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1.INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório conforme TERMO DE REFERÊNCIA No 134059 

corresponde ao  Produto 4 do projeto BRA/04/029/1 qual teve como 

objetivo a realização de  pesquisa exploratória com vistas a realização de um 

diagnóstico, em três estados da federação, a saber, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Bahia no intuito de subsidiar  a formulação de políticas públicas de redução a 

letalidade e a vitimização policial. O primeiro produto consistiu  

no  plano de trabalho detalhado, com revisão teórica, descrição de 

metodologia, atividades e cronograma das ações. 

O segundo produto constituiu-se em um relatório analítico contendo a 

sistematização de dados qualitativos relacionados à vitimização e letalidade 

policiais, contemplando fontes de dados identificadas na pesquisa. Foram 

realizadas entrevistas com gestores e operadores das policias civil e militar e, 

ainda representantes da sociedade civil, bem como levantamento bibliográfico 

sobre letalidade, vitimização e saúde ocupacional dos trabalhadores da 

segurança pública. Diversas visitas técnicas das quais resultou o volume III do 

segundo produto com o levantamento de inúmeros documentos obtidos no 
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campo de pesquisa. Ressaltam-se cinco idas a campo contemplando períodos 

distintos de permanência, conforme apontado em relatórios de viagens. 

 O terceiro produto resultou da analise e sistematização de dados quantitativos 

referentes ao período 2005-2009, enviados pela SENASP, obtidos junto às 

policias do estado da Bahia. Observa-se que para algumas informações o 

período não fora contemplado. E contou, também, com levantamento 

bibliográfico (artigos e estudos) sobre a temática, produzidos no estado da 

Bahia. 

Portanto o presente relatório – produto IV -  apresenta uma síntese dos 

produtos anteriores e, sugestões formuladas pelos operadores/gestores, a 

modelização para uma política federativa de redução e prevenção da 

vitimização e à letalidade policiais no estado da Bahia e elencou um conjunto 

de recursos básicos requeridos com vistas à redução e prevenção da 

vitimização e letalidade policiais .  
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2.Vitimização, letalidade e saúde ocupacional em números no 

estado da Bahia 

 

Para pensarmos o desenho de uma proposta de política pública de redução à 

vitimização e à letalidade policiais o presente item apresenta resumidamente 

uma síntese dos resultados substancias - considerando os dados quantitativos 

e fontes acessadas1 - no relatório III Vitimização, letalidade e saúde 

ocupacional em números no Estado da Bahia : 

 

 

 

§  Entre 2005 – 2009 houve um crescimento de 7% do contingente da 

Polícia Civil.  Agentes de Polícia cresceu 7,5%; Delegado aumentou no 

mesmo período 3,7 e Escrivão 12,9%. Observa-se lacuna de 

informação para o ano de 2008 para os cargos de Agente de Polícia 

Escrivão. 

                                                           
1 Ressalta-se a precariedade da base de dados disponíveis  visto a ausência de envio da Polícia Militar 
dos dados solicitados, questionários preenchidos (no formato que havia sido requerido) e o 
preenchimento incompleto por parte da Policia Civil. 
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§ Para o ano de 2007 houve uma redução de trabalhadores para os três 

cargos em questão, em relação ao ano de 2006. A retomada do 

crescimento aponta o ano de 2009. 

§ O maior vencimento/salário de Policial Civil - categoria classe especial 

Delegado - chega a ser 6 vezes superior que o maior salário pago ao 

Investigador/Escrivão. 

§ Os salários dos Policiais Civis do Estado da Bahia são mais baixos que 

os salários dos Policiais Civis dos Estados do RJ e SP. 

§ Os cargos de Investigador e Escrivão, ainda com funções diferentes 

têm o mesmo plano de cargos e salários. Ressalta-se que a situação no 

Estado da Bahia pode acompanhar o contexto de outros Estados 

brasileiros.  

§ No ano de 2008, houve números mais elevados ao que refere 

demissão/exoneração e aposentadoria de Policiais Civis. 

§ Em 2008 a aposentadoria compulsória aparece como dado significativo. 

E percebe-se que este foi o ano de menor número de falecimentos 

contudo 2009 apresenta retomada do crescimento, contudo não chega 

aos patamares dos anos anteriores a 2008, significativamente mais 

elevados.  
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§ Se por um lado observa-se a baixa rotatividade para o ano de 2007, (em 

média chegando a - 1% ao mês) este foi o ano que obteve maior índice 

de absenteísmo por licença saúde 61%. 

§ A proporção de policiais civis que passam pela perícia no intuito de 

licenciar-se, afastar-se do trabalho, obtém sempre licenciamento, 

conferindo uma taxa de 100%. 

§ A Quantidade de licenças médicas na Polícia Civil da Bahia - 

2005/2009 aponta o “quarto” lugar para motivos de licenciamneto, o 

adoecimento por “doenças do sistema nervoso” e “transtornos mentais 

e comportamnetais” chega-se a um valor de 1.710. Aparecendo logo 

abaixo dos valores referidos para doenças do aparelho circulatório, 

aparelho respiratório e das doenças endócrinas ,nutricionais ou 

metabólicas. 

§ Se o ano de 2008 foi o ano das exonerações, o ano de 2007, 

proporcionalmente, contabilizou  61% desta força policial licenciada. 

 

§ A Polícia Civil do Estado da Bahia chega ao ano de 2009 com 0,43 EPI 

por policial. E, se considerarmos o contingente do último ano do 

período referido, observamos haver 0,70 arma/policial. 
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§ Para o ano de 2008, em relação a treinamento horas tiro x contingente do 

ano (5.225 policiais) obtém-se uma taxa por policial de 0, 013, o que é 

ínfimo. 

§ Em 2009 considerando-se o contingente de 5.506 policiais chega-se a 

taxas de 0,038 por policial. 

§ O consumo anual de munição na PCBA variou de 42,2 a 31,8. 

Considerando o contingente para o período 2005-2009 e a aquisição de 

armamento letal para o mesmo período, podemos afirmar que 

proporcionalmente houve redução no consumo anual de munição por 

policiais civis. Aumentou o número de arma x policial, contudo 

diminuiu o consumo de munição por policial. 

§ Para o ano de 2006, o consumo de munição por policial civil chegou a 

33,7  com um número significativamente menor para o quantitativo de 

armamento letais por tipo de arma se considerarmos os anos seguintes. 

§ No ano de 2009,  6,7% do efetivo da policia civil  participou de cursos 

presenciais. Sendo que destes 32,4 % em cursos sobre Direitos Humanos. 

Para Procedimentos Disciplinares um percentual de 16,7. E em cursos de 

Inteligência de Segurança Pública 15,6%.  

§ Para o controle da ação policial, quanto às infrações cometidas no ano 

de 2005 observam-se taxas elevadas para conduta irregular 21,5% e invasão 
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de domicilio 16,3%. Seguido por taxas de ofensas morais e fuga de presos com 

10,3%. Apropriação indébita com 8,6% e prevaricação com 3,4%. 

§ Para o ano de 2006 observam-se taxas elevadas para conduta irregular 

31,1% e ameaças 26,4%, bem como a seguir aparece fuga de presos com 

9,2% e abandono de serviço com o mesmo percentual. Com taxas entre 

2,6% e 3,9% aparece apropriação indébita e prevaricação. Constrangimento 

com 6,6 %, e desobediência com 5,2%.   

