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RESUMO 

Em 21 de dezembro de 2011, o Governo da Bahia, por intermédio da Lei Estadual n 
12.371, instituiu o Sistema de Definição e Acompanhamento de Metas para o 
Indicador Estratégico e outros Indicadores de Controle de Criminalidade no Estado 
da Bahia e estabeleceu regras para a concessão do Prêmio por Desempenho 
Policial.O exercício de 2012 foi parametrizado como referência para a meta de 
redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e dos Crimes Violentos 
Contra o Patrimônio (CVP).O ano de 2013 foi utilizado, em comparação ao exercício 
anterior, para aferir os resultados esperados de redução de criminalidade dentre as 
AISPs. 2014 foi o primeiro ano a efetuar o pagamento do prêmio.Nos parâmetros 
necessários para mensurar a redução, o território da Bahia, para fins de emprego 
operacional, é desmembrado em áreas de responsabilidade das unidades 
operacionais da PMBA e das delegacias da Polícia Civil. As unidades das duas 
forças que detinham proximidade física e identidade sócio-econômica foram 
aglutinadas em Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP), oportunizando 
criação de método para avaliação de produtividade.Além da abordagem de 
produtividade abrangente trazida pela análise das AISPs, houve também premiação 
para a Organização Policial que, individualmente, registrasse o maior percentual de 
redução criminal no Estado.Isto posto, o objeto de estudo desta pesquisa é o case 
de sucesso da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar da Bahia/Boca do Rio 
– Imbuí, que no ano de 2013 alcançou a maior redução criminal em percentual no 
Estado, em relação ao exercício anterior.Outrossim, é proposta deste trabalho 
transversalizar a metodologia de redução criminal implementada pelos gestores da 
unidade em comento com teorias e pesquisas relevantes consignadas na literatura e 
em trabalhos científicos, para aferir a substância do projeto aplicado na Companhia 
baiana.Assim, analisar quais medidas adotou a 39 Companhia Independente de 
Polícia Militar da Bahia/Imbuí – Boca do Rio para alcançar este resultado, quais 
métodos utilizou para envolver os policiais militares e demais variáveis componentes 
deste processo será o escopo deste trabalho científico que se apresenta. Na 
construção da pesquisa, foi necessário buscar o conceito de homicídio e trafegar na 
sua ocorrência fática geo-espacial; transversalizar com a sociologia, se debruçar 
sobre o ordenamento jurídico; entrevistar os atores envolvidos no recorte e entender 
o desdobramento operacional das organizações policiais no estado, para então 
concluir que a extrema complexidade do fenômeno, que reúne diversas variáveis 
não se reduz a um único viés interpretativo. 

Palavras-chave: Redução criminal. Trigésima Nona Companhia. Prêmio Por 
Desempenho Policial. Homicídio. 
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ABSTRACT 

 

 

On December 21, 2011, the Government of Bahia, through State Law 12.371, 
established the System for the Definition and Monitoring of Targets for the Strategic 
Indicator and other Indicators of Crime Control in the State of Bahia and established 
rules for the concession Of the Police Performance Award. The year 2012 was 
parameterized as a reference for the goal of reducing Violent Intentional Lethal 
Crimes (CVLI) and Violent Crimes Against Equity (CVP). The year 2013 was used, in 
comparison to the previous year, to measure the expected results of crime reduction 
among the AISPs. 2014 was the first year to pay the premium. In the parameters 
necessary to measure the reduction, the territory of Bahia, for the purposes of 
operational employment, is divided into areas of responsibility of the PMBA 
operational units and the Civil Police stations. The units of the two forces that had 
physical proximity and socioeconomic identity were grouped together in Integrated 
Areas of Public Security (AISP), allowing the creation of a method for evaluating 
productivity. In addition to the comprehensive productivity approach brought by the 
AISPs analysis, there was also an award for the Police Organization that individually 
recorded the highest percentage of criminal reduction in the State. This fact, the 
object of study of this research is the case of success of the 39th Independent 
Company of Military Police of Bahia / Boca do Rio - Imbuí, that in the year of 2013 
managed to achieve the greatest criminal reduction in percentage in the State, in 
relation to the exercise previous. It is also proposed to mainstream the methodology 
of criminal reduction implemented by the managers of the unit in relation to theories 
and relevant research documented in the literature and in scientific works, to gauge 
the substance of the project applied in the Company of Bahia. In order to achieve this 
result, what methods were used to involve military police officers and other variables 
that are components of this process will be the scope of this scientific work that is 
presented. In the construction of the research, it was necessary to seek the concept 
of homicide and traffic in its geo-spatial occurrence; With sociology, to study the legal 
order; Interview the actors involved in the clipping and understand the operational 
deployment of police organizations in the state, and then conclude that the extreme 
complexity of the phenomenon, which brings together several variables is not 
reduced to a single interpretive bias. 

Keywords: Criminal reduction. Thirty-Ninth Company. Award for Police 
Performance. Murder. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O homicídio é um fenômeno recorrente na história da humanidade, presente 

em todas as sociedades ao longo dos tempos. Com variações incidentais 

quantitativas, demarcadas pelos aspectos socioculturais atinentes a cada um dos 

grupamentos, a ocorrência desta violência sempre foi regular nas comunidades 

globais. 

A subtração da vida de um ser humano por algum semelhante que, na 

conceituação consignada no ordenamento jurídico pátrio, foi positivada por 

intermédio do Código Penal Brasileiro de 1940 em seu artigo 121, - matar alguém, 

se consubstancia numa ação de caráter universal, atemporal, cuja ocorrência tende 

a ser reprimida mais intensamente na medida em que determinada sociedade 

avança nos aspectos cultural, social, econômico, religiosos, e reúne os elementos 

que atendem as necessidades humanas de forma menos desigual. 

Assim o assassinato, nas localidades mais civilizadas e avançadas do 

planeta, na contemporaneidade, tem o seu registro se tornado menos recorrente. A 

incidência majoritária do homicídio no globo ocorre ao sul da linha do equador. As 

populações que tem acesso regular e mais democrático a saúde, educação e 

segurança tendem a se utilizar menos de meios violentos, criminosos e anti-sociais 

para a resolução de lides com seus pares. 

Contudo, o Brasil ainda não se alinha com os países que portam um perfil de 

resolução pacífica de conflitos. Ao contrário. Segundo o Relatório Mundial Sobre a 

Prevenção da Violência de 2014, organizado e publicado pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), o número de homicídios estimado em todo o globo, em 2012, foi 

da ordem de quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete, sendo 

este número de ocorrências aproximadamente regular no globo, hodiernamente. 

Considerando ainda que, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 

2013, foram registrados cinqüenta mil, seiscentos e dois homicídios no Brasil em 

2012, podemos afirmar que mais de dez por cento dos homicídios do mundo 

ocorrem no território brasileiro.  

A Nação brasileira é notadamente caracterizada por extrema desigualdade 

socioeconômica no seio da sua população, por registrar alta concentração de renda 
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e portar indicadores de extrema deficiência nas áreas estruturantes sociais básicas 

(educação, saúde e segurança). A estes fatores alia-se uma classe política corrupta 

e negligente no atendimento das postulações populares. 

O panorama de violência pátrio se apresenta de forma mais robusta e 

contundente na região nordeste e, nesta, destaca-se negativamente a Bahia. 

Consoante registra o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2016, o estado em 

tela registrou seis mil e trinta e nove homicídios no ano de 2015, sendo a unidade 

federativa campeã na ocorrência em números absolutos, no que pese não ter a 

maior população nem a maior economia. 

A capital do Estado, Salvador, por sua vez, ainda segundo o anuário, no 

exercício de 2015 registrou um mil e quatrocentos e quarenta e quatro homicídios. 

Em números absolutos, dentre as capitais, perde apenas para o município de 

Fortaleza, que teve um mil seiscentos e cinquenta e um homicídios. 

Esta contextualização pretende analisar o panorama no qual está inserta a 

presente pesquisa, que propõe debruçar-se em análise, num formato de estudo de 

caso, o qual tem por tema a redução de criminalidade na área da Trigésima Nona 

Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia/Boca do Rio - Imbuí no ano de 

2013. 

A Organização Policial Militar em comento (39 CIPM) que, aliada a Nona 

Delegacia Territorial da Polícia Civil (9 DT), constitui a nona Área Integrada de 

Segurança Pública (9 AISP), registrou a maior redução percentual de homicídios do 

Estado da Bahia no ano de 2013, tendo como parâmetro o ano de 2012.  

A origem da política de aferir o homicídio e premiar a agência de segurança 

que logre obter a maior redução percentual de homicídios em sua área em 

determinado exercício deriva de um programa desenvolvido pelo Governo do Estado 

da Bahia, denominado Pacto pela Vida.  

Inserido no programa em comento estava o Prêmio por desempenho Policial 

(PDP), que foi positivado em 21 de dezembro de 2011, por intermédio da Lei 

Estadual n 12.371, que “instituiu o Sistema de Definição e Acompanhamento de 

Metas para o Indicador Estratégico e outros Indicadores de Controle de 
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Criminalidade no Estado da Bahia e estabeleceu regras para a concessão do Prêmio 

por Desempenho Policial.” 

Assim, para compreensão dos termos constitutivos do estudo de caso em 

epígrafe, na Bahia, o exercício de 2012 foi parametrizado como referência para a 

meta de redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e dos Crimes 

Violentos Contra o Patrimônio (CVP) para o exercício posterior dentre as Áreas 

Integradas de Segurança Pública (AISPs). 2014 foi o primeiro ano no qual o governo 

do Estado efetuou o pagamento do referido prêmio. 

Nos parâmetros necessários para mensurar a redução, o território da Bahia, 

para fins de emprego operacional, foi desmembrado em áreas de responsabilidade 

coincidentes das unidades operacionais da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e das 

Delegacias Territoriais da Polícia Civil.  

As unidades das duas forças que detinham proximidade física e identidade 

socioeconômica foram aglutinadas em Áreas Integradas de Segurança Pública 

(AISP), oportunizando criação de método para avaliação de produtividade, além de 

ter o escopo de proporcionar a integração nas ações e planejamento das duas 

organizações de segurança pública estaduais. 

Na definição da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o 

objetivo do prêmio por desempenho policial (PDP) é “estimular, reconhecer e 

valorizar o desempenho dos servidores das unidades policiais no processo de 

redução dos CVLIs no território do Estado da Bahia e nas suas diversas Áreas 

Integradas de Segurança Pública – AISPs.” (BAHIA, 2016). 

Além da questão de produtividade trazida pela análise do resultado das 

AISPs, houve também, de acordo com a legislação correlata, outorga de premiação 

para a Organização Policial que registrasse o maior percentual de redução criminal 

no Estado. 

Isto posto, o objeto de estudo desta pesquisa é o case de sucesso da 39ª 

Companhia Independente de Polícia Militar da Bahia/Boca do Rio – Imbuí que, 

agindo na área comum com a nona delegacia territorial da Polícia Civil, no ano de 

2013, logrou alcançar a maior redução criminal em percentual no Estado, em relação 

ao exercício anterior. 
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Outrossim, é proposta deste trabalho buscar transversalizar a metodologia de 

redução criminal implementada pelos gestores das unidades em comento com 

teorias e pesquisas relevantes consignadas na literatura e em trabalhos científicos, 

para aferir a substância do projeto aplicado na Nona Área Integrada de Segurança 

Pública. 

Assim, analisar quais medidas adotou a Trigésima Nona Companhia 

Independente de Polícia Militar da Bahia/Imbuí – Boca do Rio para alcançar este 

resultado e demais variáveis componentes deste processo será o escopo deste 

trabalho científico. 

Para alcançar tal mister é relevante não perder de vista que nos tempos 

atuais inexiste consenso sobre quais são efetivamente os motivos determinantes 

dos elevados índices criminais no Brasil no aspecto geral e na Bahia, em particular. 

Da mesma forma, são extremamente controversas dentre gestores públicos, 

profissionais de segurança pública e acadêmicos da área as idéias sobre quais 

medidas devem ser aplicadas para mitigar o fenômeno em tela. 

Neste olhar, submeter à análise científica um case de sucesso na redução na 

ocorrência de homicídios, ocorrida e comprovada mediante mensuração adequada e 

estabelecimento de metas, oportuniza conhecer o rol de ações empregadas por uma 

unidade operacional de Salvador e avaliar o alcance da metodologia. 

Analisar uma situação concreta de ação estatal com fulcro de reduzir a 

criminalidade, que eventualmente tenha se cercado de princípios metodológicos 

transparentes, mensuráveis e criticáveis, é singular, posto que oportuniza convergir 

uma prática da Polícia Militar com as construções teóricas desenvolvidas na 

contemporaneidade. 

