PROERD que foi possível minuciar como os gestores atuam, quais 

as benesses e difi culdades enfrentadas pelos mentores e, principalmente, 
buscar um melhor caminho a seguir para aprimorar os pontos fracos e 
aperfeiçoar os pontos positivos deste respeitável programa. O Governo 
do Estado de Goiás cumprindo sua obrigação de criar políticas públicas, 
impetrou o PROERD tendo como fundamento a segurança e a educação, 
e através da Polícia Militar juntamente com a família e a escola (tripé do 

PROERD) que este programa é realizado. Nos resultados, fi cou evidente 
que o programa não alcança todas as escolas do estado de Goiás porque 

além de existir um défi cit de instrutores, falta maiores investimentos para o 
programa. Por fi m, conclui-se que é necessário um compilado de medidas (in-

centivo da instituição, mudança na cultura organizacional, aplicação governamental) para que o 
PROERD tenha uma maior abrangência.
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INTERVENÇÕES POLICIAIS FORA DO SERVIÇO: GESTÃO 
DO ENSINO E CAPACITAÇÃO NA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE GOIÁS

SAMUEL Lourenço da Silva
CULTURA ORGANIZACIONAL ENTRE OS QUADROS DE OFICIAIS 
DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS

Esta obra tem como objetivo entender os motivos que infl uenciam o re-
lacionamento entre os Ofi ciais de carreira (QOPM) e Ofi ciais Auxiliares 

(QOA) demonstrando os fatores históricos, os pensamentos e os compor-
tamentos dos Ofi ciais integrantes dos quadros QOPM e QOA. O proce-
dimento metodológico utilizado para chegar aos resultados deste artigo foi 
a entrevista que foi realizada pessoalmente em horários e dias previamente 
marcados para que os militares pudessem responder os questionamentos. 
Ademais, através da entrevista foi possível perceber alguns pontos críti-
cos que de forma direta ou indireta infl uenciam no relacionamento 
entre Ofi ciais de carreira e Ofi ciais Auxiliares, tais como, entrar na 
carreira de ofi cial sem a realização de concurso público, exigên-
cia de bacharelado em Direito e proibição de exercer funções 
de alto comando para tão somente um dos quadros, des-
proporcionalidade no número de vagas para promoções, 
dentro outros. O estudo aponta como resultado que é 
necessário que a Polícia Militar por meio do alto comando 
inicie um trabalho de cunho cientifi co mais detalhado para 
implementar novos critérios admissionais e de progressão nas 
respectivas carreiras, além de agir de forma a dar iguais oportuni-
dades para os integrantes de ambos os quadros de ofi ciais.

O artigo a seguir, através de dados estatísticos sobre a vulnera-
bilidade de policiais militares no Brasil, se propôs a estudar 

a importância da inclusão de uma disciplina dentro dos Cursos 
de Formação ofertados pela Polícia Militar do Estado de Goiás 
(PMGO) que capacite o policial para agir nos seus momentos 
de folga. As fatalidades entre policiais militares que se encontram 

fora de horário de serviço é aproximadamente três vezes maior do 
que entre os que estão trabalhando, e a falta de preparo dos profi ssio-
nais para agir nestes momentos específi cos, pode ser a responsável por 
estes números. No primeiro momento faz-se uso do método bibliográ-

fi co que aponta a importância do treinamento para a formação profi ssional. 
Na segunda etapa, colhe-se dados através de um questionário quantitativo 
afi m de se obter o nível de capacitação para atuação perante agressões em 
momentos de folga, aplicado ao corpo discente da Academia de Polícia do 
Estado de Goiás, e através de entrevista a três profi ssionais especializados 
no tema sobre aspectos pedagógicos do ensino na corporação. Por último 

são apresentadas opiniões do que poderia ser ensinado no que diz respeito 
à parte teórica e ao treinamento prático operacional fora de serviço, além da 

exposição da importância da prevenção em favor da preservação da vida dos 
policiais. Conclui-se que o ensino e capacitação do policial de como agir em 

situações de agressões no momento de folga é uma possível solução para a diminuição do 
número de mortes entre policiais militares. A responsabilidade da preservação da vida do policial 
é solidária entre ele e sua corporação.
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Thiago Arantes TORRES
O CUSTO DA FORMAÇÃO DO ALUNO SOLDADO DA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

A GESTÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO NOS 
TERMINAIS DE TRANSPORTE COLETIVO DE GOIÂNIA

O presente artigo estudou a gestão do policiamento os-
tensivo nos terminais de transporte coletivo de Goiânia/

GO. Para isso foi feita uma pesquisa de campo, por meio de 
entrevistas com policiais militares, que atuam diretamente na 
atividade fi m do Batalhão de Terminal, bem como levanta-

mento de dados por meio do Observatório de Segurança da 
Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Pode-se constatar uma 
diminuição expressiva de furtos e de roubos nos terminais com a 

implantação do Batalhão. Foi possível constatar como são realizados 
os procedimentos dentro dos terminais, a exemplo das abordagens, 
procedimentos dentro de ônibus, o preparo do policial para lidar com 
grande fl uxo de pessoas e a interação entre os policiais militares e os 

passageiros. Também se pode levantar que está sendo confeccionado 
um documento que irá padronizar os procedimentos realizados nos ter-
minais, que poderá garantir melhores resultados no policiamento, tanto 
para os gestores como para os policiais na atividade fi m. A pesquisa é 

importante, pois demonstra a necessidade de se buscar, cada vez mais, pa-
dronizar procedimentos para uma maior profi ssionalização e especialização de 

demandas específi cas, dando suporte aos gestores para otimizar a elaboração de planos de 
ações e direcionamento nas tomadas de decisão.

O presente artigo tem por objetivo estudar o custo da formação do Aluno Soldado da 
Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), especifi camente analisar o valor investi-

do pelo Estado em seus policiais durante a formação e ao fi nal, determinar o custo da 
hora trabalhada deste militar. Para isso, foi realizado análise de documentos fornecidos 
pelo Comando de Gestão e Finanças da PMGO e ainda, coleta de dados disponibili-
zados no Almoxarifado, tendo apoio da Seção Técnica de Ensino, levantamento de 
informações na Reserva de Armas e na Seção de Ensino do Comando da Acade-
mia da Polícia Militar do Estado de Goiás (CAPM). Importante destacar que não foi 
possível mensurar os valores empregados com despesas correntes da unidade 
escola, como por exemplo água e luz. O estudo mostra que o valor dispendido 
pelo Estado na formação do Policial Militar é considerável, motivo pelo qual 
este profi ssional não deve ser desviado de sua atividade fi m para outras 
frentes de serviço discricionárias do poder público, não podendo existir 
desperdícios dos recursos públicos investidos em sua formação, as-
sim como dos recursos materiais, como por exemplo armamento, 
instrução e fardamento, uma vez que a Gestão Policial Militar visa 
economicidade (menor custo) e maior efi ciência do Estado com 
objetivo fi nal de melhor qualidade da prestação de segurança pú-
blica. Diante disto, se faz necessário o presente estudo para coletar 
os dados disponíveis e apresentar o valor da hora policial trabalhada, 
com o seu custo fi nal para o Estado para proporcionar melhor gestão 
desta mão-de-obra.
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PERCEPÇÃO DAS PRAÇAS SOBRE AS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O 5º E O 30º 
BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS

Thiago Pereira do NASCIMENTO

É evidente as transformações nas instituições no que diz res-
peito a gestão, a Polícia Militar de Goiás também acompa-

nha essas mudanças, e se mostra preocupada com o futuro da 
instituição. A pesquisa buscou verifi car a atual concepção das 
praças do 5º e 30º Batalhão da Polícia Militar de Goiás sobre 

suas condições de trabalho, como se sentem sendo policiais e a 
infl uência na sua motivação. A pesquisa apresenta dados quantitativos, 
mas também faz apontamentos de forma qualitativa através de revi-
são literária, utilizando de autores tais como: Chiavenato, Guimarães, 