§ O ano de 2007 confere o maior número de registros de infrações 

cometidas por Policiais Civis. As taxas maiores para as infrações 

cometidas estão representadas por conduta irregular com 44,5 %, abuso de 

autoridade com 12,9%%; e agressão com 11,8%. 

§ Ainda em relação ao controle da ação policial das infrações cometidas, 

no ano de 2008, observa-se a conduta irregular com 36,3%.  A agressão 

com taxas de 15,6%. Seguidos pelo abuso de autoridade com 10,8% e 

ameaça com 9,8%. Prevaricação com 6,38%. Desídia com 3,48%. Com 

taxas em torno de 3% desponta invasão de domicílio, tráfico e fuga de 

preso. 

§ Para o ano de 2009, a conduta irregular desponta com 42,7%. O abuso 

de autoridade, a agressão e ameaça estão representados com 8,5%, 

8,2%, e 8,0%. A prevaricação com 6,0% no total de registros para 

aquele ano. 
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§ Para o período 2005-2009, observa-se significativo declínio quanto à 

proporção de procedimentos policiais instaurados x remetidos - para a 

apuração de infrações cometidas por policiais civis do Estado da Bahia 

- a um indicador mais elevado e proporcionalmente com maior 

equilíbrio entre instaurados x remetidos para o ano de 2007. 

§ A maior taxa  de procedimentos remetidos está no ano de  2007, 

chegando a 92,6%.  

§ O Estado de Bahia registrou um número de 50,72 % nas taxas de 

Homicídio entre os anos de 2006-2010, passando de 3.222 mortes 

anuais para 4.856. 

§ Neste período houve um aumento de 50% nos números de homicídios 

no Estado da Bahia, só em Salvador o número é cinco vezes maior do 

que a ONU estabelece como suportável para grandes cidades 

§ De acordo com as estatísticas do Instituto de Pesquisa e Cultura Luiz 

Flávio Gomes (IPCLFG) considerando 2006- 2011 houve crescimento 

no Estado da Bahia de 50%, e em Salvador o aumento foi de 70%. 

§ A taxa de homicídio em Salvador é de 61 por 100 mil habitantes, o 

número estabelecido pela ONU é de 12 por 100 mil habitantes para 

grandes cidades.  
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§ Em nível de todo o Estado da Bahia os números são altos: 36 por 100 

mil habitantes.  

§ Em relação à vitimização e letalidades policiais - para o biênio 

2008/2009 - constata-se crescimento de 0,7% em mortes produzidas 

por policiais civis e militares. E Policiais Civis e Militares mortos em 

serviço ou fora de serviço para o biênio o de 2008/2009 é de 0,3% .  

 

 

3.Percepções dos gestores, operadores das Policias Civil e 

Militar à vitimização e à letalidade policiais no estado da 

Bahia 

 

Abaixo se apresenta resumidamente as percepções dos operadores e 

gestores das policiais civil e militar sobre vitimização, letalidade e 

saúde ocupacional no estado da Bahia2 quais resultaram em um relatório 

da natureza qualitativa – produto II – e teve  por objetivo apresentar os 

primeiros resultados do campo empírico desta investigação. As informações 

abaixo resumidas resultaram de documentos das respectivas corporações, 

jornais, visitas técnicas e entrevistas. Estas percepções estão colocadas no bojo 

                                                           
2 Neste sentido para obter informações na integra ver relatório - produto II, enviado a SENASP em 
janeiro de 2011. 
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do estudo-diagnóstico acerca das práticas institucionais e elementos 

motivacionais à tomada de decisão dos operadores/gestores de segurança 

pública. E problematizou as Vitimizações e Letalidades Policiais no estado da 

Bahia, tanto do ponto de vista da organização interna das corporações, quanto 

da ótica das relações entre a polícia e a população.Portanto o mesmo 

descreveu e analisou informações qualitativas levantadas no campo, 

compondo, assim, o produto II.  Para os atores informantes - policiais civis e 

militares – a vitimização e letalidade policias está representada da seguinte 

forma:  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que para as representações da vitimização e letalidades policiais os atores 

informantes identificavam-nas como faces da mesma moeda.  Para os Policiais Civis tanto a 

vitimização quanto a letalidade ocorre com maior freqüência em serviço, em confrontos 

armados, já a Policia Militar os atores informantes afirmam esta ser produzida tanto em 

serviço quanto em folga. E, ainda, os Policiais Militares entrevistados referiram que são 

provenientes de confronto armado e também em ações contra suspeitos.Os acidentes de 

trânsito e acidentes com a própria arma são identificados como pouco freqüentes. 

Na percepção dos atores informantes, sobretudo gestores posicionados em cargos  

estratégicos tanto na PM como na PC - há para estes uma clara idéia que quanto mais 

especializado (Delegacias Especializadas e Unidades Especializadas da PM) e quanto mais 

treinado são estes policias que produzem maior letalidade e, “morrem menos por estarem 

mais preparados para enfrentar o bandido”. E os Policiais lotados em Delegacias Distritais 

e Companhias Integradas são mais vitimados “morrem mais por falta de preparo”.  

As armas letais são identificadas como os instrumentos mais freqüentes para a produção 

da letalidade policial. E, das ações pelas quais são vitimados, em folga, os PMs referem 

espingarda e facão na zona do recôncavo e outras áreas no interior, ao norte, da Bahia. E os 

atores da PC referem brigas, produzindo agressões, socos, pauladas e espancamentos. 

 

 

14



 
 

15

 
 
E, ainda, os policiais civis e militares afirmam que: 

 

• Tratando-se da escala de trabalho na PM, gestores de Unidades  

Especializadas -, acreditam que a escala não é relevante e tampouco tem 

impacto na vitimização de policiais. Contrariamente ao posicionamento 

destes, o gestor de uma Companhia Integrada Unidade que desenvolve 

projeto piloto de Policiamento Comunitário, onde há incipiente 

implantação do PRONASCI acredita ser a escala extremamente 

relevante tanto à vitimização quanto à letalidade. 

• Os atores informantes da Policia Civil (operadores e gestores) 

consideram a escala de trabalho determinante, de alto impacto. Referem 

os adoecimentos provenientes de escalas e as atividades no bico.  

• A pratica do bico para os atores informantes ( operadores e gestores )  

da Policia Militar é muito relevante e tem grande impacto no 

adoecimento. E dizem que: a hora extra ta substituindo o bico, ta inibindo. 

Porém reconhecem a hora-extra como um dos grandes fatores do 

estresse policial, devido à sobrecarga de trabalho.  

• Em ambas as policias a hora extra e o bico aparecem como fatores 

estressores. 

• Na policia civil a atividade bico aparece em atividades de escolta para 

fazendeiros e empresários no dia do pagamento de seus funcionários.  
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• A Polícia Civil da Bahia não trabalha com armamento menos letal.  

• Para gestores de Delegacias Especializadas o uso de armas menos letais 

pode produzir menos vitimizações uma vez que o policial se sente 

menos potente, vai ser mais cuidadoso. 