Assim, é possível caracterizar como objetivo geral desta pesquisa buscar 

caracterizar o que ocorreu para que a 39 CIPM/Boca do Rio – Imbuí fosse, no 

período de 2012-2013, a unidade operacional da PMBA que viesse a registrar o 

maior índice percentual de redução de crimes violentos letais intencionais na Bahia. 

 

Destarte, no rol de objetivos específicos deste trabalho é possível citar a 

busca por transversalizar a metodologia aplicada pelo gestor da OPM com as teorias 
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e doutrinas contemporâneas de redução de criminalidade e analisar o ferramental 

utilizado pela Companhia para atingir o resultado em comento. 

Neste ínterim, para oportunizar um olhar mais apurado sobre o estudo de 

caso em tela, necessário se faz se debruçar sobre as produções científicas 

contemporâneas que contemplam os aspectos da redução da criminalidade. 

Assim, é pertinente registrar o trabalho dos autores Luis Flávio Sapori e 

Gláucio Ary Dillon Soares, no livro - Por que cresce a violência no Brasil, no qual 

eles trazem quatro diretrizes para política de segurança pública, dentre as quais se 

destacam: a redução da impunidade por intermédio da eficiência e eficácia na 

responsabilização penal dos criminosos, e da racionalização dos programas e 

projetos de controle de criminalidade, ambas as linhas possíveis de emprego por 

parte da organização policial em estudo. (SAPORI, SOARES, 2014). 

Luiz Eduardo Soares, em seu artigo – “Segurança Pública, presente e futuro”, 

traz que o crime retroalimenta o crime, registrando ainda o autor: 

Em segurança pública, as conseqüências tornam-se causas no movimento 
subseqüente do processo social: Determinadas condições favorecem a 
prática de crimes, os crimes expulsam as empresas, o que aumenta o 
desemprego, ampliando as condições para o crescimento de certas formas 
de criminalidade etc. E o ciclo dá mais uma volta em torno do mesmo eixo. 
O contrário também é verdadeiro. Reduzindo-se a criminalidade e a 
intensidade da violência aplicada, fixam-se as empresas, outras são 
atraídas, aumenta a oferta de emprego, as condições sanitárias e 
urbanísticas evoluem, e assim sucessivamente, na direção do 
estabelecimento de um círculo virtuoso. (SOARES, 2006, p. 95). 

 

Entende o autor que o sucesso de políticas de redução criminal 

retroalimentaria a própria redução, pelas consequências advindas pelo 

restabelecimento da paz social. A pesquisa da realidade da área da 39 CIPM deverá 

oportunizar análise do quanto proposto pelo pesquisador em comento. 

O trabalho de Wilson e Kelling (1982), “Broken Windows: The police and nei-

ghborhood safety” foi o terreno sob o qual se edificou a política conhecida como 

“Tolerância zero”. Esta teoria se desenvolve sobre várias vertentes, mas o que se 

pretende transversalizar aqui é, apenas e tão somente, a abordagem policial na 

repressão de pequenos crimes e delitos e a intensificação da presença do aparato 
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policial, que converge com as ações adotadas pela Companhia Policial Militar baiana 

estudada. 

Os pesquisadores José Carrera Fernandez e Rogério Pereira, no artigo – 

Diagnóstico da criminalidade na Bahia: Uma análise a partir da teoria econômica do 

crime - constroem um trabalho sobre o Estado observado nesta pesquisa, tecendo 

um olhar econométrico sobre o fenômeno criminal, consoante se observa no texto 

abaixo: 

Objetivando ampliar o conhecimento a respeito da criminalidade no Estado 
da Bahia, esta seção analisa, sob o ponto de vista econométrico, a 
correlação de algumas variáveis socioeconômicas com a variabilidade dos 
índices de criminalidade verificados no Estado, no período de 1993 a 1998. 
O modelo utilizado foi o logit, o qual é apropriado para verificar até que 
ponto as condições socioeconômicas podem efetivamente explicar a 
variação dos indicadores de criminalidade, tanto a nível agregado quanto 
para a modalidade específica de furto e roubo. (FERNADEZ, PEREIRA, 
2001, p. 798). 

 

A cientificidade e originalidade da abordagem, aliadas ao precioso fato de ser 

um estudo realizado na mesma unidade federativa desta monografia, deverão 

contribuir de forma relevante para a consecução desta pesquisa. 

Os autores André Luiz Greve Pereira e Robson Antonio Grassi elaboraram 

em conjunto o artigo - Compreendendo a redução dos homicídios no estado de São 

Paulo no período 1998-2008. No trabalho, os pesquisadores abordam os motivos da 

redução da criminalidade no lapso temporal em comento naquele Estado, ao tempo 

em que aumentavam no restante do território nacional, buscando analisar os 

motivos. Guarda assim, por conseguinte, produção correlata com o quanto se busca 

nesta pesquisa. 

Assim, decerto que ao correlacionar as diversas correntes e estudos 

supracitados, em adequada convergência com a realidade fática do quanto se 

operou na área da trigésima nona companhia independente, será possível analisar 

de maneira adequada o estudo de caso ora proposto. 

Apreciando a construção do método consoante a inteligência de Yin, a 

presente pesquisa se constitui num estudo de caso, que se materializará por 

intermédio de uma análise qualitativa, com pesquisa bibliográfica, consubstanciada 
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em documentos administrativos, sites eletrônicos, matérias de jornal, trabalhos 

científicos, livros e demais meios disponíveis. 

Deverá se proceder, também, uma pesquisa nos documentos físicos e digitais 

dos arquivos da unidade operacional objeto do presente trabalho, além da Secretaria 

de Segurança Pública do governo do estado da Bahia, visto ser o órgão do qual 

emanou a política de mensuração de resultados, ou prêmio por desempenho policial 

(PDP). 

Serão realizadas ainda pesquisas com o Oficial Superior responsável pela 

implementação das políticas de redução de criminalidade na Organização Policial 

Militar em epígrafe do exercício analisado (2013), o Tenente-Coronel QOPM Jarbas 

Carvalho de Oliveira Junior, com a Delegada de Policia Civil da Delegacia Territorial, 

a Dra Rogéria da Silva Araújo, além de aplicação de questionário junto ao 

especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Núcleo de Gestão do 

Governo do Estado da Bahia, o senhor Júlio Cesar do Carmo Lima. 

 

2. O HOMICÍDIO E A SUA COMPREENSÃO 

 

Ao iniciar a construção de elementos necessários na construção da 

compreensão do homicídio, oportuno trazer as palavras do líder Nelson Mandela, 

extraídas do Relatório mundial sobre violência e saúde (2012):  

[...] Muitos que convivem diariamente com a violência acham que ela é parte 
intrínseca da condição humana. Mas não é. A violência pode ser evitada. 

Governos, comunidades e indivíduos podem fazer a diferença. 

 

As palavras do falecido líder rebelde e ex-presidente da África do Sul são 

oportunas, posto que norteiam o entendimento que deve ter o pesquisador ao se 

debruçar sobre o estudo da violência e dos homicídios na sociedade.  

Nelson Mandela conviveu com altercações sociais das mais diferentes 

naturezas e chegou ao cargo máximo do executivo em sua pátria, e entendia que a 

violência não faz parte da natureza humana, e que as pessoas, os agrupamentos 

sociais e o governo detêm papel relevante para coibir este fenômeno. 
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2.1  DADOS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE SOBRE HOMICÍDIOS 

NO MUNDO 

 

Ainda no deslinde estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

Relatório Mundial sobre a prevenção da violência, para se ter uma macro visão do 

fenômeno homicídio, é relevante transcrever o texto que segue (2014): 

Nos países de renda baixa e média, as mais altas de taxas de homicídio 
estimadas são registradas na Região das Américas – 28,5 homicídios por 
cem mil pessoas –, seguindo-se a Região Africana – 10,9 homicídios por 
cem mil pessoas. As mais baixas de taxas de homicídio estimadas são 
registradas nos países de renda média e baixa da Região do Pacífico 

Ocidental – 2,1 por cem mil pessoas. 

 

Aduz-se da leitura do enunciado que o homicídio é um fenômeno que guarda 

características regionais, por meio do qual se entrelaçam as mais diversas variáveis, 

quer sejam religiosas, culturais, socioeconômicas, geográficas, e mais um sem 

número de outras possibilidades. 

A tabela 01 que segue transcrita abaixo, extraída do relatório da Organização 

Mundial da Saúde – prevenção da violência, oportuniza visualizar o quanto exposto 

com maior clareza (2014): 

Tabela 01 – Números e taxas estimados de homicídio por cem mil pessoas, por 
região da OMS e nível de renda nacional, 2012. 

 

Fonte: OMS, 2012. 

Consoante a exegese da tabela acima, percebe-se que a mais alta taxa de 

homicídios por grupo de cem mil pessoas registra-se na região das Américas, com 
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índice de 28.5 (válido pontuar que o Brasil contribui fortemente para esta estatística). 

A vice-liderança fica com a região Africana, que registra taxa de 10.9. 

A compreensão de como se comporta o homicídio na área da trigésima nona 

Companhia da Polícia Militar e das variáveis que contribuem para a sua ocorrência 

começa com o entendimento do mesmo fenômeno em escala global. 

Quem são os atores ativos e passivos da violência e do homicídio? Aspectos 

econômicos contribuem de que forma para a incidência do fenômeno? Faixas etárias 

são relevantes no estudo? O analisar do gráfico a seguir, extraído também do 

relatório da Organização Mundial da Saúde, proporciona olhares interessantes 

(OMS, 2012): 

Gráfico 01 – Taxas de homicídio por cem mil pessoas, por grupo etário e nível 
nacional de renda, 2012, em todo o mundo. 

 

Fonte: OMS, 2012. 

A análise dos dados constantes do gráfico anterior traz que o grupo 

predominante de vítimas de homicídios no mundo é o de jovens, na faixa entre 15 a 

29 anos, residentes de países de renda média alta e naqueles de renda baixa.   

O olhar científico sobre os dados já processados permite ao pesquisador 

perceber que existe um padrão na apresentação da violência. Os jovens, que 

constituem o grupo preferencial do homicídio, costumam se expor mais ao risco e ao 

perigo. Tendem a sair mais a noite, a frequentar lugares mais perigosos, a se 

submeter a culturas de grupos (e de gangues de rua também). 

Por outro lado, observa-se que as localidades com a mais alta renda 

concentram a menor incidência de homicídios, em todas as faixas etárias. É um 

dado relevante ao se transversalizar com a realidade local de Salvador e com o 

aspecto da exposição ao risco. Não se vê pessoas circulando, interagindo, ou 
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conversando nas portas das suas casas em bairros como Horto Florestal, Aquarius 

ou Alto do Itaigara, diferente da cultura de bairros como Maçaranduba, Periperi ou 

Alto de Coutos. 

 

2.2 DADOS DA ONU SOBRE HOMICÍDIOS NO MUNDO 

 

A Organização das Nações Unidas produz com regularidade um relatório 

mundial no qual analisa a criminalidade no globo. 

Ela conta com cento e noventa e três países filiados. Na introdução do 

documento registra que alguns dados derivam de estimativa, visto que nem todos os 

países do mundo contam com registro de homicídio confiáveis. 

Ademais, muitas nações não têm a abertura necessária para a divulgação de 

informações, sendo diversas vezes controladas por regimes pouco democráticos 

que não divulgam determinados tipos de dados. 

Assim a ONU, no documento denominado “global study on homicide 2013”, 

editado pela United Nations Office on Drugs and Crime, traz o mapa de homicídios 

no globo em 2012. A imagem a seguir fala por si e ratifica a compreensão trazida 

pela Organização Mundial de Saúde. (ONU, 2013): 

Mapa 01 – Homicide rates, by country or territory (2012 or latest year). 

 

Fonte: UNODC, 2013. 
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Percebe-se claramente, posto que a visão do mapa oportuniza essa 

possibilidade, a concentração das mais elevadas taxas de homicídio na região das 

Américas e da África.  

No globo, via de regra, quanto mais situado ao sul está um país, maior a 

probabilidade das taxas de homicídio serem mais expressivas. Interessante registrar 

que as localidades em comento, em sua quase absoluta totalidade, foram 

colonizadas e exploradas, primeiro pelos europeus e em seguida, de forma 

concorrente ou isolada, pelos Estados Unidos da América. 

O falecido escritor uruguaio Eduardo Galeano, em seu livro – As veias abertas 

da América Latina - retrata minuciosamente o processo exploratório levado a termo 

nestas plagas, consoante se observa na transcrição a seguir (Galeano, 2014):  

[...] É a América Latina, a região das veias abertas. Do descobrimento aos 
nossos dias, tudo sempre se transformou em capital europeu ou, mais 
tarde, norte-americano, e como tal se acumulou e se acumula nos distantes 

centros de poder. 

