POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
COMANDO-GERAL

TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO POLICIAL
Esta semana, trataremos de mais um importante tema de interesse policial
militar, tendo em vista que, necessariamente, toda ação policial deverá ser sempre
pautada em observação as regras de conduta e segurança, de modo a não permitir
que o servidor policial militar se exponha a riscos desnecessários durante o exercício
da atividade policial.
Assim, objetivando a redução dos atuais índices de acidentes de trânsito
envolvendo viaturas policiais militares, notadamente na Capital e Região Metropolitana
de Salvador, em decorrência principalmente de perseguições efetuadas a veículos
conduzidos por suspeito(s) ou meliante(s) conduzindo motocicleta, fato este motivado,
em parte, pela imprudência de alguns condutores que, contando com a aquiescência
de comandantes de guarnições, colocam em risco suas próprias vidas e de terceiros,
além dos riscos de prejuízos ao patrimônio público e privado, o que, por si só, já
justificaria uma imediata mudança de atitude.
Diante do exposto, recomendo a todos os Comandantes de Unidades
Operacionais que orientem e divulguem junto aos respectivos efetivos, o conteúdo
abaixo exposto, no sentido de observarem os cuidados que devem ser seguidos
durante um acompanhamento a veículo conduzido por suspeito ou meliante.

Igualmente, informo aos Senhores Comandantes de Unidades Operacionais
que mecanismos de controle estão sendo desenvolvidos no sentindo de mensurar se
as recomendações publicadas semanalmente estão sendo fielmente repassada a
tropa.

Acompanhamento de veículo suspeito 2 Rodas (Motocicleta)

Existem fatores de risco que tornam este tipo de acompanhamento um dos
mais perigosos procedimentos policiais, por oferecer riscos à integridade física dos
policiais militares, dos cidadãos, bem como, possibilidade de danos à propriedade em
larga extensão no âmbito do meio em que se verifica o fato.
Considerando que o suspeito já possui em seu poder uma arma que é o
veículo, torna-se uma séria ameaça a vida dos policiais e ao público em geral, pois,
uma ação desastrosa, poderá ocasionar danos pessoais, materiais (imóveis e
veículos), principalmente durante os acompanhamentos em alta velocidade.
A disposição tática das demais viaturas no quadrante operacional permite um
procedimento correto de acompanhamento e monitoramento do veículo em fuga,
dando tempo ao planejamento para a conclusão da diligência.
Durante o acompanhamento, a guarnição deve observar os movimentos dos
seus envolvidos, procurando identificar suas características, assim como as do veículo
(marca, modelo, tipo, cor, nº de placa e outros detalhes que facilitem a identificação),
munindo a CENTEL ou central de operações com informações (sua localização,
itinerário seguido, nº de envolvidos, comportamento, etc.) que possam servir para o
planejamento das ações até o momento da abordagem. Ainda durante o
acompanhamento, não se deve usar as sirenes continuadamente, pois isso facilita o
deslocamento do veículo suspeito no trânsito.
É importante ter em mente que durante o acompanhamento a veículo
suspeito, existem algumas dificuldades, as mais comuns são:

a) A guarnição encontrará grande dificuldade para identificar os ocupantes da
motocicleta, não só pela escassez de dados, como também devido a
aspectos que ajudam nas ações dos marginais: a rapidez na fuga, a
mobilidade no deslocamento e o anonimato, seja através da placa coberta ou
do uso do capacete.
b) O perigo que oferece um acompanhamento, uma vez que a intensidade do
trânsito de veículos e o grande fluxo de pedestres, não tendo os meliantes
nada a perder, pois não hesitarão em abrir fogo contra a polícia ou causar
danos a veículos ou provocarem acidentes com vítima e atropelamentos em
seu intento de lograr êxito na fuga;
c) Nem sempre um veículo que promove fuga implica no entendimento de que
sejam marginais os seus ocupantes; dentre as inúmeras hipóteses, pode
tratar-se de um menor sem autorização para conduzir veículos automotivos
ou um cidadão que não esteja portando a documentação obrigatória;