• Para o Serviço de Valorização Profissional, existem duas vertentes 

implicadas na vitimização e letalidade policial, observadas a partir das 

demandas atendidas oriundas das unidades especializadas. A primeira 

de ordem psicológica, como por exemplo, a banalização do ato de 

matar, que por não ser um fenômeno natural, mas sim sociocultural 

contribui na eclosão de uma série de transtornos psicológicos, inclusive 

a generalizar soluções destrutivas para os problemas que vivenciam 

chegando à autodestruição. Observando serem estes os mais suscetíveis 

ao transtorno de estresse pós-traumático, em que insônias, retornos de 

cenas (feed back), generalização de comportamentos e de cenários que 

exacerbam o quadro à disfunções familiares e laborais. E afirma serem 

estes policiais os mais expostos a atentados contra a sua vida e sua 

integridade física em razão da “peculiaridade” da sua atividade policial.   

 

 

• Para os atores informantes da PM os coletes aparecem associados à 

proteção e segurança. Acreditam que o EPI da mais confiança ao PM 
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pra sua ação. Mas referem que por vezes nas abordagens os policias 

não estão fazendo uso deste.  

• Quanto ao EPI na policia civil, sobretudo, percebe-se a partir da falas 

dos entrevistados certa assimetria em relação aos investimentos em EPI 

para as especializadas e para as distritais. 

• Nas Delegacias Especializadas os coletes são novos, tem menos de 

quatro meses, e há um colete para cada policial. 

• Já nas Distritais, apesar de reconhecerem a relevância do uso -, é a sua 

proteção física, da sua integridade e segurança, é  muito -  o policial sai muitas 

vezes sem EPI para fazer a diligência, ou não tem, ou às vezes ele nem pensa 

e, sai assim mesmo. Há menos de um colete por policial. 

• Os atores informantes da Policia Civil referem a necessidade de 

controle do tempo de uso e qualidade. E que o melhor preço não deve 

ser o único critério para compra. 

• Para os Policias Militares é grande a relevância e impacto do 

treinamento na vitimização e letalidade policial: o treinamento favorece a 

aquisição de maior percepção, reflexos condicionamento, técnica. O policial fica mais 

capacitado. E ele se sentindo mais capacitado se sentirá mais seguro e por 

conseqüência produz segurança e menos violência para ele também. 

• Para Policiais Civis o treinamento tem impacto significativo: Quanto 

mais treinamento há menor possibilidade dele ser vitima.É importantíssimo, mas 

falta muito. Isso ajuda a reduzir a vitimização policial  



 
 

18

• Em relação às normas e procedimentos há similaridade na perspectiva trazida 

pelos policiais militares informantes da pesquisa ( gestores e 

operadores). Acreditam serem as normas e procedimentos operacionais 

existentes fundamentais para balizar a conduta e ação dos policias. Pois 

a guarnição tem que saber o que vai fazer, tem que ter regras. Tem que ter muita 

disciplina e parâmetros, inclusive pra a defesa junto tribunais. Aqui os policiais 

civis reconhecem a relevância, contudo dizem: Mas estamos muito longe do 

ideal. Temos somente orientações, não há nada escrito. Não há nada, por exemplo, 

escrito quanto ao uso da arma. E isto dá limite de atuação. Se ele tiver conhecimento 

agirá com mais zelo. 

• Mecanismos de controle e supervisão policial para os gestores da 

Policia Militar o GPS, a numeração nas armas e nas munições são 

inibidores de ações inadequadas. Para a Polícia Civil as colorações 

distintas nas munições é uma estratégia de controle  

• Há ênfase maior em mecanismos de controle e supervisão do uso 

individual de armas e munição na Polícia Militar do que na Polícia Civil.  

• Policiais Civis referem que da existência de normas e procedimentos e 

supervisão e controle poderia favorecer a aproximação do gestor com o 

policial.  

• Há entendimentos e tratamentos diferenciados nestas policias em 

relação a metas de produção e produtividade policial. Observa-se que , 

em algumas unidades especializadas da PM mão trabalham com metas. 
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Observou-se com mais freqüência nestas, o apoio sistemático às demais 

unidades. Por exemplo, há uma RONDESP que cobre desde a Barra, 

Ondina, Rio Vermelho, Pituba, Federação, Nordeste de Amaralina, 

Iguatemi, brotas, Cosme de Farias, Boca do Rio, Itapoá, São Cristovão. 

Esta Ronda Especializada conta com 134 policiais. O último censo há 

dez anos informou uma população de 707 mil e 474 pessoas nesta área 

de 82,86 km quadrados. 

• Gestores de Companhias Integradas da Polícia Militar dizem procurar 

trabalhar com metas. Contudo as metas não se constituem em 

indicadores, ou patamares ideais. Constituem-se em objetivos de 

redução de disparos efetuados por policiais.  

• Na Polícia Civil existem metas de produção. A produção é voltada para 

a contabilização de inquéritos instaurados, remetidos, retornos de 

inquérito do MP e do Judiciário. E também na produção de TC: 

levantamento encaminhado ao CEDEP e é divulgado geral. Estas são 

voltadas para as Delegacias Especializadas e as Distritais dizem não 

trabalhar com metas de produção. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

• As escalas de trabalho bem como o bico colocam-se como fatores 

estressores e são identificados como fatores que aumentam a 

vulnerabilidade dos policiais à vitimização e a letalidade.   

• Há modos diferentes de pensar a letalidade e a vitimização e relacioná-la ao 

uso de armas menos letais entre policiais das mesmas e diferentes policias.  

• É evidente a assimetria de distribuição de EPI na Polícia Civil entre as 

Delegacias Especializadas e Distritais.  Bem como há por parte dos gestores 

de ambas policias um entendimento que os policiais das Unidades 

Especializadas produzem maior letalidade e os policiais das Distritais ou 

Companhias Integradas são mais vitimados.  

• Há reconhecimento do impacto positivo que o treinamento pode produzir 

sobre a redução da vitimização e letalidade policial, porém há também 

identificação da inexistência deste na relação contingente/horas.  Da mesma 

forma em relação a metas de produtividade há entendimentos diferenciados 

e adotados entre policiais/gestores da mesma e entre diferentes policias.   
20

 



 
 

 

 

 

 

 

• Observa-se na Policia Militar em Companhias Integradas inseridas em 

Territórios da Paz um controle maior a redução do crime ao que confere a 

inibição de disparos por parte dos policiais. Não trabalhando com metas 

ideais, mas com controle de disparos em acompanhamento individual -, 

monitorando os dados junto ao grupo na perspectiva da relação 

aproximação x munição deflagrada, tal ação faz parte das estratégias 

objetivando maior aproximação e significativa diminuição de munição 

deflagrada dentro da comunidade.   

• De forma geral na Policia Civil as metas de produtividade estão focadas nos 

aspectos administrativos na instauração de processos e em processos 

remetidos. Os policias civis, sobretudo das Distritais, reconhecem esta 

sistemática como improdutiva e causadora de estresse e ansiedade bem 

como falta de reconhecimento da qualidade da interação policia -sociedade, 

a sugere não estar em questão. 

• Os aspectos da saúde geral destes trabalhadores em ambas as policias são 

pouco considerados, os serviços de atenção a saúde são insatisfatórios 

praticamente inexistentes na Polícia Civil .  