 

Assim, é razoável concluir que uma das variáveis que permeiam a questão da 

concentração do homicídio nas Américas deriva do passado de exploração, que 

acarretou em pobreza e desigualdade, fenômenos que na história humana 

costumam ombrear-se com a criminalidade e a violência. 

 

3. ABORDAGEM SOCIOLÓGICA – O HOMICÍDIO E SEUS CONTORNOS 

REGIONAIS. 

 

Após a abordagem levada a termo no tópico anterior, tornou-se possível 

perceber, por intermédio dos dados oficiais de organismos internacionais, o quão 

complexo e multifatorial é o homicídio quando observado na sua perspectiva global. 

As informações consignadas oportunizam enxergar que o enquadramento de 

homicídios por faixa etária no planeta guarda relação com os dados brasileiros, que 

concentram no público de homens jovens os papéis principais das mortes, tanto no 

pólo ativo quanto passivo. 
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Foi possível também perceber que as Américas (notadamente a latina e a do 

sul) contribuem fortemente para o quantitativo de homicídios no globo, sendo o 

Brasil um dos maiores expoentes na violência e na criminalidade, no que tange a 

número absoluto da ocorrência homicídio. 

Após ter a oportunidade de utilizar a visão macro planetária para o deslinde 

do fenômeno homicídio, oportuno para a pesquisa presente buscar as luzes da 

ciência sobre o comportamento humano em lide, buscando sempre guardar a devida 

transversalidade com o objeto de pesquisa. 

Considerando que a proposta da Sociologia, resumidamente, é o estudo da 

sociedade humana, dos processos que regem e influenciam os indivíduos e grupos, 

debruçando-se sobre os fenômenos sociais e as maneiras das comunidades se 

organizarem, suas culturas, saberes, comportamentos, relações e inter-relações, é 

mister buscar o apoio desta ciência no escopo de lançar luzes sobre o homicídio e 

de que forma este ato pode ser estudado e mitigado pelas forças policiais, in casu, a 

Trigésima Nona Companhia Independente da Polícia Militar do Estado da Bahia. 

Neste mister, buscando o enlace do presente recorte com o estudo da 

criminalidade, é pertinente colher o pensamento do sociólogo polonês Zygmunt 

Bauman, em sua obra – “A riqueza de poucos beneficia todos nós?”, transcrita a 

seguir (BAUMAN, 2015): 

[...] Na era do iluminismo [...] o padrão de vida em qualquer vila da terra 
nunca era mais que duas vezes superior aquele em vigor na região mais 
pobre. Hoje, o país mais rico, o Qatar, se vangloria de ter uma renda per 
capita quatrocentas e vinte e oito vezes maior do que a do país mais pobre, 
o Zimbábue. 

 

Conciliando o olhar de Bauman com os estudos dos organismos 

internacionais, é possível vislumbrar uma provável relação de causalidade (não 

exclusiva, naturalmente, posto o quão multifatorial se revela o homicídio) entre a 

desigualdade econômica e a criminalidade. 

Isto posto, buscamos situar a presente assertiva no campo da probabilidade, 

em razão dos parcos elementos disponíveis para ser conclusivo, ainda mais 

considerando estarmos em terreno humano, dado a poucas certezas e difícil 

previsibilidade. 



23 
 

Para dialogar (em tom de ratificação) com Bauman, válido observar o que 

pensa o economista Thomas Piketty, autor do livro – “O capital do século XXI”, na 

transcrição a seguir (PIKETTY, 2014): 

[...] A América é igualmente dividida em dois conjuntos bem distintos de 
países [...] o bloco EU/Canadá, com trezentos e cinqüenta milhões de 
habitantes e quarenta mil euros de PIB/hab, e a América Latina, com 
seiscentos milhões de habitantes e dez mil euros de PIB/hab. 

[...] A África Subsaariana, com novecentos milhões de habitantes é a zona 

mais pobre do mundo, com dois mil euros de PIB/hab. 

 

As desigualdades econômicas continentais novamente se tornam explícitas. 

O economista não discorre sobre criminalidade, mas registra com vasta pesquisa de 

dados confiáveis que estamos concentrando os recursos econômicos nas mãos de 

poucos, legando a uma expressiva maioria a posse de quase nada. 

Os países do eixo norte, coincidentemente mais ricos, registram menores 

índices de violência. São aqueles que exploraram economicamente os mais pobres, 

os do eixo sul que, por sua vez, concentram os maiores índices de criminalidade. 

Após a apreciação do aspecto global dos homicídios, partiremos agora para 

uma perspectiva nacional, buscando compreender como a violência se apresenta no 

contexto brasileiro. 

 

4. DADOS DE CVLI NO BRASIL 

 

O Banco Mundial editou em 2012 o estudo – “Por um Brasil mais seguro: Uma 

análise da dinâmica do crime e da violência.”, no qual traz a taxa de homicídios no 

Brasil entre 1980 e 2010, consoante se observa na transcrição abaixo consignada 

(BANCO MUNDIAL, 2012): 

Gráfico 02 – Taxas de homicídio no Brasil – 1980 -2010. 

 

Fonte: Ministério da Saúde/Base de dados do sistema único de saúde - DATASUS. 
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A ilustração demonstra de forma transparente a tragédia da segurança 

pública nacional, que registra quase permanente ascensão da linha de CVLI, um 

indicador alarmante da incapacidade nacional histórica para fazer frente a este 

fenômeno. 

 

 4.1 O CVLI NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

O nosso país é heterogêneo na criminalidade. Buscando pesquisar o 

fenômeno em tela, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) editou 

em 2015 um robusto estudo denominado – “Diagnóstico dos homicídios no Brasil: 

Subsídios para o pacto nacional pela redução de homicídios. 

Uma das contribuições do estudo da SENASP segue abaixo, uma 

demonstração gráfica da taxa de homicídios por 100 mil habitantes no Brasil, por 

região. A referida ilustração segue abaixo (SENASP, 2014): 

Gráfico 3 – Taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Brasil, 2014 

 
               Fonte: Secretaria Nacional de Segurança Pública 

 

Assim, o que inicialmente se apresentou como um desafio nacional, com o 

Brasil registrando dez por cento dos homicídios do mundo, se repete no aspecto 

regional, com o Nordeste registrando a maior taxa de homicídios por cem mil 

habitantes do País. 

Retornando ao relatório do Banco Mundial, é possível observar o 

comportamento do homicídio por mais de uma década no desenho regional no 

Brasil, num gráfico que ilustra didaticamente a situação da região nordeste no 

comparativo com as demais, conforme se observa a seguir (BANCO MUNDIAL, 

2012): 
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Gráfico 4 – Taxas de homicídios por 100.000 habitantes, por região Brasil – 1997 - 2010 

 

    Fonte: Ministério da Saúde/Base de dados do sistema único de saúde - Datasus. 

 

Notadamente, enquanto no período compreendido entre 1997 e 2010 a região 

sudeste registra queda consistente e regular e as regiões sul e norte apresentam 

crescimento pouco representativo, as regiões norte e o nordeste apresentam 

substancial recrudescimento. 

 

 4.2 O CVLI NABAHIA 

 

Prosseguindo no escopo desta pesquisa de efetuar um panorama contextual 

dos homicídios, observaremos como tem se comportado o fenômeno no Estado da 

Bahia no passar dos anos.  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) publicou em 2016 o “Atlas 

da Violência”, um minucioso trabalho que propôs se debruçar sobre o homicídio no 

Brasil. A fim de observar o delineamento do homicídio na unidade federativa que é 

objeto desta pesquisa, transcrevemos abaixo uma tabela do citado estudo, que 

mostra a evolução dos homicídios na Bahia entre 2004 a 2014 (IPEA, 2016): 
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Tabela 02 – Taxa de Homicídios por Unidade da Federação, Brasil, 2004 a 2014. 

 

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de população e indicadores sociais. Gerência de 
estudos e análises da dinâmica demográfica e MS/SVS/CGIAE – Sistema de informações sobre 
mortalidade – SIM. 

 

No período citado (2004-2014), o Estado da Bahia consolida um aumento da 

taxa de homicídios da impressionante ordem de 132,6%, pulando de 16,0 em 2004 

para 37,3 em 2014. 

 

 4.3 DADOS SOBRE HOMICÍDIO EM SALVADOR 

 

No último recorte, pontuaremos como a capital do Estado da Bahia, Salvador, 

cidade na qual está situada a trigésima nona Companhia de Polícia Militar, objeto do 

nosso estudo, se comporta no que tange a evolução dos homicídios. 

Para tal mister, oportuno recorrer ao Mapa da violência 2013, elaborado pelo 

sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, que traz os números de homicídio nas capitais do 

Brasil no período compreendido entre 2001 a 2011. 

Na tabela do estudo destacamos as capitais das regiões norte e nordeste, 

conforme podemos observar na transcrição abaixo (WAISELFISZ, 2013): 
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Tabela 03 – Número de Homicídios na população total por capital e região. Brasil, 2001/2011. 

 

Fonte: SIM/SVS/MS. 

Na tabela acima, percebemos que no período em lide o homicídio em 

Salvador registrou um aumento da ordem de 215,3%, saltando de 530 em 2001 para 

1.671 em 2011. Em números absolutos, foi a capital do norte/nordeste onde mais 

ocorreu o crime estudado. 

O processo aplicado, que trouxe como o fenômeno em pesquisa se apresenta 

no globo, no país, na região, no estado e na capital avaliada nos traz a dimensão de 

que as unidades policiais soteropolitanas têm o encargo de enfrentar o crime numa 

proporção e dimensão nas quais, decerto, nenhuma outra agência do planeta é 

submetida. 

 

5. O TRANSVERSALIZAR DA SOCIOLOGIA COM O CRIME NA REALIDADE 

NACIONAL 

 

A busca por iluminar o entendimento do homicídio nestas plagas perpassa 

pelos estudos pretéritos. Assim, no livro dos sociólogos Luis Flávio Sapori e Gláucio 

Ary Dillon Soares - Porque cresce a violência no Brasil – os autores concluem (sobre 

quais devem ser as medidas saneadoras da violência) pela “necessidade da 

redução da impunidade, adoção de programas protetivos voltados aos jovens, 

adoção de penalização mais severa para crimes violentos e racionalização da 

gestão dos programas e projetos de controle de criminalidade.” 
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São medidas de longo prazo, algumas de implementação duvidosa, e deixam 

lacunas em algumas variáveis expressivas na criminalidade (desigualdade, ação 

policial, dentre outras). 

Num outro olhar, o mestre em sociologia baiano Osvaldo Bastos Neto, em seu 

livro – Introdução a segurança pública como segurança social: Uma hermenêutica 

do crime – quando finaliza o capítulo que dedica à Bahia, externa o seguinte (NETO, 

2006): 

[...] Por enquanto a favela na Bahia e no Brasil permanecerá como bode 

expiatório, como um reduto da classe perigosa. Talvez, o nosso maior 

problema, que dificulta o trabalho das polícias, nem seja a tal da ingerência 

política nas instituições policiais. Pior ainda, parece ser toda uma sociedade 

participando ativamente do crime. Criticando-o apenas quando não encontra 

uma maneira de participar dele e fazer fortuna também. 

 

O professor Osvaldo Bastos aborda enfaticamente a participação da 

sociedade brasileira no crime, quer ativamente, quer passivamente.  

A crença de que o criminoso é uma “vítima da sociedade”, que a polícia é a 

“força repressora do estado”, que devemos buscar sempre “levar vantagem”, 

constitui uma condicionante cultural tupiniquim, um grupo de abordagens que, 

reforçadas e repetidas por setores da imprensa e grupos ideológicos, constituem o 

senso comum do homem médio nacional, que contribui sobremaneira para o nosso 

atual estado de coisas. 

Assim, dando seguimento ao deslinde da pesquisa nos seus recortes de 

maior grau de especificidade, seguiremos agora na contextualização histórica e legal 

da implantação dos programas de segurança pública na Bahia, com a devida 

abordagem dos aspectos legais intrínsecos e correlacionados com o Prêmio pelo 

Desempenho Policial. 
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6. HISTORICIDADE BAIANA NOS ASPECTOS POLÍTICO, INSTITUCIONAL E 

LEGAL DO PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DO 

PRÊMIO PELO DESEMPENHO POLICIAL (PDP). 

 

 Bahia. Outubro de 2006. Jaques Wagner, foi eleito governador do Estado, em 

primeiro turno, numa disputa com o então Chefe do Executivo, Paulo Ganem Souto, 

logrando 52,89% dos votos válidos.  