Lima, entre outros. Após a análise foi constatado índices de insatisfação 
com as condições de trabalho, sendo no 38% no 5º Batalhão e 49 % no 
30º Batalhão, em relação a como as praças se sentem em sendo policiais 
militares houve um índice de satisfação considerável sendo 80% no 5º 
Batalhão e 84% no 30º Batalhão, se tais condições de trabalho elencadas 
pela pesquisa infl uenciam ou não na motivação para o trabalho, 90% no 5º 
Batalhão afi rmam que sim e 97% no 30º afi rmam que sim. Conclui-se que 

ambos os batalhões mostram índices maiores de insatisfação das praças sobre 
as condições de trabalho ofertadas, mas que se sentem satisfeitos em serem 

policiais militares, a pesquisa também mostrou que a grande maioria das praças 
concordam que as condições de trabalho infl uenciam na motivação para o trabalho. Extrai-

-se da pesquisa a necessidade de melhorias nas condições de trabalho em ambos os Batalhões da PMGO.

ANÁLISE DA PROMOÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DO BRASIL

Este artigo analisou os padrões de promoção de Ofi ciais Policiais Militares 
do Brasil em alguns critérios e o processo de ascensão na carreira, sendo 

esta responsável pela manutenção do desempenho e valoração dos policiais 
de modo geral. Através de consultas a sítios das organizações policiais militares 
no Brasil, foram confeccionadas tabelas, as quais constam os dados relativos 
a promoção de ofi ciais policiais militares e que proporcionou a criação de 
gráfi cos, onde analisou-se a gestão da carreira militar, a hierarquia e 
a disciplina, os critérios de promoção adotados atualmente, levando 
a buscar entendimento do porquê tal assunto tem sido objeto 
de muitas discussões e processos judiciais, além de serem ana-
lisados os critérios, as proporções de vagas para cada posto e 
o interstício mínimo necessário para promoções. Os critérios 
observados que mais se destacam em relação à aplicabilidade 
são o de antiguidade e merecimento e através da distribuição na 
proporção de vagas é que podemos ter uma maior visão quanto 
ao funcionamento nos estados brasileiros. Pelo estudo realizado 
pode-se chegar à conclusão, além dos critérios mais utilizados, o inters-
tício mínimo em cada posto ou função para que se alcance o próximo degrau 
na escala hierárquica.
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A GESTÃO DO BATALHÃO AMBIENTAL DA POLÍCIA 
MILITAR DE GOIÁS FRENTE ÀS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE

O REFLEXO DO ESTRESSE NA VIDA PESSOAL DO POLICIAL MILITAR E 
AS CONSEQUÊNCIAS PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO

Esta pesquisa analisou a relação existente entre o estresse e o Serviço Policial Militar 
na corporação goiana. Foram utilizadas literaturas, trabalhos científi cos, publica-

ções em periódicos e revistas digitais como referencial teórico. Buscou-se conhe-
cer a real situação dos policiais militares que atuam na linha de frente de dois 
Batalhões de polícia especializada: o Grupamento de Intervenção Rápida 
Ostensiva - GIRO e a Ronda Ostensiva Tática Metropolitana – ROTAM, 
localizados em Goiânia, em relação ao grau de estresse a que estão 
submetidos seus policiais e como isso pode refl etir na qualidade de 
vida e na prestação de serviço à sociedade tendo como parâmetro 
o atendimento de ocorrências que possam levar a um quadro 
de estresse elevado pela sua periculosidade e complexidade. 
Foram utilizados como instrumentos de pesquisa um questio-
nário, com perguntas abertas e fechadas, em 20 policiais de 
duas unidades especializadas, buscando verifi car o nível de 
estresse reconhecido por esses profi ssionais, bem como suas 
consequências. Nos resultados, observou-se que os 60% dos 
participantes consideram-se com estresse acima de 5 (cinco), em 
uma escala de 0 a 10. Ao fi nal do trabalho, concluiu-se que essa por-
centagem é bastante alta, confi gurando um quadro preocupante de estresse, o que 
traz refl exos para a vida particular desses policiais, diminuindo a qualidade de vida do policial, o que 
retorna para o trabalho de forma cíclica difi cultando a gestão por parte dos comandantes da corporação.