• O índice de absenteísmo por doença é alto. Não há acompanhamento 

tampouco estratégias de atendimento a saúde mental destes trabalhadores. 

Há alguns investimentos em programas na Polícia Militar, contudo este tem 

dificuldade de ampliação dentro da própria corporação. 
21
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É possível aferirmos algumas percepções e situações encontradas, 

consoantes a falta de mecanismos institucionais de apoio e pelo uso 

inadequado de alguns mecanismos.3 

Encontra-se em um subúrbio, Periperi, com mais de um milhão de 

pessoas uma única Delegacia com 70 Policias e uma viatura, uma Delegacia 

para atender do Bairro Lobato até a Ilha da Maré. Somente na Ilha da Maré 

existem mais de dez mil moradores, tendo esta Delegacia somente um veículo, 

1 Delegado Titular, 3 Delegados Plantonistas e 2 Delegados administrativos 

para atender uma população de 1.300.000.00 pessoas. E todos trabalham no 

bico, além do número precário de EPIs e armamentos.  

Por outro lado, há nas especializadas Furtos e Roubos, seis viaturas, e 

cinco no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos e, lotados 

nestas há 138 policias, com armamentos e equipamentos de proteção 

individual para todos. Então, ao longo do campo foi possível perceber que 

tanto PM quanto PC investem no que é chamado Unidade Especial e de certa 

forma há associação com as percepções dos atores no que diz respeito ao fato 

dos policias das especializadas morrerem menos, mas matarem mais, bem 

como falta crítica em relação a esta constatação e associação “mais 

treinamento = maior letalidade”. Quando os Gestores maiores destas duas 

forças policiais são questionados sobre esta percepção repetem que os 

                                                           
3 Item  desenvolvido em parte no produto II. 
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Policiais das Especializadas estão mais e melhores treinados ao contrário dos 

Policiais das Distritais ou Companhias integradas.  

Neste caso, depreendem-se duas situações: a primeira é a falta de 

planejamento para distribuição de recursos e meios que se dá justamente no 

contexto da idéia de guerra contra o crime no sentido de enfrentarem a violência e 

a criminalidade com a bala do revólver, como apontado na fala do então 

secretário de segurança pública na época, em entrevista ao jornal A Tarde, na 

compreensão equivocada do combate à violência e à criminalidade com a 

política do enfrentamento. Ou seja, observa-se que a política desautoriza as 

táticas de ações quando para o recurso de armamento, a logística impossibilita 

a responsabilização individual, assim, percebe-se que o direcionamento 

político, sobretudo na PM é treinar para matar. E isso vai ao encontro das 

matérias localizadas na mídia em relação à atuação das Rondesp, bem como já 

identificado pelo Serviço de Valorização Profissional da PM, a necessidade de 

investir na saúde mental dos policias destas unidades. 

Contudo, a segunda situação acontece quando os atores da pesquisa dizem 

reconhecer que a relevância dos recursos e meios institucionais são as mesmas 

na vitimização e letalidade policial - no sentido da maximização do uso destes 

- e que estas são face da mesma moeda, havendo neste sentido a percepção, 

que os recursos e meios tem sido utilizados de maneira insuficiente. Ou 

melhor, não tem sido utilizado para o enfrentamento da vitimização e 
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letalidade policiais. E como já demonstrado, nos materiais produzidos até o 

presente produto, cada força policial guarda historicamente suas características 

em relação à utilização e a não-utilização de recursos e meios enquanto 

mecanismos institucionais de apoio para a ação policial, o que a partir da 

percepção dos atores entrevistados depreende-se a inexistência de planificação 

para utilizá-los de forma a reduzir a letalidade e vitimização policial. O que se 

observa é ausência na cultura desta policias de padrões estabelecidos como 

referentes a partir de um planejamento, como metas e objetivos métricos em 

relação à vitimização e letalidade policial e outros. O que se depreende é que 

as percepções dos atores não estão balizadas por projetos e objetivos da 

organização em relação a estes temas. Desta forma, as respostas ficaram 

totalmente à mercê da referência construída individualmente as quais 

evidenciam que o exercício discricionário policial sempre estará 

comprometido com a matriz institucional/cultural. E quando as normas, 

procedimentos e outros, ou seja, quando os recursos e meios não estão 

definidos e claros na cultura organizacional o sujeito cria os seus patamares a 

partir de outros referencias e do senso comum e, ainda a falta de mecanismos 

institucionais de apoio para as táticas de ações, podem facilmente serem 

desautorizadas pela política.  

Ainda que se perceba uma associação favorável entre sistemas de controle 

e correição à redução da vitimização e a letalidade policiais, podemos pensar 

que o uso inadequado deste pode acarretar em aumento de estresse e 
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adoecimento. Este argumento encontra sustentação nos dados obtidos para o 

ano de 2007 na Polícia Civil, o ano de pico para registro de infrações 

cometidas por policiais civis –, 651 registros. O ano de 2007 conferiu o maior 

número de registros de infrações cometidas por Policiais Civis. As taxas 

maiores para as infrações cometidas estão representadas por conduta irregular 

com 44,5 %, abuso de autoridade com 12,9% e agressão com 11,8%. E 

observa-se maior taxa  de procedimentos remetidos paar o mesmo ano, 

chegando a 92,6%. Apontando um indicador mais elevado e 

proporcionalmente com maior equilíbrio entre instaurados x remetidos para o 

ano de 2007. E para este mesmo ano o absenteísmo por licença saúde ficou 

em 61%, colocando-se as doenças associadas à saúde mental em quarto lugar 

como motivos de afastamentos  
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4.Sugestões elaboradas pelos gestores, operadores das Policias 

Civil e Militar sobre à vitimização e à letalidade policiais no 

estado da Bahia 

 

A partir do roteiro de entrevistas criaram-se categorias de análise, e a partir 

destas foram sistematizadas as percepções dos atores informantes do estudo. 

Portanto ao trabalhar com as percepções objetivamos, também, levantar 

sugestões acerca dos nove temas transversalizados no estudo-disgnóstico  no 

intuito da formulação de propostas elaborados pelos trabalhadores destas 

policias, a saber: 1) gestão de pessoas; 2) gestão do conhecimento; 3) 

qualificação profissional; 4) tecnologia policial; 5) armamentos e equipamentos 

de proteção individual; 6) controle e correição; 7) normas e procedimentos 

operacionais; 8) saúde ocupacional e 9) assistência social.  

 

Gestão de pessoas:  

Polícia Civil: Melhorar salários, melhorar estruturas físicas e condições de 

trabalho. Salário compatível para atender as necessidades dos policiais para 

extinguir o bico. Flexibilização de escalas. O número de policias deveria ser 

compatível com a população local e criminalidade local. 

Polícia Militar: Valorização salarial 
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Gestão do conhecimento:  

Polícia Civil: Ações motivacionais ao aprimoramento, dados que possibilitassem 

a analise criminal e, não somente a análise estatística. Dados mais desdobrados e 

explicativos. Criar auditoria nos dados e metodologia comum. 

Polícia Militar: Qualificação e domínio das tecnologias informacionais. 

Maior socialização de informações e dados para analises mais complexas. 