O horizonte na área de segurança que aguardava o novo gestor, contudo, era 

extremamente desfavorável. No ano de 2006 o Estado continuava a registrar 

números crescentes na taxa de homicídios (foi de 16,0 em 2004, 19,9 em 2005 e 

22,9 em 2006). 

 Durante o inicio do Governo, em 2007, o Secretário de Segurança Pública era 

o Delegado da Polícia Federal Paulo Bezerra. O Governador o manteve na função 

por apenas um ano. Em fevereiro de 2008, após uma série de revezes nos 

indicadores de segurança, o Secretário pediu a sua exoneração ao governador, que 

aceitou e nomeou em seu lugar o também Delegado da Polícia Federal Cesar Nunes 

para a função. 

 

6.1 O PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – 2008/2011. 

 

  Durante o primeiro governo do político em tela a frente do Estado da 

Bahia (2007 – 2010), o indicador de homicídio só fez piorar. (taxa de 25,0 em 2007, 

32,7 em 2008, 36,7 em 2009 e 39,0 em 2010). A gestão do Delegado Cesar Nunes a 

frente da SSP também não apresentou os resultados esperados pelo Governador. 

Assim, no que pese o resultado dos indicadores de criminalidade ser pouco 

alvissareiro durante a primeira gestão do governo Jaques Wagner, vigorou no 

período de 2008 – 2011 o Plano Estadual de Segurança Pública, que pretende 

aglutinar e todas as linhas de ação institucional sobre a matéria, e tinha como 

proposta o alinhamento do posicionamento governamental com as postulações 

populares, conforme se observa no fragmento de texto consignado a 

seguir(PLANESP 2008/2011): 
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[...] A partir dessa aproximação sistemática entre Governo e sociedade, as 
demandas da população passaram a ser incorporadas ao Plano de Governo 
e com ele conciliadas. As propostas populares, após seleção, análise e 
tratamento, começaram a dar origem a projetos específicos, que foram e 
continuarão sendo consignados a diversos instrumentos de aplicação e 
comunicação da estratégia de gestão governamental. Com essa 
perspectiva, foi elaborado o Plano Estadual de Segurança Pública 
(PLANESP) 2008/2011, documento materializador da Política de Segurança 
Pública do Estado da Bahia. 

 

  Isto posto, ainda que demonstrando na frieza dos números resultados 

na área de segurança pública decepcionantes no primeiro governo, o executivo 

estadual entende como exitosa a ação do PLANESP, ressaltando como conquistas o 

quanto transcrito abaixo (PLANESP 2008/2011): 

[...] a contratação de novos policiais, a implantação de novos sistemas, 
como o de identificação civil e criminal (SIIDA e AFIS), o SIGIP, o Sistema 
Tetra, além do laboratório de DNA, a criação da Delegacia Digital e da 
Delegacia Móvel. Nesse período também houve a padronização e 
ampliação da frota, a aquisição de aeronaves e de veículos para Defesa 
Civil, além de armamentos e equipamentos diversos, inclusive os de 
proteção individual. Finalmente, merece destaque especial a deflagração de 
uma profunda melhoria na gestão dos recursos e emprego operacional dos 
órgãos policiais, em cada território, através da criação e implantação das 
Áreas Integradas da Segurança Pública (AISPs)... É possível ainda 
enumerar, como resultados alcançados, a melhoria da remuneração dos 
policiais e o avanço de suas leis orgânicas; o emprego das ações de 
inteligência policial na desarticulação de quadrilhas, principalmente 
vinculadas ao tráfico de drogas, e no combate à corrupção de agentes 
públicos; o efetivo incremento do policiamento comunitário, através de 
projetos como o Ronda no Bairro e do Sistema de Ações Preventivas, da 
investigação e dos trabalhos periciais, que passaram a atuar de forma mais 
integrada, conquistando relevantes vitórias contra o crime. 

 

6.2 O NOVO PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO 

JAQUES WAGNER – 2012/2015. 

 

Em outubro de 2010, Wagner é reeleito governador da Bahia, novamente em 

primeiro turno, com 63,83% dos votos válidos. Revestido do aparente escopo de 

conter o recrudescimento da violência no Estado, muda novamente o Secretário de 

Segurança Pública. Em 2011, é nomeado e assume o também Delegado da Polícia 

Federal Maurício Telles Barbosa. 
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É então editado um novo Plano Estadual de Segurança Pública, para o 

período de 2012 – 2015. No próprio documento, o governo do estado registra como 

proposta e objetivo o seguinte (PLANESP 2012/2015): 

 

[...] Promover a segurança pública é fundamental para assegurar os Direitos 
Humanos e consolidar a nossa democracia. A redução de índices de 
criminalidade, violência e vulnerabilidade das comunidades, assim como a 
melhoria da sensação de segurança são questões centrais na nossa 
agenda de políticas públicas. Com este foco, estabelecemos uma nova 
estratégia na área de segurança pública, uma vez que o modelo tradicional 
repressivo/reativo de combate à violência não vem dando conta de interferir 
positivamente no fenômeno da violência. Essa nova estratégia associa 
medidas de combate e repressão à criminalidade – ainda necessárias – 
com ações de cunho preventivo, com ênfase na gestão, na polícia de 
proximidade e na inteligência, integradas às iniciativas sociais e econômicas 
que objetivam a inclusão social e a ampliação de oportunidades voltadas 
para as populações mais vulneráveis. No âmbito da Secretaria da 
Segurança Pública, alinhada com as diretrizes e os programas de governo, 
o Plano Estadual de Segurança Pública aglutina as estratégias, os 
programas, os projetos e as ações que serão desenvolvidos ou terão 
continuidade para o período de 2012 a 2015. Muitas dessas ações, voltadas 
para o Pacto pela Vida, tiveram início ainda em 2011, entre elas, merecem 
destaque: o início da implantação das Bases Comunitárias de Segurança, a 
inauguração do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e o 
reequipamento do Departamento de Polícia Técnica, além da aprovação da 
lei que institui o Sistema de Defesa Social que dá a segurança jurídica 
necessária às novidades que integrarão o Pacto pela Vida. 

 

 O Novo PLANESP pretende assim uma nova abordagem para enfrentamento 

do problema da criminalidade no segundo governo de Jaques Wagner, e a Bahia 

começa então a efetivar um novo formato de gestão da Segurança Pública.  

 

6.3 A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL 12.357. 

 

Por intermédio da Lei nº Estadual n 12.357 de 26 de setembro de 2011, o 

Governo: “Institui o Sistema de Defesa Social, o Programa Pacto pela Vida, e dá 

outras providências.” 

 A legislação em comento, com vinte e três artigos, instituiu na Bahia o sistema 

de defesa social, que deveria articular as ações das secretarias de governo em prol 

de uma política pública de defesa social. Deveria haver também inter-relação com o 

poder legislativo e judiciário, bem como com o Ministério Público e a Defensoria. 
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6.4 O PROGRAMA PACTO PELA VIDA 

 

 A lei em comento veio Instituir o Pacto pela vida que, na letra do artigo sétimo 

- “consiste no conjunto de projetos e atividades desenvolvidos por diversos órgãos 

do Poder Público e em interação com a sociedade civil, que tem como finalidade 

promover a redução da criminalidade e violência no Estado da Bahia, com ênfase na 

prevenção e combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI.”.  

 O Programa conta com site próprio, do qual se pode extrair o escopo e 

metodologia empregada, estribados na persecução do estado da Bahia em 

combater o recrudescimento do CVLI, consoante se observa das transcrições a 

seguir (PACTO PELA VIDA, 2011): 

 

[...] O Pacto Pela Vida é um programa de Estado criado pela Lei nº 12.357 
de 26/09/2011 no âmbito do Sistema de Defesa Social – SDS, cujo objetivo 
principal é a promoção da paz social.  
Trata-se de uma nova política pública de Segurança, construída de forma 
pactuada com a sociedade, articulada e integrada com o Poder Judiciário, a 
Assembléia Legislativa, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os 
municípios e a União. 
A liderança do Pacto é feita diretamente pelo Governador da Bahia, que 
dirige esforços de treze Secretarias de Estado com o objetivo principal de 
reduzir os índices de violência, com ênfase na diminuição dos Crimes 
Violentos Letais Intencionais – CVLIs e dos Crimes Violentos contra o 
Patrimônio – CVPs. 
O Programa prevê, no âmbito policial, ações integradas das unidades da 
Secretaria de Segurança Pública, das Polícias Militar e Civil e do 
Departamento de Polícia Técnica visando à redução dos CVLIs e CVPs. 
No âmbito social, o Pacto prevê ações de prevenção social executadas por 
diversas Secretarias de Estado, voltadas para a população vulnerável das 
áreas identificadas como críticas em termos de criminalidade, de modo a 
reafirmar direito e dar acesso a serviços públicos indispensáveis. 
O Programa possui dentre suas características principais: 
Novo modelo de gestão, com a criação de diversas instâncias que se 
relacionam: 
Um Comitê de Governança – integrado pelos dirigentes máximos dos 
Poderes e Instituições do Estado, responsável pela definição das diretrizes 
estratégicas e acompanhamento das ações; 
Um Comitê Executivo – presidido pelo Governador e integrado por 
representantes dos Poderes e Instituições do Estado, com a finalidade de 
promover a articulação entre os processos de formulação, implantação, 
monitoramento e avaliação de suas ações; 
Cinco Câmaras Setoriais para propor e definir diretrizes e políticas setoriais 
que contribuam para a redução das taxas de Crimes Violentos Letais 
Intencionais – CVLIs, na sua respectiva área de atuação. 
O Núcleo de Gestão, que é uma unidade de monitoramento e avaliação dos 
resultados do Programa. 
Nova distribuição territorial para fins de execução e monitoramento das 
ações do Programa: 
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Criação de Regiões Integradas de Segurança Pública – RISP compostas 
por Áreas Integradas de Segurança Pública – AISP, dentro do território do 
Estado da Bahia; 
O direcionamento de recursos e esforços policiais e sociais para áreas 
consideradas prioritárias para o Programa, mediante a adoção dos 
indicadores CVLI e CVP como parâmetros. 

  

6.5  O NÚCLEO DE GESTÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA – 

ESTRUTURA E CONSIDERAÇÕES DO ESPECIALISTA EM GESTÃO 

GOVERNAMENTAL 

 

A nova legislação em lide criou o Núcleo de Gestão, e tem seu escopo 

delineado consoante a inteligência do artigo dezesseis – “com a finalidade de atuar 

na concepção e execução dos processos de monitoramento e de avaliação dos 

programas que integram o Sistema de Defesa Social”. 

 Com fulcro de compreender o funcionamento do Núcleo e suas conexões com 

o objeto desta monografia, foi submetido um questionário ao senhor Julio Cesar do 

Carmo Lima, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Núcleo 

de Gestão do Governo do Estado da Bahia. 