CUIDADOS e PROCEDIMENTOS
Alguns cuidados e procedimentos devem ser adotados pela guarnição quando
do acompanhamento a veículos suspeitos, não devendo nunca:
a) Emparelhar a viatura com o veículo suspeito;
b) Ultrapassar o veículo suspeito;
c) "Fechar" ou efetuar qualquer manobra perigosa, que force a parada abrupta
do veículo que se acompanha; e
d) Efetuar marcha-a-ré ao detectar a suspeição em veículo parado por qual já
passou;
e) Efetuar disparos em direção ao veículo suspeito (ocupantes, pneus, lataria,
etc.), pois as conseqüências podem ser imprevisíveis;
f) Efetuar disparos pelas costas do suspeito (s) em fuga, desembarcado, salvo
se o mesmo estiver correndo, virando-se e disparando em direção aos
componentes da guarnição;

Tais procedimentos quase sempre resultam na exposição da guarnição policial
a disparos de arma por parte de meliantes ou podem provocar acidentes de veículo de
proporções desastrosas. Lembre-se que nem sempre veículo em fuga significa
que seus ocupantes são meliantes e que nas perseguições policiais dos filmes,
sempre acontecem acidentes e que aquilo não passa de uma encenação.

MEDIDAS SUPLEMENTARES DE SEGURANÇA
Como o nome já sugere, as medidas suplementares de segurança são as
atitudes, ações, comportamentos e observação da técnica policial, que servem para
complementar e aumentar a segurança da ação policial quando numa abordagem a
veículo.
Deve ser observada a superioridade numérica dos policiais envolvidos na
abordagem, principalmente nas guarnições tipo “A”, que não devem abordar veículos
com mais de 2 ocupantes, caso contrário estará comprometendo o princípio da
segurança.
Havendo grande suspeita, os ocupantes deverão sair do veículo abordado e
posicionarem-se do lado direito dos veículos, preferencialmente de frente para um
anteparo, cuja posição a ser tomada por cada um dos suspeitos será ditada
(verbalizada) pelo comandante da guarnição, de modo a garantir segurança e
eficiência à ação policial.
Há outra máxima que na medida do possível deve ser observada: Veículo 4
Rodas acompanha veículo 4 Rodas. Veículo 2 Rodas acompanha veículo 2
Rodas. Ou seja, é preciso utilizar o veículo adequado e a técnica adequada para cada
caso específico. Principalmente, quando se refere a acompanhamento de motocicleta
em fuga.

VÍDEOS PARA ANÁLISE:
http://www.youtube.com/watch?v=reKYAoDl_30 (Perseguição de 03 viaturas a 1
motocicleta. Rua Aparecida, em Sorocaba - SP. Detalhe, os policias empreendem alta
velocidade pela contra mão de direção.
http://www.youtube.com/watch?v=_obIB-csycM&feature=related (Dá prá observar o
movimento das pessoas no passeio em frente à loja, inclusive um catador de papel
que passava por ali... Veja que uma senhora finalizou suas compras e vai sair da loja...
Ela sai e uns 10 segundos depois se ouvem as sirenes de uma viatura policial fazendo
um barulho ensurdecedor... De repente passa uma moto, com duas pessoas, em alta
velocidade... em seguida a viatura policial invade a calçada em frente da loja e segue
a perseguição policial ao motoqueiro e seu ocupante... Se aquela senhora que saiu da
loja tivesse atrasado alguns segundos, poderia ter se tornado uma vítima inocente,
tanto dos policiais que perseguiam a moto, quanto dos motoqueiros que estavam
fugindo... certamente que teria sobrado até para o catador de papel!
http://www.youtube.com/watch?v=ZnbsKZC3OO0&feature=related

(perseguição

de

uma viatura 04 rodas a 1 motocicleta, pela contra mão de direção. Durante a
perseguição, a motocicleta que estava em fuga, se depara com um outro veículo vindo
na direção contrária, quando ocorre o acidente)
http://www.youtube.com/watch?v=QHcTEaK_Mco (Motociclista imprudente foge da
polícia, na fuga ele quase atropela uma criança, colocando em risco várias vidas de
outros motoristas e ainda fica bravo que da polícia ele até consegue fugir, mas não do
helicóptero, ele chega a fazer gestos com a mão demonstrando sua "raiva").

Na próxima semana abordaremos o tema: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (Coletes balísticos).
Quartel dos Aflitos, 19 de abril de 2010.
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