 

Qualificação profissional:  

Polícia Civil: Treinamentos periódicos e sistematizados. Aprimoramento 

constante. Continuar investindo em cursos de gestão policial. Ampliar 

financiamentos e intercâmbios para formação do policial e desenvolver formação 

e conhecimento na perspectiva multidisciplinar. 

Polícia Militar: Bolsa formação deve continuar e ajustar mecanismos de 

controle sobre estes cursos, criar regras que vincule a possibilidade dos cursos 

à ação policial pra diminuir a letalidade policial. Aumentar treinamentos, 

envolver número maior de policiais, Convênios com Faculdades e bolsas de 

estudos para curso de graduação. Intercâmbios com policias de outros policias 
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Tecnologia policial:  

Polícia Civil: Acesso a computadores com trafego de dados, smarts fones, 

equipamentos que possam ser utilizados no combate ao crime. Tecnologia 

associada a inteligência. 

Polícia Militar: Conscientizar a não usar a arma de fogo. Utilizar mais as 

tasers. 

 

Armamentos e EPI:  

Polícia Civil: Monitoramento do prazo de validade e armamentos cargueados e 

EPIs suficientes. 

Polícia Militar: Investir mais. Mais capacete antibalístico. Um kit para cada 

policial. Cada policial deveria d éter uma arma chipada, tanto letal como não 

letal. 

Controle e correição:  

Polícia Civil: Visitas periódicas da corregedoria as unidade operacionais sem 

avisar. Socialização e divulgação de decisões. Corregedoria com carreira 

independente. 

Polícia Militar: Processos mais simplificados. Investigar ávida pregressa e um 

bom exame para o policial entrar nas especializadas ( PM2). 
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Normas e procedimentos operacionais:  

Polícia Civil: Está em curso. Melhorar os procedimentos pré-processuais. 

Melhorar a eficácia da aplicabilidade. 

Polícia Militar: Padronização de comportamentos operacionais de abordagem 

em nível nacional, o que deve também ser controlado pela bolsa PRONASCI. 

Trabalhar com metas para redução da vitimização e letalidade. 

 

Saúde ocupacional:  

Polícia Civil: Criar atendimento a saúde mental dos policiais. Estrutura de 

atendimento próprio à policia civil. Programas de qualidade de vida. Plano de 

saúde obrigatório extensivo aos familiares. Psiquiatras e dentistas e para as 

demandas familiares. Doença e assistência pós-morte. 

Polícia Militar: Investir na psicologia e expandir o serviço de saúde mental dos 

policiais e, na qualidade de vida. Expandir o programa qualidade de vida e de 

saúde mental. Maior atenção a prevenção e ao atendimento bio-psicosocial. 

Levantar o perfil bio-psicosocial dos policiais. 
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Assistência Social:  

Polícia Civil: Expandir o programa de moradia. Plano de saúde nacional uma 

vez que há operações conjuntas em outros estados. Investir na formação dos 

filhos dos policias  com bolsas de estudos. 

Polícia Militar: Ampliar o programa habitacional. Criar dentro dos 

Comandos regionais atendimento às demandas. Ambientes mais arejados, 

higiênicos, ventilados e estruturas de alojamentos adequados. 

 

4.1 Considerações: 

Fica evidente a necessidade do aprimoramento em relação ao tratamento de 

informações e dados construídos por estas policias - por vezes parecem 

inócuos e sem sentido para os próprios operadores - que possibilitassem a 

analise criminal e, não somente a análise estatística -, quando ainda possível é 

precária.Pois na maioria das vezes a informação circula em pequenos grupos. 

Desta forma aparece a mídia como o grande balizador da conduta e ação 

policial. Sendo esta a primeira fonte de informação reconhecida pelos atores 

informantes de ambas as policias. Assim produção e utilização de dados sobre 

vitimização e letalidades policiais sugerem ser tratadas como tabu e vulneráveis 

a manipulação política. Observa-se que estas estiveram no site da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado da Bahia, contudo quando estas informações 

repercutiram na mídia, foram retiradas do site. 
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Interessante observar que para a Polícia Civil os nove temas transversalizados 

no estudo-disgnóstico  1) gestão de pessoas; 2) gestão do conhecimento; 3) 

qualificação profissional; 4) tecnologia policial; 5) armamentos e equipamentos 

de proteção individual; 6) controle e correição; 7) normas e procedimentos 

operacionais; 8) saúde ocupacional e 9) assistência social , na fala dos atores 

informantes estão permeados pela busca do reconhecimento , no sentido de 

aumentar a auto-estima , há percepção de um não-investimento nestas 

categorias do estudo por parte das policiais , sobretudo , enfatizado pelos 

policiais civis -, por vezes apontou um sentimento de isolamento desta força 

policial no campo da segurança pública. 

A recomendação dos atores informantes -, ao que confere a dados e informações 

é que estes sejam de ampla circulação e façam sentido para a ação policial. Assim 

como os aspectos sugeridos em relação à tecnologia policial e qualificação 

profissional estão perpassados pala tecnologia associada a inteligência, a aquisição 

de armamentos menos letais a ampliação de financiamentos e intercâmbios para 

formação do policial e desenvolver formação e conhecimento na perspectiva 

multidisciplinar. Bem, como  reavaliar como tem funcionado a bolsa de formação 

do PRONASCI -, avaliação e monitoramento da eficácia  e impactos da mesma 

sobre a vitimização e a letalidade policiais. Observa-se que na percepção dos 

atores informantes há uma desarticulação da  matriz integrada com instrumentos 

de gestão.  
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Tanto das sugestões dos gestores/operadores de ambas as policias como das suas 

percepções e, informações quantitativas -, produzidas no interior deste estudo 

exploratório depreendem-se a necessidade de investimento na saúde mental 

destes trabalhadores e seus familiares visto a grande visibilidade enfatizada 

através de suas percepções que na qualidade de vida está implicado um sentido 

objetivo e subjetivo – satisfação com suas vidas.  Neste contexto o absenteísmo 

na policia civil aparece como um indicador de alerta assim como o índice de 

suicídios na policia militar para 2011 já manifestas sinais epidêmicos4, 

contabilizando um suicídio ao mês, até maio de 2011. 

Observa-se que as sugestões neste sentido – atores informantes – estão ilustradas 

pela busca do reconhecimento social (validação social) acesso a serviços básicos 

extensivos aos seus familiares. E, ainda, tratando-se de saúde com cobertura 

territorial – reivindicação esta enfatizada pela polícia civil. 

Cabe ressaltar que da trajetória no campo empírico (visitas técnicas) foi 

possível notar a total inexistência de programas na Polícia Civil e a 

necessidade de expansão dos já existentes na Polícia Militar no intuito de 

atender um número maior de policiais bem como a divulgação deste junto a 

esta força policial. 

