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APRESENTAÇÃO 

2008 

 Atuações em ocorrências de crises com Reféns, Suicidas, etc. 

 Comandante da Equipe de Negociação da Companhia Independente de 

Missões Especiais (CIMEsp) 

 Ingresso na PMES em 1997; 
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OBJETIVO GERAL 

Explanar sobre o trabalho e a atuação dos negociadores da 

CIMEsp/PMES nas intervenções em ocorrências com suicidas no estado 

do Espírito Santo 
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NEGOCIAÇÃO POLICIAL 



FASES DO SUICÍDIO 

1° - Pensamento  

2° - Plano  

3° - Tentativa  

4° - Consecução  
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Vídeo Suicida.mp4


O CENÁRIO DE UMA OCORRÊNCIA COM SUICIDA 

Pula logo. 
Que saco!!!! 

O pai dele 
chegou! 
Pode trazê-
lo aqui? Dê tudo 

o que ele 
pede. 

Duvido. Ele 
não tem 
coragem 

Jesus te ama.!                
Deus te ama! 
Jesus te ama! 
Deus te ama! 

Vou dar 
o “bote” 
nele 
agora! 

Promete 
logo outra 
mulher pra 
ele! 

Ele “só” 
quer falar 
com a 
esposa!!!! 
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Mulher suicida na ponte em Barbosa Ferraz, PR.avi


DIFICULDADES ENFRENTADAS 
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 Ausência de uma normatização que regule as ações do CBMES e 

PMES em ocorrências com suicidas; 

 Ausência de legislação penal mais rígida para quem venha a 

induzir ou instigar alguém ao suicídio; 

 Acompanhamento e o devido tratamento para as pessoas após 

uma ocorrência; 



DIFICULDADES ENFRENTADAS 

A experiência de atuação dos negociadores da PMES nas intervenções em ocorrências com suicidas / Dificuldades enfrentadas 

Chinês empurra suposto suicida de ponte.wmv


 “(...) Rapaz, para com isso Rapaz. Ô rapaz, você está 

atrapalhando o trânsito. Eu tenho que trabalhar (...)”. (Vídeo 

YouTube publicado em Jan/2013) 

 “(...) Libera uma das faixas. Não tenho nada a ver com esse cara 

(...)” (Fala de um motorista que aguardava a liberação da 3ª Ponte, 

25/07/2017) . 

 “(...) A culpa é da Dilma (...)”, “(...) Se o Bolsonaro fosse eleito, isso 

deixaria de acontecer (...)” (Relatos retirados do Artigo “Sabe a 

empatia, pulou da ponte hoje”). 

 “(...) Tem mais é que matar esse bandido (...)”. “(...) Não sei, mas 

tem de matar (...)”. (Relatos retirados do Artigo “Sabe a empatia, 

pulou da ponte hoje”). 
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913 Terceira Ponte.avi
3ªPonte.avi


 “(...) Pula logo. Arrego, ainda não pulou?! (...)”. (Mulher dentro do 

ônibus no momento da ocorrência na 3ª Ponte no dia 25/07/2017). 
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 “(...) Eu trabalho no IML e “QUANDO” ele se jogar, eu é que irei 

buscá-lo. Então libera pra que eu passe de moto pra agilizar isso 

logo (...) (Ocorrência do dia 17/08/2017 na 3ª Ponte)”. 
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 Valorização dos bons exemplos. 



Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida.                                                                                    

                                                                                                      (Augusto Cury). 

Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer.                                                                                                            

                                                                                                    (Mahatma Gandhi). 
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