O presente artigo tem o objetivo de abordar as Áreas de 
Preservação Permanente (APP) e sua gestão realizada 

pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar de Goiás. Por meio 
de pesquisa bibliográfi ca e entrevista com dois gestores do Ba-

talhão Ambiental, foi possível identifi car a importância ecológica 
das APP’s que proporcionam a estabilidade do meio ambiente, 

protegendo a fauna e a fl ora por se tratar de espaços territoriais prote-
gidos e sujeitos ao regime jurídico de interesse público, as tutelas civis 

e penais existentes regulam e autuam os infratores ambientais, impondo 
sanção e correção pelos danos ocasionados ou prestes a ocorrer. Dito 
isto se conclui que o policiamento ambiental é o responsável para que 
todo o funcionamento fl ua corretamente, seja na prevenção, na orien-
tação ou até mesmo na aplicação das leis. Como parte deste artigo, foi 
aplicado um questionário a dois gestores da polícia militar de Goiás, que 
atualmente ocupam postos de comando no policiamento ambiental. Por 

meio das respostas obtidas, se percebe a enorme importância das áreas de 
preservação permanente para a ecologia, pois garante que sejam asseguradas 

a área coberta ou não por vegetação nativa, a fauna e a fl ora, com fi nalidade de 
proteger o bem estar de toda sociedade.
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AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE 
UM NÚMERO ÚNICO DE TELEFONIA DE EMERGÊNCIA 
E SUA EFICÁCIA

VICTOR Borges Monteiro

O presente trabalho tem como objetivo estudar a possibili-
dade de implementação de um número telefônico único 

para chamadas de emergência no estado de Goiás, visando 
contribuir com o princípio da celeridade e de melhor gestão da 
administração pública, especialmente quanto a segurança pú-

blica em nosso estado. Para a metodologia foram consultados pro-
fi ssionais de segurança pública de outros estados da federação onde 
já há um número único de chamadas emergenciais ou o processo de 

implementação para tal número. Pesquisamos ainda em artigos científi cos 
sobre o tema, tanto em nosso país quanto no exterior, para termos sus-
tentação teórica se é ou não possível melhorar a gestão dos atendimentos 
emergenciais a partir de um número único para chamadas. Após estudos e 
entrevistas, identifi camos que apesar de existir algumas barreiras e dúvidas, 
sejam burocráticas ou culturais, que podem fazer a implementação pare-
cer distante, há vantagens na implementação. Ao fi nal observamos que 

poderá ser reduzido o lapso temporal da chegada do atendimento, o que irá 
gerar economia de recursos materiais e humanos, além de em nosso estado 

já haver tecnologia sufi ciente para ser executada tal empreitada.