No estado da Bahia existe a lei estadual nº 3.406, de 26 de maio   de 1975,  a qual 

prevê a ação social  e constitui esferas de atendimento e ações sociais para as 

                                                           
4 Informação dada pelo SEVAP no I Fórum de Psicologia da Polícia Militar da Bahia  -  maio de 2011. 
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Policias Militar e Civil. Contudo somente a Polícia militar valeu-se em certa 

medida de tal lei e, em 2005 que junto ao Departamento de Pessoal, criaram o 

Serviço de Valorização Profissional – SEVAP, com base nesta lei estadual. Em 

que pese à criação do serviço, os profissionais (psicólogos, assistentes sociais, 

advogados) que trabalham na equipe referem à falta de estrutura física – a 

estrutura espacial não atende as reais necessidades das demandas atendidas. A 

falta de logística – transporte para que possam atender os problemas existentes, 

como por exemplo, falta de uma política de tecnologia da informação e 

comunicação para instrumentalizar de forma mais eficiente os serviços 

oferecidos. Reconhecem a necessidade de autonomia administrativa com 

orçamento próprio para gerir os recursos associada a falta de uma política de 

recursos humanos voltada para a constituição de quadros específicos para atender 

as demandas enfrentadas. 
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5. Modelização para uma política federativa de redução e 

prevenção da vitimização e letalidade policiais  

 

No campo deste estudo exploratório, dos produtos construídos até aqui,  

pensar a construção de uma política federativa de redução e prevenção da 

vitimização e letalidade policiais  impõe reconhecer a necessidade de uma 

modelização do que está posto, visto que existe um numero considerável de 

insumos disponíveis aos quais não confere uma estruturalidade -, no sentido 

de comunicação entre si , enquanto modo organizado de produção de sentido 

conferido a partir de uma visão sistêmica para obter impacto sobre a 

vitimização e a letalidade policias.  Neste sentido o SUSP teria de colocar-se 

como dispositivo de ordenamento e gerador de condições para a comunicação 

e articulação de insumos e ações. 

Ainda que recém nascido o PRONASCI - instituído em outubro de 2007 e 

iniciando a ser implementado  em 2008 -  tem em seus objetivos articular 

ações de segurança pública para a prevenção, controle e repressão da 

criminalidade, estabelecendo políticas sociais e ações de proteção às vítimas. 

O principal impacto esperado com o Pronasci é a redução da violência letal no 

país.  No Bairro Tancredo Neves em Salvador, está uma AISP e iniciou a 

implantação do PRONASCI. Penso que os Programas Locais começam a 

apontar a possibilidade de resultados interessantes em alguns dos seus quatro 
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focos prioritários. Primeiro o foco etário: jovens de 15 a 24 anos; segundo o 

foco social: jovens e adolescentes egressos do sistema prisional ou em situação 

de moradores de rua, famílias expostas à violência urbana, vítimas da 

criminalidade e mulheres em situação de violência; terceiro o foco territorial: 

regiões metropolitanas e aglomerados urbanos que apresentem altos índices 

de homicídios e de crimes violentos e o quarto foco repressivo: combate ao 

crime organizado. 

Contudo para que a ação focada em intervenções territoriais, a dimensão 

espacial dê resultados, é necessário sua articulação com as Ações Estruturais e 

mais, necessita da cooperação, atuação conjunta do governo federal, governos 

estaduais, municípios, órgãos do sistema de justiça e também organizações da 

sociedade civil. Não só a articulação institucional é uma condição essencial 

para que o Pronasci tenha o impacto pretendido na redução da violência letal 

e na criminalidade no país, bem a como a articulação ações estruturais e 

programas locais, como a própria execução do que propõe as ações estruturais 

mostraram-se frágeis. 

A intenção de valorização profissional – ações estruturais - do Pronasci, 

estabelecendo que os estados e municípios que aderirem ao projeto bolsa-

formação devem garantir uma remuneração mensal não inferior a R$ 1.300,00 

aos profissionais de segurança. É muito interessante, pretende tirar o policial 

do bico, qualificá-lo e obter impacto sobre a vitimização e a letalidade policial, 

mas ouvi policiais dizerem que existem policiais que se colocam como “ 
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fazedores de cursos” para outros policiais. Para isso recebem a primeira 

parcela da bolsa como forma de pagamento. Então, uma questão que se 

coloca recai não somente sobre a qualidade dos cursos, mas quanto a forma 

como este mecanismo e processo estão construídos e articulados no campo da 

política pública.  

Especialmente em 2009, a Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP) priorizou a realização de uma grande mobilização nacional em 

torno deste tema, colocando a segurança pública na agenda de gestores 

estaduais e municipais. Chamou os trabalhadores da área das mais diversas 

graduações e postos para contribuírem com sugestões e, sobretudo, incluindo 

a sociedade civil neste processo e inaugurando um novo modo de fazer 

segurança pública, mais democrático e participativo. 

A realização da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, envolvendo 

gestores, trabalhadores do campo da segurança pública e demais segmentos da 

sociedade civil, com o intuito de discutir o modelo de segurança pública 

vigente e construir um novo paradigma que envolva a sociedade nas 

discussões das políticas voltada para essa área. Tivemos a participação de 

comunidades políticas e redes sociais formulando ações propositivas a política 

pública de segurança, para a agenda governamental. 

Em que pese à complexidade e sofisticação da arquitetura do SUSP e suas 

dificuldades de implementação, este em si e o próprio PRONASCI no que 
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preconizam -, constituem-se enquanto recursos básicos para a redução e 

prevenção da vitimização e letalidade policiais. Há no campo da Segurança 

Pública sugestões, programas, pesquisas, os mais diversos insumos que 

objetivam assegurar a não violação de direitos bem como a redução e 

prevenção da vitimização e letalidade policiais. 

Contudo tem se observado no estado da Bahia esforços na busca pela redução da 

violência e criminalidade, foi aprovado pelo Decreto 10.186 de 20 de Dezembro 

de 2006, permitindo assim a implementação de programas de reformas 

institucionais que culminarão com  novo modelo adotado de Integração e Policia 

Comunitária, a implantação das AISP ( as quase começaram a ser implantadas 

recentemente),  a instalação da Câmera Setorial da Segurança Pública, a 

implantação da Base Comunitária de Segurança no Calabar, criação do 

Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) bem como o 

Programa Pacto pela Vida (PPV) tendo como principal objetivo a garantia do 

direito a vida, e outras ações detalhadas no Plano Estadual de Segurança Pública 

da Bahia. 
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6. Conjunto de recursos básicos requeridos para redução e 

prevenção da vitimização e letalidade policiais  

ü Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-35 

ü PRONASCI 

ü Diretrizes sobre o uso da força e armas de fogo pelos agentes de segurança pública6 

ü Propostas encaminhadas por relatório elaborado pela ONG Justiça Global e pela 

Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo para a melhoria do controle da 

atividade policial7 

ü Força Letal: Violência Policial e Segurança Pública no Rio de Janeiro e São Paulo8 

ü Relatório e Livro produzido pelo Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia: Salvador: 

Cidade Repartida” em 2001. 9 

ü Conferência Nacional de Segurança Pública (CONSEG) 10 

E, ainda há estudos produzidos por pesquisadores, cientistas, brasileiros. Bem 

como, a produção oriunda das linhas de pesquisas junto a Rede Nacional de 

Altos Estudos em Segurança Pública –RENAESP – em especial -,na  área 

                                                           
5 :http://portal.mj.gov.br/sedh/pndh/pndhII/Texto%20Integral%20PNDH%20II.pdf 

6 Publicado no Diário Oficial da União em 03 de janeiro de 2011: seção 1, pag. 27. 

7 Ver anexo. 

8 Human Rigths Watch, 2009. Neste sentido ver: 

9 http://www.gtnmba.org.br/ 

10 http://www.conseg.gov.br/portal/conseg/arquivos-da-conseg/1caderno_propostas.pdf 

http://blogln.ning.com/group/segurancapublica/forum/topics/resultados-da-1-conferencia?xg_source=activity 

