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Ofício: 193/SINDEP-MG/2020 
 
 

 

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

Exmo. Sr. Chefe de Polícia, 

 
 
 

Tem aportado nesse sindicato inúmeros questionamentos por parte de 

policiais civis em relação à decisão da direção da Polícia Civil em adquirir veículos 

sem sistema de comunicação via rádio. 

Esse fato causou consternação entre os sindicatos que representam a nossa 

instituição e aos policiais que trabalham diretamente no enfrentamento à 

criminalidade. Ousamos dizer que a somos talvez a única instituição de segurança 

pública do país inteiro que fez essa escolha, o que, à priori, indica ser equivocada. 

Quando relatamos isso para colegas de outras instituições, os mesmos nem 

acreditam que possa ser possível. 

A pergunta é: por que, no mundo inteiro, as instituições de segurança 

utilizam rádio para comunicação entre os seus integrantes na linha de combate? 

Existem inúmeros motivos, podemos explicitar alguns: 

• O sistema de rádio tem uma abrangência muito maior do que o dos aparelhos 

celulares, o celular depende da operadora para receber o sinal, o que varia 

muito entre as regiões do Estado; 

• Todo operador pode falar com a rede inteira simultaneamente (broadcast), 

sem necessitar de qualquer intervenção, celulares só permitem inicialmente, 

comunicação entre dois pares; 

• Fisicamente é muito mais fácil solicitar apoio em situação de crise: o policial 

só aperta o comunicador e pede socorro para toda a rede; 

• Caso haja uma mensagem em tempo real para ser transmitida para as 

unidades, a Administração pode passar um comunicado que será ouvido por 

http://www.sindepmg.com.br/
mailto:secretariasindep@gmail.com


Rua Além Paraíba, nº 891– Bairro Bonfim– BH/MG - CEP: 31210-120 

Tel.: (31)3566-3182 / (31) 98606-7881 

www.sindepmg.com.br 

secretariasindep@gmail.com 

 

 

 
O policial se 

depara com uma 
situação de crise 

 
Tem que 

desbloquear o 
aparelho celular 

 
 

Disca 197 

A atendente 
transfere o policial 

para o despacho ou a 
coordenação da 

CEPOLC 

 
O atendente solicita 

que o policial se 
identifique 

Espera ser 
atendido pelo 
funcionário da 

MGS 

 

 
O despachante 
solicita que o 

policial se 
identifique 

 
O despachante vai 

até a cabine do 
batalhão da PMMG 

da área e solicita 
que seja 

empenhada uma 
viatura 

 
 

A PMMG faz alguns 
questionamentos 

Os policiais podem 
ser vítimas de 

alguma fatalidade 
em função da 

demora. 

Pode ocorrer de 
PMMG solicitar que 
seja feita requisição 

via sistema; 

dezenas de policiais, como apoios diversos, a desastres, solicitações de 

reforços, etc. 

• Custo menor do que redes de alta velocidade para comunicação. 

 
 
 

Faremos um comparativo simples do sistema que atualmente é utilizado pela 

PCMG com o das outras forças de segurança: 
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O policial se depara 
com uma situação de 

crise 

 

Pede apoio via rádio 

Policial informa a 
localização 

O rádio operador 
pede a localização do 

policial 

 
O despachante pede 
prioridade no rário e 
viaturas se deslocam 

para o local 

No sistema adotado pela PMMG, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, 

Guarda Municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, forças armadas e 

outras instituições: 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
Isso, partindo do pressuposto que as viaturas não possuem GPS, o que 

possibilitaria localização ainda mais rápida. 

Para ficar mais claro, o absurdo da situação atual, traduzindo em diálogos, 

teríamos o seguinte: 

Sistema atual 

ATENDENTE MGS: Emergência policial, em que posso servi-lo? 

POLICIAL CIVIL: Socorro CEPOLC, estou em uma troca de tiros (1)!!! – 

disparos sendo ouvidos ao fundo; 

ATENDENTE MGS: O senhor é policial civil ou militar; 

POLICIAL CIVIL: Policial Civil, meu nome é X, meu MASP é Y (1); 

ATENDENTE MGS: Só um momento... 