GESTÃO DA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR FRENTE À OCORRÊNCIA DE 
CRISE: NEGOCIÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME PERCEPÇÃO DO CORPO 
DISCENTE DA TERCEIRA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE 
SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS DO ANO DE 2018

O presente artigo científi co objetivou verifi car a gestão aplicada ao conhecimento e 
treinamento do policial militar do Estado de Goiás primeiro interventor em even-

tos de crise, com ênfase em examinar se sabe o que vem a ser uma crise policial, uma 
negociação e técnicas de comunicação verbal a fi m de estabelecer uma negociação 
de emergência e ainda fazer uma associação com a gestão de qualidade e gestão 
de melhoria. Foi realizada uma pesquisa descritiva. Utilizou-se o método de 
pesquisa quali-quantitativa. Foi aplicado questionário com sete perguntas 
fechadas e três abertas que buscaram esclarecer pontos específi cos so-
bre o tema. Participaram da pesquisa 51 Policiais Militares que perten-
ciam ao terceiro Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos do Estado 
de Goiás do ano de 2018. Os resultados obtidos demonstram que 
os policiais sabem o que é uma crise, possuem conhecimento das 
técnicas expressas no POP 506 - Intervenção em Local de Cri-
se e dizem que sabem como um causador de um evento crítico 
deve ser tratado em uma negociação de emergência. No entan-
to, afi rmam, em sua grande maioria, não se sentirem preparados 
para estabelecerem negociação de emergência e acreditam que as 
instruções do POP 506 não são satisfatórias para capacitar o policial 
militar primeiro interventor para iniciar uma negociação de emergência. Portan-
to, conclui-se que devem ser implementadas medidas pelos gestores militares para a 
capacitação prática com qualidade na formação policial, bem como ampliar o conteúdo do 
POP 506 a fi m de melhorar a compreensão e absorção do tema pelo policial militar.
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A GESTÃO DA POLÍCIA MILITAR NO EMPENHO DE SEU 
EFETIVO EM EVENTOS DE NATUREZA PRIVADA

Victor NUNES Silva
O IMPACTO DO SERVIÇO DO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA 
DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS PARA A SOCIEDADE GOIANA

A pesquisa analisou a necessidade e viabilidade do uso de 
efetivo da Polícia Militar em eventos privados no Estado de 

Goiás, e como melhorar o atendimento desta prestação atra-
vés de possíveis maneiras de incrementar a gestão de recursos 
humanos. Buscou-se entender como funciona o policiamento, 

por meio de aspectos, como por exemplo: quais são as áreas de 
atuação, qual o efetivo empregado e de quais unidades. Foi feita, então, 
ampla pesquisa na legislação, na Constituição Federal, em artigos e em 

documentos emanados da Terceira Seção do Estado Maior (PM-3), além 
de entrevistas com o comandante do Batalhão da Polícia Militar de Eventos 
e com o comandante da PM-3. Nos resultados chegou-se à conclusão de 
que o efetivo empenhando em eventos de natureza privada é expressivo, 

porém o efetivo da unidade especializada (Batalhão de Eventos) se mostrou 
aquém do número satisfatório, demandando um apoio maciço de policiais 

de várias partes da instituição. O efetivo em serviço extrarremunerado se 
mostrou também essencial a este tipo de policiamento, e a corporação se 

tornou dependente deste. Por fi m, concluiu-se que a Polícia Militar pode e deve 
prestar este serviço, pois é fundamental para a garantia da ordem, entretanto de-

vem-se observar algumas limitações e as possíveis alternativas viáveis a supri-las, como o auxilio da 
segurança privada.

O presente artigo levantou quais são os refl exos do serviço do Regimento 
de Polícia Montada da Policia Militar de Goiás (PMGO) para a sociedade 