 

http://portal.mj.gov.br/sedh/pndh/pndhII/Texto%20Integral%20PNDH%20II.pdf
http://www.gtnmba.org.br/
http://www.conseg.gov.br/portal/conseg/arquivos-da-conseg/1caderno_propostas.pdf


 
 

39

temática  Controle Interno e Externo dos Órgãos de Segurança Pública e 

Participação Social.  Esta área temática volta-se para a realização de estudos 

sobre os instrumentos de controle interno e externo dos órgãos de segurança 

pública e de participação social no campo da segurança pública e abriga a linha 

de pesquisa que desenvolve estudos que visam a descrever e avaliar estratégias 

de controle do trabalho das organizações policiais, com ênfase nas ações de 

redução da letalidade da ação da polícia.  

E a linha de pesquisa qual contempla estudos que visam a descrever e avaliar 

experiências voltadas para a administração dos riscos profissionais dos 

operadores dos órgãos de segurança pública, com ênfase nos aspectos de 

vitimização, segurança pessoal, condições de trabalho e da saúde ocupacional, 

na área temática Valorização e Formação Profissional. Esta área temática 

volta-se para a realização de estudos sobre as iniciativas institucionais voltadas 

para a valorização e formação profissional dos operadores dos órgãos de 

justiça criminal e de segurança pública. 
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8. Anexos 

 

ATORES ENTREVISTADOS NA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA: 

 

Emilia Blanco  Delegada Geral 

Adjunta 

Palácio da Justiça 

Centro 

13/10/2010 

Adailon De Souza 

Adan 

Delegado Titular  11ª DP. Bairro Tancredo 

Neves 

18/10/2010 

Adailton Claudio 

Pereira Oliveira 

Delegado Titular  Responsável por duas 

Delegacias 

Especializadas:  

1. Furtos e Roubos.  

2. Grupo Especial de 

Repressão a Roubos em 

Coletivos (GERRC).  

Bairro Baixa do 

Fiscal/Calçada. 

20/10/2010 

Geovane Paranhos 

dos Santos 

Delegado 

Plantonista 

5ª DP  

Bairro Periperi 

19/10/2010 

Antonio Carlos 

Magalhães  

Delegado Titular  5ª DP 

Bairro Periperi 

19/10/2010 
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ATORES ENTREVISTADOS NA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA: 

 

ATORES 

ENTREVISTADOS 

NA polícia 

MILITAR  da 

BAHIA :Cel. 

Mascarenhas  

Comdte Geral QG Largo dos 

Aflitos 

Centro 

14/10 

Major Valter Souza 

Menezes 

Cmdte da Cia 

Independente de 

Policiamento Tático. 

Ronda Especial 

(RONDESP 

Atlântico) 

Rio Vermelho  21/10 

Ten. Cel. Anselmo 

Alves Brandão 

23ª Cia Independente   

Tancredo Neves. 

Projeto Pol. 

Comunitária. 

Bairro Tancredo 20/10 

Maj. Anildo Batista 

 

 

Chefe do SEVAP Visita Técnica 22/10 

Maj Antônio Basílio 

Honorato Barbosa 

Chefe da Unidade de 

Assistência 

Visita Técnica com 

apresentação formal 

22/10  
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Psicológica de Projetos e da 

Unidade 

Cap. Matheus 

Rodrigues de 

Alcântara Santos 

Chefe da Unidade de 

Apoio 

Administrativo do 

SEVAP 

Entrevistas 22/10 

Entrevista 

complementar e 

envio de documentos 

por e-mail em  

Major Menezes Chefe do Centro de 

Educação Física e 

Desportos 

Visita Técnica 22/10 

Visita Técnica e 

entrega de Projetos e 

Documentos 

 

 

ATORES ENTREVISTADOS EM ONGS – RELATO DE ATIVISTAS 

 

Lucia Assistente do Grupo 

Tortura Nunca Mais 

Sede do Grupo. 

Bairro Garcia 

14/10 

José Carvalho Coordenador do 

Grupo Tortura 

Nunca Mais 

Sede do Grupo. 

Bairro Garcia 

19/10 
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Programas e Ações existentes voltados à redução da 

vitimização e letalidades policiais e à promoção da saúde 

ocupacional 11 

 

A equipe técnica do SEVAP entende que todos os programas 

apresentados durante um a visita técnica a Consultora -, têm em si o viés de 

reduzir a letalidade e a vitimização policial, mesmo que de forma indireta. Segue 

abaixo alguns projetos, que se encontram em andamento e outros, por falta de 

recursos, estão temporariamente parados12.   

 

 Programa �PM e arte: Faça sua parte� 

Projeto pelo qual, através das artes, policiais militares que apresentaram 

algum tipo de problema de ordem emocional encontram no lúdico um processo 

terapêutico para enfrentar as suas demandas.  O projeto foi levado a vários 

seguimentos da PMBA, salientando ainda que, através da Seção de Artes, o 

SEVAP tem proporcionado ao público policial militar o contato com o lúdico, 

sorteando ingressos para peças teatrais, shows musicais etc, fomentando ações 

                                                           
11 Programas identificados e informados pelos atores informantes entrevistados na Policia Militar da 
Bahia. Os gestores/operadores da Polícia Civil não reconhecem a existência de programas na/para a 
instituição. 

12 Depoimento concedido em entrevista junto ao SEVAP. 



 
 

culturais no âmbito da Corporação, bem como coordenando o grupo de teatro 

Tiradentes (formando por policiais militares) e o Coral da Polícia Militar da 

Bahia. 

 

 

Traum

preven

primeir

da PM

Ano de início: 2007. 

Policiais militares atendidos diretamente: 120.  

Policiais militares atendidos indiretamente (aprox.): 16.205. 

Status: Parado no momento por falta de recursos humanos (falta de professores de 

teatro, música e dança). 
 

 Projeto �Cuidando do Cuidador� 

 

O Programa de Autocuidado e Prevenção ao Transtorno do Estresse Pós-

ático basearam-se no poder da informação como processo de tratamento, 
45

ção de doenças ocupacionais e conscientização para o autocuidado. Na sua 

a fase, a participação do Comando do Policiamento Especializado (CPE) 

BA estabeleceu-se como um reforço à praxe de atividades desenvolvidas 



 
 

para divulgação e execução do programa frente a todos os Comandados de 

Policiamento atuantes na RMS. 

do valo

process

policiais militares aos direitos previdenciários decorrentes. Estamos para realizar 

o III Casamento Coletivo da PMBA, com 59(cinqüenta e nove) casamentos de 

Policiais Militares.  

 

Ano de início: 2010. 

Policiais militares atendidos diretamente: 839. 

Policiais militares atendidos indiretamente (aprox.): 5000. 

Status: Parado momentaneamente por causa das férias regulares dos profissionais. 
Ano de início: 2001 

Policiais militares atendidos: 233 casamentos. 