 

6.6  QUESTIONÁRIO SUBMETIDO AO ESPECIALISTA EM GESTÃO 

GOVERNAMENTAL 

 

 Os questionamentos foram deveras oportunos para compreender o NG e o 
PDP. Na primeira questão foi abordada qual a função do Núcleo, sendo que o 
especialista em comento trouxe a letra da lei retro citada e o regulamento pertinente, 
abaixo transcrito: 

  

Na estrutura orgânica do Estado, encontra-se no Gabinete do Governador. 
O Decreto n. 16.329, de 28 de setembro de 2015, na regulamentação da 
finalidade estabelecida em Lei, atribui as seguintes competências ao 
Núcleo de Gestão: 
I - executaras ações necessárias à articulação institucional entre os órgãos 
que integram o Sistema de Defesa Social e a gestão estratégica dos 
processos relacionados à Política Pública de Defesa Social; 
II – prestar apoio técnico e administrativo para o funcionamento do Comitê 
Executivo do Pacto pela Vida e das Câmaras Setoriais; 
III – propor a emissão de atos normativos complementares, necessários ao 
funcionamento do Sistema de Defesa Social; 
IV - acompanhara execução das ações de monitoramento eavaliação dos 
programas que integram o Sistema de Defesa Social. 
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Na prática, a unidade não tem cumprido totalmente a finalidade legal para 
a qual foi criada, atuando apenas no âmbito do monitoramento, nunca 
havendo lidado com os desafios relacionados com a avaliação. Ressalte-se 
que, internamente, a equipe técnica alertou para a distorção e, 
informalmente, até promoveu a elaboração de um primeiro relatório de 
avaliação do Programa Pacto pela Vida. Contudo a Coordenação do 
Programa, instância informal, nunca determinou a implantação de 
procedimentos sistemáticos de avaliação, tampouco utilizou-se do referido 
relatório. 
Outra ressalva que deve ser feita é que mesmo atuando no processo de 
monitoramento do Programa Pacto pela Vida, nunca houve liberdade de 
atuação da equipe técnica para a implantação de procedimento de 
monitoramento mais adequado às melhores práticas relatadas pela 
literatura sobre o tema. A Coordenação do Programa, desde os seus 
primórdios determinou que o modelo vigente no Estado de Pernambuco 
fosse adaptado para o Estado da Bahia, com maior atenção para o 
monitoramento dos resultados desejados com a implantação do Pacto pela 
Vida (redução do número de vítimas de CVLI), sem preocupação com o 
desenho e monitoramento das possíveis componentes (Entenda-se por 
componentes os conjuntos de projetos por área temática que, caso 
devidamente executados, impulsionariam o alcance dos resultados 
pretendidos com a implantação do Programa) que poderiam integrar o 
Programa. 
Em face do exposto, consideramos o monitoramento do Programa 
incompleto, deficiente, sem capacidade para gerar informações relevantes 
para as correções de rumo que deveriam ser realizadas durante a 
execução. Nas reuniões do Comitê Executivo vê-se apenas a variação do 
número de vítimas de CVLI, seguida de algum esclarecimento de natureza 
policial, e, muito eventualmente, de modo assistemático, são dadas 
notícias sobre o andamento de ações “consideradas importantes”, que, 
ultimamente, variam a cada reunião, de acordo com a memória dos 
participantes ou como problema que incomoda no momento. A relação 
entre um desejado conjunto de ações previamente definidas, debatidas 
entre os diversos atores que deveriam integrar o Programa (sociedade 
inclusa), planejadas de modo integrado, com orçamento, estável no tempo, 
consideradas suficientes para mudar o panorama atual da violência na 
Bahia e os resultados alcançados no território não é estabelecida, dado 
que o primeiro elemento (conjunto de ações) não existe. 
Por fim, cabe salientar, que, desde julho do corrente ano, o Núcleo de 
Gestão não exerce nenhuma das suas competências normativas. No mês 
de agosto/2015, por determinação do senhor Governador, houve 
substituição na Coordenação Executiva do Núcleo de Gestão. Por efeito, 
sem entrar na discussão dos fatos verificados, aos poucos, após a 
substituição, rotinas fundamentais para a manutenção do monitoramento 
feito por meio das reuniões do Comitê Executivo e das Câmaras Setoriais, 
impulsionadas pelo Núcleo - reunião do Coordenador do Programa com o 
Núcleo de Gestão, reunião do Coordenador do Programa com os 
assessores das Câmaras, reunião de Coordenação (Coordenador do 
Programa, Coordenador do Núcleo e Secretários) - foram relegadas a 
segundo plano ou abandonadas. 
Analisando o cenário, entendemos que o abandono de tais rotinas, não 
impulsionadas pelo Núcleo depois da mudança de gestão na unidade, o 
distanciamento do Coordenador do Programa, (O Coordenador do 
Programa é o senhor Cezar Lisboa, atual Assessor Chefe da Assessoria do 
Governador)responsável também por tratar de assuntos relacionados ao 
cenário político que antecedeu as eleições, e, adicionalmente, a 
manutenção de modelo de monitoramento que não agradou ao novo 
Governador (que manifestou isso e pediu mudanças logo na primeira 
reunião), Nossa percepção é que o senhor Governador, ao não ver 
introduzidas as alterações solicitadas, deixou de priorizar a sua 
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participação nas reuniões do Programa, não garantindo mais a realização 
das mesmas de modo regular, nos prazos anteriormente acordados, 
resultaram na paralisia do Programa e do Núcleo de Gestão (A unidade 
encontra-se à beira de uma extinção branca. Com o término iminente dos 
contratos de trabalho de servidores temporários e saída dos poucos 
efetivos (descontentes com o imobilismo e baixo comprometimento da atual 
gestão), problema não tratado (apesar dos avisos) e sem solução próxima, 
a unidade deve ficar com apenas 6 servidores ao final de jan/17 e, em 
junho seguinte, se nada for feito, com apenas 2. Em 2013 eram 28 
servidores na unidade, entre efetivos e temporários). 
Desde junho o Comitê Executivo não se reúne e o pseudo-monitoramento 
não é realizado. Menção honrosa à Secretaria de Segurança Pública, que 
apesar dos fortes problemas verificados no seio do Programa, ainda 
mantém o funcionamento das reuniões da sua Câmara Setorial. A Câmara 
de Articulação dos Poderes também ainda se reúne, muito embora 
intervalos cada vez mais irregulares. 

 Foi questionado em seguida como o Estado da Bahia resolveu adotar o 

Prêmio por Desempenho Policial, a que o Sr Julio respondeu o seguinte: 

  

No programa pernambucano, o PDP era parte integrante e essencial, posto 
que baseado num modelo de gestão focado em resultados. Em tais 
espécies de modelo, o reconhecimento ao alcance do resultado é pilar 
fundamental. 
Assim, o Governador Wagner, os secretários Robinson Almeida, Maurício 
Barbosa e Manuel Vitório, logo após terem contato com o modelo 
pernambucano, depois de várias viagens para conhecê-lo, uma vez 
definido que o mesmo seria adotado na Bahia, decidiram implantar o Pacto 
pela Vida e o PDP, mobilizando as equipes técnicas da Secretaria da 
Administração e da de Segurança Pública para iniciar os trabalhos de 
formatação e discussão do mesmo com os gestores e representantes das 
corporações policiais. 

 

 Perguntado por que o Estado da Bahia resolveu adotar o Prêmio por 

Desempenho Policial, o entrevistado afirmou: 

 

Entendo que a adoção do PDP deu-se por ser parte essencial do modelo 
pernambucano, pelas razões supra explicitadas, que seria adaptado pela 
Bahia. 

 

Na busca de elucidar a construção do PDP, foi questionado ao especialista, 

de acordo com a percepção dele, dentre os diversos mecanismos motivacionais, 

porque se resolveu fazer pagamento em dinheiro para os policiais que reduzissem 

o CVLI em suas áreas de responsabilidade, sendo respondido o seguinte: 

Porque replicava-se um modelo que deu certo (na visão dos nossos 
dirigentes), no caso, o de Pernambuco. Adicionalmente, os 
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gestores na época também consideravam a concessão de 
vantagens pecuniárias como fator bastante motivador à época. 

 

 Na quinta questão, foi indagado se cinco anos após a publicação da lei do 

PDP, existiam estudos ou análises do governo no sentido de avaliar o resultado e se 

positivamente, o empreendimento de remunerar a redução de CVLI havia sido 

exitoso, a que foi respondido o seguinte: 

Não tenho notícia de nenhum estudo ou análise com o objetivo de avaliar o 
resultado. O que se faz, em alguns momentos, são balanços, mas nada 
que implique na adoção de procedimento técnico e estruturado de análise 
ou avaliação do Programa. 

 

Foram então solicitados os números oficiais de CVLI da Bahia de 2010 a 

2015, sendo então cedida a tabela que segue em apenso: 

Tabela 04 – CVLI na Bahia

 

Fonte: Núcleo de Gestão do Governo da Bahia 

Buscou-se então saber o porquê da fixação da meta de redução percentual 

de CVLI em 6%, sendo esclarecido de acordo com o quanto transcrito abaixo: 

Os secretários envolvidos com o Programa entenderam que inicialmente 
uma redução de 5% seria desafiadora o suficiente para o Estado da Bahia, 
no ano de 2011, com base em suas convicções pessoais. Não foi 
realizado nenhum estudo específico ou desenvolvida metodologia para 
fixação da meta, que, ao mínimo, levasse em consideração o impacto das 
ações do Programa, em especial daquelas que aportassem recursos 
adicionais para a prevenção e repressão à violência, ou mesmo que 
considerasse a indisponibilidade de aportes que impulsionassem o 
alcance da meta (em anos de contingenciamento). 
Para o ano de 2012, considerando que o Estado alcançou sua meta no 1º 
ano do Programa (2011), resolveram aumentar um pouco a meta de 
redução, sendo esta estipulada em 6%. Com o resultado ruim de 2012, 
decidiram não aumentar a meta, mantendo-a. Depois disso, a posição do 
Comitê Executivo tem sempre sido a de manter a meta em 6%. Não se 
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cogita baixá-la, por receio de que o ato seja mal recebido pela opinião 
pública. 

 

A oitava questão busca elucidar se o PDP foi empregado em outras unidades 

federativas e caso afirmativo, se foi exitoso. O especialista respondeu: 

Nos moldes do PDP, tenho apenas conhecimento do Estado de 
Pernambuco. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também 
instituíram prêmios por resultados na área policial, mas desconheço 
estudos ou análises que tratem do êxito de tais medidas. 

 

A pergunta a seguir aborda se existe algum diagnóstico oficial sobre o porquê 

do homicídio no Nordeste, e na Bahia, ser numericamente tão alto em comparação 

com as demais regiões e unidades federativas, a que segue a resposta: 

Oficialmente, que eu tenha conhecimento, no Estado da Bahia não há 
estudo que aborde as causas de tais diferenças. As edições do Mapa da 
Violência trazem hipóteses sobre fenômenos associados à alta da 
violência, talvez alguma referência possa ser encontrada nas mesmas. 
Outrossim, hipótese defendida pelo Prof. Claudio Beato em seu livro 
Crimes e Cidades (UFMG), talvez possa ser aplicada. Em suma, ele 
sugere que o fenômeno do crime evolui em estágios, sendo mais 
desorganizado nos estágios iniciais, quando é mais provável que efeitos 
indesejados como homicídios apareçam em maior número. Nos estágios 
finais, os grupos criminosos atuariam de modo mais organizado e menos 
violento. Utilizando-se dessa hipótese, teríamos os Estados do Sudeste 
nos estágios finais e os do Nordeste nos iniciais, o que justificaria os 
maiores números nessa última região. Contudo, tal hipótese necessitaria 
ser testada em alguma pesquisa específica. 
Outra linha que pode explicar em parte a diferença é a utilização de 
metodologias diversas de coleta pelos Estados. São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais utilizam-se de artifícios que podem dificultar a análise e 
comparação dos seus números de homicídios. São Paulo contabiliza o 
número de ocorrências e não o de vítimas de homicídio. Rio e Minas 
classificam parcela significativa dos casos que envolvem mortes violentas 
como “mortes a esclarecer”. 

 

Para aferir a variável – policiamento ostensivo da PM – Foi indagado se a 

ampliação do policiamento ostensivo realizada pela Polícia Militar é entendida no 

contexto da Lei do PDP como uma das variáveis relevantes para a redução do 

CVLI, sendo respondido o seguinte: 

 
Em tese sim, desde que direcionado para os territórios mais críticos 
(mancha criminal, nas áreas com maior número de homicídios), pois a 
presença policial, em caráter ostensivo inibe a atuação criminosa. Um bom 
exemplo é o que é descrito por policiais (gestores e operadores) em 
relação à Operação Sílere, (Pelo pouco que conheço, a Operação Sílere é 
organizada pela PMBA, em parceria com a PCBA e órgãos da Prefeitura 
Municipal, combatendo som alto e outras ilegalidades que abrem espaço 
para o consumo excessivo de álcool e outras drogas num determinado 
território. Creio que a PMBA possa oferecer informações mais completas) 
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referindo que com a presença desta consegue-se reduzir de imediato o 
número de ocorrências no território beneficiado, efeito que se estende 
pelos dias seguintes. 
Entretanto, não tenho informações oriundas de pesquisa, estudo ou 
análise que ampare minha percepção ou que tampouco estabeleçam o 
grau de relevância do policiamento ostensivo na redução de CVLI. 

 
 

A Lei em tela teve extrema importância, posto que positivou a conexão entre 

as forças governamentais da segurança, saúde, assuntos penais, educação, entre 

os poderes, para convergir na finalidade da defesa social; instituiu o pacto pela vida, 

que aglutina os projetos e atividades convergentes a segurança e criou o Núcleo de 

Gestão, que deveria monitorar e avaliar os programas. 

 
 

6.7 A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL 12.371. 

 
 No mesmo ano, em dezembro, foi instituída a Lei Estadual n 12.371, que em 

seu caput - “Institui o Sistema de Definição e Acompanhamento de Metas para o 

Indicador Estratégico e outros Indicadores de Controle de Criminalidade no Estado 

da Bahia, estabelece regras para a concessão do Prêmio por Desempenho Policial, 

e dá outras providências.” 

 A segunda lei, com dezenove artigos, se relaciona diretamente com o objeto 

desta monografia, posto que traz para o ordenamento jurídico o prêmio por 

desempenho policial (PDP), o qual a trigésima nona companhia logrou alcançar, na 

primeira avaliação, o maior percentual de redução.  