goiana. Para isso foi feita pesquisa de campo por meio de pesquisa de opinião 
pública aplicada em face da população que recebe diretamente este serviço, 
como o público do Estádio de Futebol Serra Dourada e Feira Hippie, ambos 
localizados em Goiânia, bem como levantamento de dados por meio de visita 
ao Observatório de Segurança da Secretaria de Segurança Pública de Goiás 
e, por fi m, realização de entrevistas com os comandantes de unidades 
militares que recebem apoio da tropa montada. Foi constatado o alto 
nível de produtividade da Cavalaria, tanto em ocorrências reativas 
como proativas, sobretudo na realização de abordagens e recap-
tura de foragidos oriundos do sistema prisional. Foi possível le-
vantar que os comandantes de unidades militares consideram 
a tropa de cavalaria indispensável para o serviço operacional 
de suas organizações. Verifi cou-se por meio da amostra cole-
tada através de pesquisa de opinião pública, que a população 
questionada confi a no trabalho exercido da tropa montada, 
sobretudo na repressão da criminalidade e fornecimento da 
sensação de segurança. A pesquisa é importante pois demonstra 
a necessidade de a administração da PM valorizar e investir do serviço de 
policiamento montado do Estado Goiás, direcionando recursos fi nanceiros e 
humanos afi m de aperfeiçoar o trabalho desta tropa especializada.
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Winícius VIEIRA Rosa
A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO CONTÍNUO DO POLICIAL 
MILITAR PARA MINIMIZAR OS RISCOS NA ATIVIDADE OPERACIONAL

ANÁLISE DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS SUPLEMENTARES 
NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

O presente artigo analisou os resultados da captação de re-
cursos suplementares na gestão de polícia ostensiva na 

Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), especifi camente, 
verifi cou-se se a corporação está utilizando satisfatoriamente 
seu potencial para captação de recursos suplementares e iden-
tifi cou o impacto dos recursos suplementares na administração 

fi nanceira da corporação e no seu orçamento de investimento 
para o ano de 2018. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com a rea-
lização de visita observatória nas seções do Estado Maior com atribui-
ções ligadas a captação de recursos. Foi realizada ainda uma pesquisa 

exploratória de natureza quantitativa com aplicação de dois questionários 
abertos aos profi ssionais representantes da Quarta Seção do Estado Maior 
Geral – PM/4 e da Oitava Seção do Estado Maior Geral – PM/8 e com a 
realização de pesquisa documental e análise dos dados. A pesquisa conse-

guiu identifi car que a PMGO mantém uma estrutura administrativa própria 
dedicada à captação de recursos suplementares. Conclui-se que as parce-
rias com o Governo Federal e com os municípios goianos são essenciais à 
manutenção e ao bem-estar fi nanceiro da corporação. Verifi cou-se que os 

recursos suplementares oriundos dos convênios celebrados diretamente pela 
PMGO representaram um acréscimo de 21,21% no potencial de investimento 

da corporação. Sugere-se para as próximas pesquisas sobre o assunto que seja conside-
rado os últimos 5 exercícios fi nanceiros para que se possa desenvolver uma visão mais ampla dos 

impactos positivos dos recursos suplementares na PMGO.

O presente artigo analisou a importância do treinamento contínuo do policial mi-
litar para a redução dos riscos decorrentes da atividade operacional desenvol-

vida pela Polícia Militar do Estado de Goiás. Foi realizado levantamento bibliográfi co 
e pesquisa de campo materializada em forma de questionário desenvolvido por 
meio do serviço denominado Google Forms. O questionário, composto por 
18 (dezoito) perguntas objetivas, foi aplicado a policiais militares lotados na 
cidade de Goiânia. Constatou-se que 97,3% dos militares acreditam que 
o treinamento frequente do policial o torna mais qualifi cado e menos 
suscetível de cometer erros e falhas. Foi possível observar também 
que o treinamento contínuo, bem como a padronização da atu-
ação policial, segundo os policiais pesquisados, pode ajudar a 
minimizar riscos na atividade operacional, preservando o poli-
cial, a coletividade e a imagem institucional. A falta de recursos 
fi nanceiros e a falta de gestão e planejamento efi cientes foram 
apontadas como principais fatores impeditivos da realização de 
um treinamento continuado nas unidades policiais. A pesquisa foi 
relevante, pois demonstrou a importância do treinamento como 
ferramenta de gestão para potencializar os recursos humanos da institui-
ção, minimizando riscos negativos e aproveitando as oportunidades para atingir 
melhores resultados.
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