DESPACHANTE CEPOLC: CEPOLC Bom dia; 
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POLICIAL CIVIL: estou em frente à UFMG em uma troca de tiros (2); 

DESPACHANTE CEPOLC: Seu nome, seu MASP colega e localização; 

POLICIAL CIVIL: Policial Civil, meu nome é X, meu MASP é X (2), estamos 

em frente ao portão da Avenida Antônio Carlos; 

DESPACHANTE CEPOLC: Só um momento, vamos pedir apoio à PMMG; 

DESPACHANTE CEPOLC: Vai até a cabine da PMMG para solicitar apoio; 

 

 
Sistema utilizado por todas as outras instituições de segurança pública 

POLICIAL CIVIL: Socorro CEPOLC, BRAVO 17, estamos em frente à UFMG 

em uma troca de tiros (1)!!! – disparos sendo ouvidos ao fundo; 

DESPACHANTE: QTH colega, informe o QTH!!! 

POLICIAL CIVIL: Portão da Antônio Carlos; 

DESPACHANTE CEPOLC: Atenção rede, atenção rede, todas as unidades 

se desloquem para a Avenida Antônio Carlos, portão da UFMG!!!; 

 
Isso sem contar nas operações policiais, nos quais os policiais estão tendo 

que utilizar grupos de WhatsApp para comunicação, o que representa um risco à 

integridade física dos mesmos, pois tem que ficar constantemente desbloqueando 

os aparelhos, ouvindo os áudios e lendo as mensagens. Além disso, corre-se o 

risco de informações serem encaminhadas em grupos onde existem pessoas 

alheias aos quadros policiais. 

Ouvimos relatos de policiais aposentados de que a CEPOLC, na década de 

1980, se comunicava com os departamentos do interior. Os anos passaram e, ao 

invés de melhorar, o sistema foi extinto. 

Existem trabalhos anteriores, realizados pela própria polícia civil, através de 

gestões passadas da Diretoria de Telecomunicações, visando à modernização do 

sistema de comunicação via rádio e à expansão para todos os departamentos do 

estado, como por exemplo a implantação do sistema HD. De forma inexplicável, 

tais trabalhos foram engavetados e parece que não há o menor interesse no 

assunto. 
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Como representantes da base, solicitamos a sensibilização do Conselho 

Superior para assunto tão grave e que tem sido tratado com desdém por 

administrações passadas. De forma proativa, solicitamos as seguintes ações: 

Que a administração faça processo licitatório para aquisição de sistemas de 

rádios e GPS para todos os veículos que integram a frota da PCMG; 

Para os veículos de propriedade da empresa CS Brasil, verificar se é 

possível adquirir rádios para a instalação nos mesmos e, no caso do recolhimento 

do mesmo, o rádio ser devolvido para a carga da PCMG; 

Aditivo no contrato da empresa CS Brasil para que os próximos veículos 

disponibilizados venham com o rádio, nos moldes dos veículos que são 

disponibilizados para a PMMG; 

Aquisição de HT’s portáteis mais modernos, para serem utilizados em 

operações e no dia a dia dos policiais. 

De forma respeitosa, achamos oportuno alertar aos dirigentes da instituição 

o fato de alguns policiais nos indagarem que veículos caraterizados sem rádio (e 

mesmo os descaracterizados), em tese, oferecem risco à integridade dos mesmos, 

e questionaram se há possibilidade jurídica de se negarem a diligenciar nos 

veículos nessa situação, pois no caso de risco pessoal iminente a demora poderia 

custar-lhes a vida. E vidas policiais importam! 

Atenciosamente, 

 
 
 

Bruno Figueiredo Viegas 
Presidente do SINDEP/MG 

 

AO 
EXMO. SR. 
DELEGADO GERAL DE POLÍCIA 
WAGNER PINTO DE SOUSA 
CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
BELO HORIZONTE/MG 
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