Assim define, em seu artigo oitavo, o prêmio em comento: - “parcela de 

caráter eventual, atribuída aos servidores em exercício na Secretaria da Segurança 

Pública e seus órgãos em regime especial, em virtude do alcance de metas pré-

estabelecidas, em função do desempenho no processo de redução dos Crimes 

Violentos Letais Intencionais - CVLI.” 

 A lei abrange as diversas variáveis e possibilidades de contemplação de 

prêmio por redução de CVLI, mas o recorte que interessa a presente pesquisa está 

descrito no artigo dez, incido I, alínea “a”, que segue transcrito abaixo: 
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[...] Art. 10 - O Prêmio por Desempenho Policial - PDP terá periodicidade 
anual, sendo pago a cada mês de abril, nos valores estabelecidos no Anexo 
I desta Lei, observados as seguintes classificações e critérios:   
I - PDP-1, para os servidores em exercício na Secretaria da Segurança 
Pública e seus órgãos em regime especial, formalmente designados para 
atuação em Área Integrada de Segurança Pública - AISP, desde que esta 
tenha alcançado redução anual do número de CVLI em percentual igual ou 
superior ao valor da meta estabelecida para o ano de apuração, e que se 
enquadre em pelo menos uma das seguintes hipóteses: a) obter uma das 
três maiores reduções anuais em números absolutos de CVLI no Estado da 
Bahia, em relação às demais AISP; 

 

Assim, com base na lei retrocitada, de 2011, o ano de 2012 foi parametrizado, 

e o CVLI de 2013 foi comparado ao do exercício anterior, a fim de que fosse atingida 

a meta de redução de homicídios estabelecida em 6%. 

 

6.8 PORTARIA N 141, DE 07 DE MARÇO DE 2014 – PRIMEIRO RESULTADO 

OFICIAL DO PRÊMIO POR DESEMPENHO POLICIAL 

 

No desdobramento operacional das agências de segurança pública na malha 

do estado da Bahia, foram criadas cinquenta e sete áreas integradas de segurança 

pública (AISP), que concorreram entre si para obtenção do prêmio pecuniário 

decorrente da maior redução percentual de CVLI. 

O Diário Oficial do Estado (DOE) da Bahia de 08/09 de março de 2014, de n 

21.372, trouxe os resultados oficiais da redução, cuja transcrição consta do anexo 

desta monografia. 

Da análise do documento, fica translúcido que a maior redução de CVLI 

percentual de AISP, em todo o Estado da Bahia, no exercício de 2013, ocorreu na 

área da nona AISP, que compreende a 39 CIPM, da ordem de 50,80%. 

Considerando, contudo, a necessidade de compreender como se estrutura o 

desdobramento operacional de segurança no estado da Bahia, se faz necessário 

destrinchar o organograma em epígrafe. 
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7. O DESDOBRAMENTO OPERACIONAL DAS AGÊNCIAS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA. 

 

 A Bahia é um dos vinte e sete estados do Brasil. Consoante a caracterização 

demográfica extraída do PLANESP 2012 2015, podemos observar o quanto abaixo 

explicitado concernente a unidade federativa: 

De acordo com os dados divulgados pelo último censo do IBGE (2010), a 
Bahia é o 4° (quarto) estado mais populoso do Brasil e o 15º (décimo 
quinto) mais povoado, com uma população de 14.021.432 habitantes, 
distribuída em 564.830,859 km², resultando em 24,82 hab./km², possuindo 
atualmente 417 municípios. A Bahia é o centro da cultura afro-brasileira e 
boa parte da sua população é de origem africana, com maior porcentagem 
de pardos, seguidos de brancos, negros, indígenas e amarelos, com a 
seguinte composição étnica: 20,9% de brancos, 14,4% de negros, 64,4% de 
pardos e 0,3% de indígenas e amarelos. 

 

 Com fulcro de efetuar a preservação da ordem pública neste Estado extenso, 

populoso e singular, a Secretaria de Segurança Pública efetuou o desdobramento 

territorial na Bahia das organizações de segurança militar e civil nas Áreas 

Integradas de Segurança Pública (AISP) e em Regiões Integradas de Segurança 

Pública (RISP).Objetivando integrar as ações das duas polícias estaduais, as RISP e 

AISP vieram coincidir a área de atuação das Delegacias de Polícia Civil com a dos 

Batalhões e Companhias Independentes da Polícia Militar. 

 

7.1  AS REGIÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 

 

As Regiões Integradas de Segurança Pública são delineadas de acordo com 

ato administrativo da Secretaria de Segurança Pública. 

Na construção da divisão política territorial, buscou-se aglutinar as áreas dos 

Comandos de Policiamento Regional da Polícia Militar da capital (CPRCA, 

CPRCBTS e CPRCC) e da Região Metropolitana (CPRMS), com a área do 

Departamento de Polícia Metropolitana da Polícia Civil (DEPOM). 

Esta divisão inicial reveste-se de importância ao tempo em que converge 

territorialmente a macrogestão das duas policiais estaduais. Com esta metodologia, 

os Coronéis da Polícia Militar que comandam regiões tem interlocução com o 
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Delegado da Polícia Civil que detém sob sua responsabilidade o mesmo espaço 

territorial, oportunizando aliar estratégias e ações policiais. 

A tabela a seguir, extraída da Portaria 05, de 06 de janeiro de 2012, 

demonstra como ocorre a organização em comento na capital e RMS: 

Tabela 05 - Desdobramento das regiões de policiamento na Bahia 

 

Fonte: Gabinete de Gestão do Governo da Bahia 

 

Para tornar visualmente melhor compreensível o quanto exposto, segue em 

anexo mapa político que detalha o desdobramento de RISP e AIPS na capital do 

Estado e RMS. 

MAPA 02 – RISP, AISP E OPM – SALVADOR, BAHIA 

 

 Fonte: SSP-Ba 
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No desdobramento da Polícia Militar, na similitude das RISP, existem 

atualmente três Comandos de Policiamento Regional na Capital do Estado, sendo o 

CPRCA (Atlântico, que conta com uma CIPT – Companhia Independente de 

Policiamento Tático e onze Companhias Independentes; o CPRCBTS (Baía de 

Todos os Santos, que conta com um Batalhão, uma CIPT – Companhia 

Independente de Policiamento Tático e nove Companhias Independentes e o 

CPRCC (Central, que conta com uma CIPT – Companhia Independente de 

Policiamento Tático e sete Companhias Independentes. 

Para a Região Metropolitana de Salvador existe o CPRMS, que conta com um 

Batalhão, uma CIPT – Companhia Independente de Policiamento Tático e nove 

Companhias Independentes. 

A Região do Interior conta com seis Comandos de Policiamento Regional: 

Norte (CPRN), Sul (CPRS), Leste (CPRL), Oeste (CPRO), Chapada (CPRCh) e 

Sudoeste (CPRSo). 

 

7.2  AS ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 

 

No ano de 2013, foram cinquenta e sete Áreas Integradas de Segurança 

Pública que concorreram entre si para conseguir efetuar a maior redução percentual 

de CVLI no exercício em comento, com as mais variadas condições de efetivo, 

equipamentos, taxa de homicídios por cem mil habitantes, além de variáveis 

socioeconômicas e geográficas que influenciam significativamente na obtenção de 

resultados. 

 A Área Integrada de segurança pública que é objeto deste estudo é a nona, 

que coincide a área da Trigésima Nona Companhia Independente da Polícia Militar 

com a da Nona Delegacia Territorial da Polícia Civil. 

 A AISP em comento tem sua área de responsabilidade definida pela portaria 

nº 05 de 06 de janeiro de 2012. O ato administrativo em comento arrola também as 

agências de segurança compreendidas naquele espaço territorial (39 CIPM e 9DT), 

além de nominar os bairros cobertos, conforme transcrição se vê abaixo: 
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AISP 9: Compreenderá as áreas de responsabilidade da 9ª Delegacia 
Territorial de Polícia Civil e pela 39ª Companhia Independente de Polícia 
Militar. A área de responsabilidade da 39ª Companhia Independente de 
Polícia Militar é composta pelos bairros da Boca do Rio, Costa Azul, Imbuí, 
Jardim Armação, STIEP e Pituaçu. Inicia-se no ponto de coordenadas x= 
559156,083 y= 8565448,528, no encontro da Avenida Tancredo Neves e da 
Avenida Luís Viana Filho. Segue por esta até o ponto de coordenadas x= 
563057,043 y= 8569215,380. Daí segue pela Avenida Professor Pinto de 
Aguiar até o ponto de coordenadas x= 564910,600 y= 8566813,110, 
cruzando a Avenida Octávio Mangabeira. Daí segue em linha reta até a 
linha de costa atlântica no ponto de coordenadas x= 564978,994 y= 
8566750,252. Daí segue até o ponto de coordenadas x= 560134,915 y= 
8563010,814 na foz do Rio Camurujipe. Daí segue pelo leito do rio 
margeando a Avenida Professor Magalhães Neto, exclusive, até o ponto de 
coordenadas x= 559537,644 y= 8564637,628 quando este encontra a 
Avenida Tancredo Neves. Daí segue este logradouro até o ponto inicial de 
coordenadas x= 565832,794 y= 8570154,192. 

 

Consoante explicitado na Portaria n 141, de 07 de março de 2014, constante 

da pag. 26 desta pesquisa, a nona AISP logrou alcançar a redução percentual de 

CVLI da ordem percentual de 50,80%, a maior da Bahia. 

Seguindo adiante na contextualização, após vislumbrar o desdobramento 

territorial das organizações policiais no Estado da Bahia e perceber quantas eram as 

AISP que concorriam para obter a maior redução de CVLI no período, efetuaremos o 

devido recorte para o objeto da pesquisa, a 39 CIPM/Imbuí – Boca do Rio. 

7.3  A TRIGÉSIMA NONA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIA MILITAR 

DA BAHIA – IMBUI/BOCA DO RIO. 

 

 Segundo a Lei de organização básica da PM, de acordo com o inciso IV do 

artigo 42, são as “Companhias Independentes de Polícia Militar, responsáveis por 

executar as atividades de polícia ostensiva em suas respectivas áreas especiais de 

responsabilidade territorial, sob coordenação e acompanhamento técnico dos 

respectivos Comandos de Policiamento;” 

A 39 CIPM é uma das onze companhias independentes que compõem o 

orgânico do CPRCA, em Salvador. Para efetuar o policiamento de sua área de 

responsabilidade, de acordo com o Quadro de Organização da PM, deve ser 

comandada por um Major e contar com efetivo de 340 policiais militares. 
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 Sua área de responsabilidade é composta pelos bairros: Boca do rio, Imbuí, 

Costa Azul, Pituaçú, Jardim Armação e STIEP. O mapa abaixo ilustra a composição 

territorial da OPM: 

  Mapa 03 - Área da trigésima nona Companhia Independente 

 

 Fonte: 39 CIPM 

Consoante o estudo – “O Caminho das águas em Salvador” as informações 
relevantes sobre os bairros da unidade são transcritas a seguir: 

 

A 39ª CIPM possui atualmente uma abrangência de aproximadamente 
14,40 Km² de extensão, sendo composta pelos seguintes bairros: 1) STIEP- 
Possui uma população de 11.875 habitantes, o que corresponde a 0,49% da 
população de Salvador; concentra 0,51% dos domicílios da cidade, estando 
25,49% dos seus chefes de família situados na faixa de renda mensal de 5 
a 10 salários mínimos. No que se refere à escolaridade, constata-se que 
43,96% dos seus chefes de família têm de 11 a 14 anos de estudo. 2) 
Costa Azul - Possui uma população de 16.123 habitantes, o que 
corresponde a 0,66% da população de Salvador; concentra 0,75% dos 
domicílios da cidade, e 22,93% dos seus chefes de família estão situados 
na faixa de renda mensal de 5 a 10 salários mínimos. No que se refere à 
escolaridade, constata-se que 42,95% dos seus chefes de família têm 15 ou 
mais anos de estudo. 3) Imbuí - Possui uma população de 22.331 
habitantes, o que corresponde a 0,91% da população de Salvador, 
concentra 0,97% dos domicílios da cidade, estando 25,85% dos chefes de 
família situados na faixa de renda mensal de 5 a 10 salários mínimos. No 
que se refere à escolaridade, constata-se que 46,06% dos chefes de família 
têm de 11 a 14 anos de estudos. 4)Pituaçú - Possui uma população de 
10.912 habitantes, o que corresponde a 0,45% da população de Salvador, 
concentra 0,44% dos domicílios da cidade, estando 23,27% dos chefes de 
família situados na faixa de renda mensal de 1 a 2 salários mínimos. No que 
se refere à escolaridade, constata-se que 27,64% dos chefes de família têm 
de 4 a 7 anos de estudos. 5) Boca do Rio - Possui uma população de 
39.430 habitantes, o que corresponde a 1,61% da população de Salvador, 
concentra 1,62% dos domicílios da cidade, estando 24,23% dos chefes de 
família situados na faixa de renda mensal de 1 a 2 salários mínimos. No que 
se refere à escolaridade, constata-se que 28,91% dos chefes de família têm 
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de 11 a 14 anos de estudos. 6) Jardim Armação  - Possui uma população 
de 3.982 habitantes, o que corresponde a 0,16% da população de Salvador, 
concentra 0,17% dos domicílios da cidade, estando 20,30% dos chefes de 
família situados na faixa de renda mensal de mais de 20 salários mínimos. 
No que se refere à escolaridade, constata-se que 40,77% dos chefes de 
família têm mais de 15 anos de estudos. 