Status: Em andamento (na fase de construção documental/cartorial). 

 

 

 Projeto de Casamento Coletivo 

A proposta do Casamento Coletivo da Polícia Militar da Bahia origina-se 

r simbólico que o casamento possui para o ser humano no âmbito do 

o dinâmico das relações familiares, bem como da garantia do acesso dos 
46
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 Projeto da assistência funeral 

 

Quando qualquer servidor estadual falece, independente de que Secretaria 

pertença, o Estado da Bahia paga a 01(um) dependente/familiar um valor para 

custeio do funeral do mesmo. 

O valor do benefício pode chegar a até três vezes a menor remuneração 

paga a um servidor no Estado, que é um salário mínimo. Assim, em valores 

atuais, a quantia de R$ 1.530,00 (hum mil trezentos e trinta reais) é paga a um 

único ente familiar (cônjuge, dependente vivo, etc.), na ordem de sucessão 

prevista no Código Civil, para que o funeral do servidor seja custeado. Ciente 

disso, o SEVAP elaborou um projeto visando apresentar uma alternativa para 

sanar o grave problema que é enfrentado pela Polícia Militar da Bahia quando do 

falecimento dos seus componentes em razão do serviço e/ou quando o policial 

militar é reconhecido como tal (e não somente quando estiver escalado ou de 

serviço).  

Tal alternativa seria a aquisição, por meio de licitação, de um Plano de 

Assistência Funeral que atenda aos Policiais Militares 24(vinte e quatro) horas por 

dia durante todos os dias do ano, bem como sua abrangência seja em todo o 



 
 

território nacional, cujo valor estipulado seja suficiente para cobrir as despesas 

com o funeral (urna padrão luxo superior, preparação do corpo, velório, 

ornamentação, paramentos, uma coroa de flores, livro de presença, 

documentação, translado e despesas com o cemitério).  

Caso o falecimento do segurado seja fora do município de domicílio, o 

serviço de assistência deverá se encarregar das formalidades a serem cumpridas 

no local do falecimento, além das relativas ao translado do corpo até o local do 

sepultamento. 

 

 

Ano de encaminhamento: 2009. 

Policiais militares (que seriam) atendidos diretamente: 30.000. 

Status: Encaminhado à Secretaria de Segurança Pública. 
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 Projeto �Saúde Preventiva na PMBA: Um Novo Paradigma� 

Este programa tem como objetivo conscientizar a tropa em relação aos 

benefícios que a prática de realizar exames médicos periódicos e a busca de uma 

boa qualidade de vida traz para o policial militar e, por extensão, para sua família.  

Na primeira fase, o público alvo desse Projeto foram os alunos dos cursos 

de formação de soldados da Corporação por entenderem que devem buscar a 

conscientização daqueles que estão entrando na corporação para que toda uma 

“geração” de policiais militares tenha introjetado em seus valores institucionais os 

conceitos de autocuidado. Este Projeto possui uma equipe multidisciplinar 

formada por Policiais Militares bacharéis em Direito, Assistentes Sociais, 

Enfermeiros e Psicólogos que ministram palestras sobre assuntos relevantes 

sobre autocuidado, família, direitos previdenciários e estresse organizacional. 

Nesse diapasão, os alunos do curso de soldado foram informados da 

possibilidade de agendar consultas com militares médicos do Hospital Geral da 

Polícia Militar. Além disso, foi realizado o levantamento de dados para a análise 

do perfil biopsicológico e sócio-jurídico dos (então) futuros soldados da 

Instituição, visando ainda conhecer as necessidades no campo de saúde. 

Com base nesses dados da amostra, a equipe observou a necessidade de 

oferecer aos núcleos de formação um serviço de imunização, através de 

vacinação dupla viral e contra tétano, febre amarela, hepatite “B”, H1N1 e 

influenza. 



 
 

 

 

 Projet

 

 

 

 

Ação desenvolvida na 23ª CIPM ( Companhia Integrada)  de redução

da letalidade policial  - Bairro Tancredo Neves  

 

Esta Companhia está inserida em uma área onde as ações do PRONA

encontram-se em implantação e o Cmdte da mesma refere que trab

Ano de início: 2010 

Policiais Militares atendidos até Dez 2010: 406 alunos a Soldado PM. 

Status: Em andamento. 

1. Projeto de Reestruturação do Serviço de Valorização Profissional.  

         Status: Encaminhado a SENASP. 

2. Projeto de Aquisição de Teste Psicológico.  

         (Os testes visam aferir o perfil personalógico dos público interno da PMBA ) 

          Estimativa de público atendido em um ano: 1000 Policiais Militares. 
 

os encaminhados em 2010 e que esperam financiamento 
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SCI 

alha 
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acompanhando individualmente o grupo de policias com o qual trabalha 

monitorando os dados junto ao este na perspectiva da relação aproximação x 

munição deflagrada, Durante o campo de pesquisa este Comdte entregou o a 

planilha abaixo. Observa-se meses em aberto, haja visto o período da 

entrevista, ainda, não haviam sido contabilizados. 

 

PLANIILHA DE MUNIÇÃO DEFLAGRADA 

 

Mês/Ano 2009 2010 

Janeiro 78 65 

Fevereiro 22 29 

Março 119 50 

Abril 89 06 

Maio 79 32 

Junho 37 30 

Julho 117 49 

Agosto 80 8 

Setembro 233 63 

Outubro 75 - 

Novembro 136 - 

Dezembro  223 - 

Total 1.266 332 

Fonte: CIPM/Salvador – Tancredo Neves. Planilha de munição Deflagrada (2009-2010)  



Algumas propostas feitas pela ONG Justiça Global e pela Ouvidoria de 

Polícia do Estado de São Paulo para o controle da atividade policial: 

 

 

 

• Concretização do Controle Externo da atividade policial pelo Ministério Público. 

• Fortalecimento das Ouvidorias e Corregedorias de Polícia e dotação de capacidade de 

investigação própria para esses órgãos. 

• Maior autonomia dos Institutos de Medicina Legal, bem como ampliação e 

modernização de sua estrutura. 

• Maior controle sobre os Institutos Médicos Legais. Seus dados devem obedecer ao 

princípio da publicidade e, via de regra, devem ser acessíveis. 

• Fim da classificação" autos de resistência" para casos em que há mortes em confrontos 

com a polícia. Não é o morto que deve ser investigado; aliás, a sua punibilidade resta 

extinta com a morte. 

• Punições severas para policiais que descumprirem a obrigatoriedade de preservar o local 

do crime.  

• Realizações de pesquisas regulares, em todo o país, sobre os índices de letalidade da 

ação policial. 

• Obrigatoriedade de instauração de inquérito policial nos casos em que há morte 

envolvendo embates com a polícia - como, aliás, já determina o Código de Processo 

Penal- e punições severas para quem descumprir a lei, instaurando ao invés sindicâncias 

ou procedimentos de averiguação. 

• Celebração de termos de cooperação entre as ouvidorias de polícia e os Ministérios 

Públicos. 

• Campanhas públicas que orientem a população sobre o procedimento policial correto. 

Essas são, em resumo, as propostas que consideramos relevantes para a redução da 

letalidade da ação policial. 
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