 

 As informações sociais, econômicas e educacionais são relevantes porque 

guardam estreita relação com o planejamento operacional e demanda pela 

segurança. 

 

8. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO NA ÁREA DA NONA ÁREA 

INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA. 

 

 Com o escopo de buscar compreender como foi o processo que resultou na 

nona AISP conseguir atingir a maior redução percentual de CVLI do estado em 

2013, foi apresentado um questionário ao oficial que no período em comento 

comandava a 39 CIPM, o hoje Tenente Coronel Jarbas, bem como foram 

apresentadas perguntas a titular da 9DT, a Delegada Rogéria, que da época 

pesquisada até o momento atual ocupa a titularidade da delegacia em comento. 

 As perguntas apresentadas aos gestores buscam compreender se e como a 

intervenção policial teve repercussão direta na redução criminal.  

 As contribuições destes seguem abaixo, e tem papel fundamental para a 

análise proposta nesta pesquisa monográfica. 

 

 8.1  QUESTIONÁRIO DA TITULAR DA NONA DELEGACIA TERRITORIAL 

 

Do questionário submetido à Delegada Rogéria da Silva Araújo, titular da 9 

DP, são extraídas as considerações mais importantes, consignadas a seguir: 

A Bacharela ocupa a titularidade da delegacia em comento desde 06.03.2013 

e tomou conhecimento da Legislação correlata ao PDP por intermédio da legislação 

e nas reuniões semanais com os integrantes das AISPs e do Núcleo de Gestão do 

Pacto Pela Vida. 
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Ela traz que quando assumiu a titularidade da DP o CVLI estava bastante 

elevado, e que, com escopo de reduzir a criminalidade, passou a buscar maior 

aproximação da DT com a comunidade. Deu continuidade e fortaleceu os laços com 

a 39 CIPM e as unidades policiais militares especializadas que operam na área. 

Além disto, foram empreendidas as seguintes ações para atingir a redução de CVLI, 

nas palavras da Delegada: 

... Deflagração de operações promovidas pelo Serviço de Investigação 
(S.I); levantamento prévio das motivações dos casos de homicídios na 
área, verificando que cerca de 90% relacionavam-se ao tráfico de drogas, 
assim sendo, todas as operações desenvolvidas tiveram foco nesse tipo de 
modalidade delituosa; levantamento dos Inquéritos de homicídios em 
andamento na DT (que ocorreram até o mês de abril de 2011, data em que 
foi criado o DHPP e a partir de então aquele Departamento passou a 
instaurar, com exclusividade, os Inquéritos de Homicídio), dessa maneira, 
fomos identificando autores dos homicídios e cruzando informações dos 
envolvimentos dos mesmos com o tráfico; aumento significativo do número 
de Inquéritos Policiais instaurados e remetidos, bem como lavratura de 
Termos Circunstanciados para os crimes de menor potencial ofensivo 
(diminuição da consciência de impunidade). 

 

Foi apresentada a Delegada a seguinte pergunta: Segundo o relatório 

estatístico da Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial, em 2012 

foram registrados 60 homicídios na área da nona AISP e 30 em 2013. A autoria dos 

homicídios de 2012 foi elucidada e os autores foram presos? Os autores de 

homicídio em 2013 foram identificados e presos? Caso tenham ocorrido prisões, 

repercutiram na incidência criminal? 

Para este questionamento, foi respondido o seguinte: 

A despeito da atribuição exclusiva para instaurar Inquéritos de Homicídios 
ao DHPP, desde o mês de abril de 2011, todos os casos desse tipo de 
crime que ocorreram e ocorrem na área da 9ª AISP, são investigados pela 
Unidade local e todas as informações, algumas reduzidas a termo, são 
repassadas ao DHPP. Quanto a estatística dos procedimentos com 
elucidação dos crimes e prisões dos autores, apenas o DHPP detém esses 
números (sugiro consultar Drª Andréa, Coordenadora da área). Posso 
afirmar que no ano de 2013, quando assumimos, a maioria dos autores dos 
30 homicídios que ocorreram, foram identificados e as prisões repercutiram 
provocando, gradativamente, redução nos índices de criminalidade de 
maneira geral. 

 

Indagada se no processo de construção de planejamento policial atinente à 

redução criminal, foi possível transversalizar a ação policial com as teorias sobre o 

crime, respondeu o seguinte: 
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Afirmativamente. Entendo que não podemos pensar em planejamento 
policial com foco na redução criminal, sem aplicar as teorias sobre o crime. 
O exemplo disso, é que não podemos analisar o crime de homicídio de 
forma isolada, uma vez que o resultado não será alcançado a longo prazo. 
É necessário identificar as motivações e atacar os pontos. 

 

A seguir foi construída uma indagação sobre a relação com a polícia militar, 

nestes termos: A relação com a Polícia Militar durante o período citado foi positiva? 

Eram realizadas ações em conjunto? É possível afirmar que a relação com a 

Polícia Militar é determinante no resultado de redução criminal? – A delegada 

então respondeu o seguinte: 

 

A relação com a Polícia Militar foi e é fundamental; as duas instituições, 
quando trabalham isoladamente não alcançam resultados significativos; 
temos o costume de compartilhar, inclusive Termos de Interrogatórios de 
indivíduos envolvidos nos crimes de homicídios e de tráfico de drogas, com 
a Polícia Militar; as informações de uma força complementam a da outra e 
deságuam no Inquérito Policial. Inúmeras operações foram e continuam 
sendo realizadas em conjunto e temos resultados positivos. 

 

Foi feito então um questionamento sobre qual fator teria sido o mais 

importante para alcançar a redução criminal exitosa na área da nona AISP, a que 

foi respondido que “as duas instituições estarem articuladas com os gestores 

trabalhando sem vaidades, buscando atingir o objetivo comum, que é a redução 

criminal.” 

Questionada sobre se haveria variáveis para a redução criminal nas quais a 

Polícia Civil não poderia influir e quais seriam, foi respondido que seriam: 

O trabalho preventivo de competência da Polícia Militar, conforme previsto 
na Constituição Federal, ressalvando-se que a formalização desses 
trabalhos se traduz na lavratura de procedimento policial (Auto de Prisão 
em Flagrante ou lavratura de Termo Circunstanciado), pela Polícia Civil. 

 

Perquiriu-se então se a nona DP recebeu meios no exercício de 2013 

(pessoal, armamento, equipamento, viaturas) que a colocou em situação 

privilegiada em relação às demais unidades, sendo tal negado pela Delegada. 
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8.2  QUESTIONÁRIO DO COMANDANTE DA TRIGÉSIMA NONA CIPM 

 

Ao Comandante da Companhia foi apresentado um questionário, com 

algumas questões similares as apreciadas pela delegada da 9 DT.  Os aspectos 

relevantes são transcritos a seguir. 

O Tenente Coronel QOPM Jarbas informou que foi comandante da trigésima 

nona companhia no período compreendido entre 09/2012 a 02/2014, e que tomou 

conhecimento da legislação que versa sobre o PDP pela comunicação institucional. 

Perguntado se foram empreendidas ações da parte dele para atingir a 

redução e, se positivamente, quais foram, respondeu o seguinte: 

Sim. A Unidade passou a quantificar e qualificar os delitos ocorridos e 
através do serviço de inteligência e ao mesmo tempo surgiu um núcleo de 
estudo de análise criminal onde foram identificadas variáveis que 
favoreciam ao cometimento de delitos, especificamente o CVLI e foram 
adotadas posturas ostensivas neste tocante. Além disso, constante 
incentivo da tropa, para inserção no conceito de valorização da vida. Além 
do emprego de todas as ferramentas tecnológicas disponíveis, tais como: 
CECOCO (controle de viaturas), STELECOM/SIC (acompanhamento das 
ocorrências em tempo real), MOP (consulta a veículos e pessoas). 

Ao ex-comandante da CIPM foi feita a pergunta sobre a questão de autoria de 

homicídios, a seguir: Segundo o relatório estatístico da Superintendência de Gestão 

Integrada da Ação Policial, em 2012 foram registrados 60 homicídios na área da 

nona AISP e 30 em 2013. A autoria dos homicídios de 2012 foi elucidada e os 

autores foram presos? Os autores de homicídio em 2013 foram identificados e 

presos? Caso tenham ocorrido prisões, repercutiram na incidência criminal? 

A esta questão, o oficial respondeu da forma que se segue: 

A maior parte dos homicídios de 2012 tinha relação direta com o tráfico de 
drogas, sendo poucos os autores ou mandantes dos crimes. Como havia 
uma disputa entre as localidades, os autores invadiam a área do 
adversário sem receio de ser reconhecido. Facilitando a definição da 
autoria foi possível, decretar prioridade na prisão destes. Dessa forma, 
realizado trabalho de levantamento dos alvos a maior parte dos homicidas 
foram presos ou mortos ao resistir à prisão no último trimestre de 2012. Os 
autores de homicídio em 2013 foram identificados e presos? Como citado 
anteriormente apesar da quantidade grande de homicídio, os autores não 
eram muitos. Sendo geralmente os mesmos autores dos homicídios de 
2012. Foram identificados e presos. Caso tenham ocorrido prisões, 
repercutiram na incidência criminal? Sim, repercutiu de forma positiva, 
inclusive a imprensa dando destaque à prisão. 

Sobre a metodologia de planejamento operacional do comandante foi 
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efetuada a seguinte pergunta: No processo de construção de planejamento 

operacional atinente à redução criminal, foi possível transversalizar a ação policial 

com as teorias sobre o crime? O TC informou conforme transcrito abaixo: 

Perfeitamente. Todo planejamento procurou obedecer os critérios técnicos 
do triângulo do crime, onde há todo o tempo buscou-se interação com 
outros órgãos da administração pública sempre em busca da minimização 
de danos. 

Buscou-se então saber do gestor como ele avalia a relação com a polícia 

civil e quanto essa relação interfere no resultado – segurança pública, ao que o 

oficial respondeu que: “Sim. A integração e interação são fundamentais para que os 

resultados surjam, fizemos encontros com as equipes para melhorar os resultados. 

Ação está corroborada pela Sra Rogéria, Delegada Titular à época.” 

Foi perquirido então o que o oficial aponta como o mais importante para 

alcançar a redução criminal exitosa na área da 39 CIPM, ao que informou: 

“Comprometimento de todos com o resultado, desde o comandante até do soldado 

mais moderno. 

A seguir, foi indagado se entendia haver variáveis para a redução criminal 

nas quais a PM não pode influir e havendo quais seriam, sendo então pontuado 

pelo comandante o seguinte: 

Sim. Tendo o triângulo do crime como pressuposto para o êxito na 
segurança pública, torna-se necessária a interação com outros atores 
sociais para que um dos lados não seja suprimido deste processo. A 
exemplo podemos citar: iluminação pública, poda de árvores, etc. 

Perquiriu-se então se a trigésima nona CIPM recebeu meios no exercício de 

2013 (pessoal, armamento, equipamento, viaturas) que a colocou em situação 

privilegiada em relação às demais unidades, sendo tal negado peloOficial, que 

informou serem os meios divididos de forma equânime entre as unidades pelo 

CPRCA. 

 

 

 

 



50 
 

9.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A propositura deste trabalho científico, de se debruçar sobre o fato da 

Trigésima Nona Companhia Independente de Polícia Militar/Boca do Rio – Imbuí, 

em conjunto com a Nona Delegacia de Polícia Civil, compondo a Nona Área 

Integrada de Segurança Pública, ter logrado a maior redução percentual de 

homicídios no Estado da Bahia no ano de 2013, oportunizou diversos olhares sobre 

o fenômeno em lide. 

Efetuar a contextualização e o recorte geo-espacial do homicídio trouxe a 

compreensão de que o Brasil registra um quantum expressivo deles no mundo. 

Mais precisamente, é possível afirmar, com base nos dados disponíveis, que dez 

por cento das ocorrências mundiais se dão em solo pátrio. 

Nos sub-desdobramentos, enxergar o nordeste brasileiro em comparação 

com as demais, o estado da Bahia e a cidade de Salvador, nestas dimensões, 

permite o entendimento comparativo local e regional.  

Com o olhar local, foi possível perceber que Salvador é um município que 

registra índices relevantes de CVLI no contexto nacional, reclamando, por 

conseguinte, uma apreciação diferenciada para compreensão deste fenômeno. 

Trazer o olhar de sociólogos e estudiosos enriqueceu a pesquisa, posto que 

contribuiu no engrandecimento da compreensão do homicídio, nas abordagens de 

macro variáveis, a exemplo da desigualdade como vetor da violência. 

Foi possível então compreender que tanto no recorte mundial quanto local, o 

aspecto da desigualdade econômica parece ser um vetor a se considerar, visto que 

a pesquisa sugere haver sobreposição geográfica nos indicadores de alta 

desigualdade e homicídio. 

Outrossim, estudar as ações governamentais baianas traduzidas em leis, 

programas e projetos, que tiveram por escopo atingir a redução criminal, no seu 

contexto político e em contraposição com a realidade e resultados obtidos aduz um 

olhar externo para o entendimento estratégico da segurança pública e seus reflexos 

nas organizações policiais. 
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Oportuna esta abordagem, posto que permite a percepção de que estão 

intimamente ligados os resultados das ações policiais com o enfoque 

governamental para a questão.  

Na medida em que o Governo Estadual entende a questão da segurança 

como prioritária e envolve diversos atores na busca por solução dos problemas, 

surge a tendência de que as ações dos organismos policiais venham a ser mais 

exitosas. 

Transladar para a pesquisa como ocorre o desdobramento operacional das 

organizações policiais no Estado reflete o Plano governamental para enfrentamento 

do crime, ao tempo em que oportuniza a comparação da Companhia vencedora do 

prêmio do desempenho policial com as demais. 

As informações prestadas pelo profissional do Núcleo de Gestão, no 

questionário, possibilitaram um olhar privilegiado sobre a construção de toda a 

metodologia e contexto político que sedimentaram a estrada para o caminhar das 

organizações policiais em busca de alcançar os melhores índices de redução 

criminal. 

Por conseguinte, de fundamental importância as informações obtidas através 

do oficial da Polícia Militar que foi o comandante da 39 CIPM a época em comento, 

bem como da Delegada de Polícia Civil responsável pela Nona DP, ambos 

profissionais singulares e atenciosos que contribuíram enormemente para o 

deslinde das ações policiais efetuadas na busca de ofertar a população segurança 

pública de qualidade e cujas ações desaguaram no destaque entre seus pares.  

Assim, nestas considerações finais resta pontuar não ser possível definir o 

nexo causal que distinguiu o resultado da 39 CIPM das demais organizações 

policiais. 

Cada organização policial tem uma área de responsabilidade, que guarda 

peculiaridades e especificidades. Inexiste uniformidade de extensão territorial, de 

malha viária, de acesso aos serviços básicos do governo (saúde, educação e claro, 

segurança). A ocorrência criminal se dá nestas áreas de forma plural. Inexiste ainda 

na Bahia um indexador oficial de relação entre efetivo policial e espaço territorial. 

As mais diversas variáveis que influenciam no resultado da equação 

guardam especificidades, singularidades inerentes a condição humana que tornam 
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improvável asseverar, com certeza, uma receita de sucesso que pode ser 

facilmente replicável nas demais organizações policiais e lograr assim uma redução 

criminal constante e regular. 

Isto posto, não resta possível afirmar se efetivamente houve uma receita de 

sucesso na área da 39 CIPM, tangível e claramente distinta das ações das demais 

organizações policiais que concorresse para que houvesse um resultado claro e 

replicável. 
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ANEXO 01 – QUESTIONÁRIO APRESENTADO AO ESPECIALISTA DO NÚCLEO 

DE GESTÃO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO 

REDE NACIONAL DE ALTOS ESTUDOS EM SEGURANÇA PÚBLICA – RENAESP/UFBA 

 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, PROMOÇÃO DA 

SEGURANÇA E CIDADANIA - III CEPREV 

Oficio n.º 001/16– Pesquisa monográfica 

Salvador, 08 de novembro de 2016.  

Ilustríssimo Senhor Gestor, 

Com escopo de realizar trabalho monográfico de conclusão do Curso de 

Especialização em Prevenção a Violência (CEPREV) junto a Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), que versa sobre estudo de caso da redução do CVLI na área 

da 39 CIPM no Período de 2012 a 2013, solicito a V.S. a gentileza de responder o 

questionário que segue em apenso. 

Ciente da vossa atenção e presteza, agradeço antecipadamente. 

Sandro Britto Vianna – MAJ PM 

Pós-Graduando em prevenção a violência pela UFBA 

Ilustríssimo Senhor, 

Julio Cesar do Carmo Lima 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Núcleo de Gestão 

do Governo do Estado da Bahia 
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QUESTIONÁRIO 

 

 

Senhor Gestor, 

 

1.  Qual a função do Núcleo de Gestão do Governo do Estado da Bahia? 

2. Como e porque o Estado da Bahia resolveu adotar o Prêmio por Desempenho Policial? 

3.  Na sua percepção, dentre os diversos mecanismos motivacionais, porque se resolveu 

fazer pagamento em dinheiro para os policiais que reduzissem o CVLI em suas áreas 

de responsabilidade? 

4.  Cinco anos após a publicação da lei do PDP, existem estudos ou análises do governo 

no sentido de avaliar o resultado? Se positivamente, o empreendimento foi exitoso? 

5. Quais são os números oficiais de CVLI da Bahia de 2010 a 2015?  

6. Porque o percentual de redução foi fixado em 6%? 

7. O PDP foi empregado em outras unidades federativas? Se afirmativamente, foi 

exitoso? 

8. Existe algum diagnóstico oficial sobre o porquê do homicídio no Nordeste, e na Bahia, 

ser numericamente tão relevantes? 

9. O recrudescimento da capacidade policial é entendido no contexto da Lei do PDP 

como uma das variáveis relevantes para a redução criminal? 
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ANEXO 02 – QUESTIONÁRIO APRESENTADO AO EX–CMT DA 39 CIPM 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO 

REDE NACIONAL DE ALTOS ESTUDOS EM SEGURANÇA PÚBLICA – RENAESP/UFBA 

 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, PROMOÇÃO DA 

SEGURANÇA E CIDADANIA - III CEPREV 

Oficio n.º 002/16– Pesquisa monográfica 

 

Salvador, 08 de novembro de 2016.  

Ilustríssimo Senhor Comandante, 

Com escopo de realizar trabalho monográfico de conclusão do 

Curso de Especialização em Prevenção a Violência (CEPREV) junto a 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), que versa sobre estudo de caso da 

redução do CVLI na área da 39 CIPM no Período de 2012 a 2013, solicito a 

V.S. a gentileza de responder o questionário que segue em apenso. 

Ciente da vossa atenção e presteza, agradeço 

antecipadamente. 

Sandro Britto Vianna – MAJ PM 

Pós-Graduando em prevenção a violência pela UFBA 

 

Ilustríssimo Senhor, 

TC PM Jarbas Carvalho de Oliveira Júnior,  

MD Comandante do 4ª BPM/Alagoinhas. 
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QUESTIONÁRIO 

 

Senhor Comandante, 

1. Durante qual período o senhor foi comandante da 39 CIPM/Boca do rio - Imbuí? 

2. Como o senhor tomou conhecimento da Lei Estadual n 12.371, que instituiu o Sistema 

de Definição e Acompanhamento de Metas para o Indicador Estratégico e outros 

Indicadores de Controle de Criminalidade no Estado da Bahia e estabeleceu regras 

para a concessão do Prêmio por Desempenho Policial? 

3.  A 39 CIPM foi a OPM que teve o maior percentual de redução de CVLI em 2013. Este 

resultado derivou de uma ação direcionada de Comando para atingir esse objetivo ou 

foi conseqüência do trabalho que já era realizado? 

4.  O senhor empreendeu ações direcionadas para atingir a redução? Em caso positivo, 

quais foram? 

5.  Segundo o relatório estatístico da Superintendência de Gestão Integrada da Ação 

Policial, em 2012 foram registrados 60 homicídios na área da 39 CIPM e 30 em 2013. 

A autoria dos homicídios de 2012 foi elucidada e os autores foram presos? Os 

autores de homicídio em 2013 foram identificados e presos? Caso tenham ocorrido 

prisões, repercutiram na incidência criminal? 

6. No processo de construção de planejamento operacional atinente à redução criminal, 

foi possível transversalizar a ação policial com as teorias sobre o crime? 

7. A relação com a Polícia Civil durante o período citado foi positiva? Eram realizadas 

ações em conjunto? É possível afirmar que a relação com a Polícia Civil é 

determinante no resultado de redução criminal? 

8.  Qual fator o senhor aponta como o mais importante para alcançar a redução criminal 

exitosa na área da 39 CIPM? 

9.  O senhor entende haver variáveis para a redução criminal nas quais a PM não pode 

influir? Quais seriam? 

10. A 39 CIPM recebeu meios no exercício de 2013 (pessoal, armamento, equipamento, 

viaturas, base comunitária) que a colocou em situação privilegiada em relação às 

demais unidades? 
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ANEXO 03 – QUESTIONÁRIO APRESENTADO A TITULAR DA 9 DT 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO 

REDE NACIONAL DE ALTOS ESTUDOS EM SEGURANÇA PÚBLICA – RENAESP/UFBA 

 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, PROMOÇÃO DA 

SEGURANÇA E CIDADANIA - III CEPREV 

Oficio n.º 003/16– Pesquisa monográfica 

Salvador, 08 de novembro de 2016.  

Ilustríssima Senhora Delegada, 

Com escopo de realizar trabalho monográfico de conclusão do 

Curso de Especialização em Prevenção a Violência (CEPREV) junto a 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), que versa sobre estudo de caso da 

redução do CVLI na área da 9 AISP no Período de 2012 a 2013, solicito a 

V.S. a gentileza de responder o questionário que segue em apenso. 

Ciente da vossa atenção e presteza, agradeço 

antecipadamente. 

 

Sandro Britto Vianna – MAJ PM 

Pós-Graduando em prevenção a violência pela UFBA 

 

Ilustríssima Senhora, 

Rogéria da Silva Araújo 

     M.D.  Delegada da Polícia Civil
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QUESTIONÁRIO 

 

Senhora Delegada, 

1. Durante qual período a senhora foi titular da 9 DP/Boca do rio? 

2. Como a senhora tomou conhecimento da Lei Estadual n 12.371, que instituiu o Sistema 

de Definição e Acompanhamento de Metas para o Indicador Estratégico e outros 

Indicadores de Controle de Criminalidade no Estado da Bahia e estabeleceu regras 

para a concessão do Prêmio por Desempenho Policial? 

3.  A 9 AISP foi a área que teve o maior percentual de redução de CVLI em 2013. Este 

resultado derivou de uma ação direcionada da Chefia da DP para atingir esse objetivo 

ou foi conseqüência do trabalho que já era realizado? 

4.  A senhora empreendeu ações direcionadas para atingir a redução? Em caso positivo, 

quais foram? 

5.  Segundo o relatório estatístico da Superintendência de Gestão Integrada da Ação 

Policial, em 2012 foram registrados 60 homicídios na área da 9 AISP e 30 em 2013. 

A autoria dos homicídios de 2012 foi elucidada e os autores foram presos? Os 

autores de homicídio em 2013 foram identificados e presos? Caso tenham ocorrido 

prisões, repercutiram na incidência criminal? 

6. No processo de construção de planejamento policial atinente à redução criminal, foi 

possível transversalizar a ação policial com as teorias sobre o crime? 

7. A relação com a Polícia Militar durante o período citado foi positiva? Eram realizadas 

ações em conjunto? É possível afirmar que a relação com a Polícia Militar é 

determinante no resultado de redução criminal? 

8.  Qual fator a senhora aponta como o mais importante para alcançar a redução criminal 

exitosa na área da 9 AISP? 

9.  A senhora entende haver variáveis para a redução criminal nas quais a PC não pode 

influir? Quais seriam? 

10. A 9 DP recebeu meios no exercício de 2013 (pessoal, armamento, equipamento, 

viaturas) que a colocou em situação privilegiada em relação as demais unidades? 
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ANEXO 04 – PORTARIA N 141 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
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