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RESUMO 

 

A forma como a segurança pública vem sendo gerida no Brasil tem sido motivo de 
preocupação cada vez mais recorrente entre os brasileiros, visto o cenário alarmante 
do aumento da criminalidade nos últimos anos. Devido a sua relevância o tema 
ingressou de maneira definitiva nas agendas políticas e várias ações começaram a 
ser desencadeadas no âmbito federal e estadual. Embebido por essa necessidade o 
governo da Paraíba começou a pensar que a gestão da segurança pública precisaria 
de uma reformulação. Assim nasceu o Paraíba Unida pela Paz, um programa que foi 
implementado com objetivo de reduzir a ocorrência de crimes violentos no estado 
através da proposta de um novo modelo de gestão, buscando resultados, mas se 
propondo a contar com a participação da sociedade nesse processo. Diante desse 
cenário, o presente trabalho, intitulado “O PROGRAMA PARAÍBA UNIDA PELA 
PAZ: desafios e resultados alcançados”, tem como objetivo analisar os mecanismos 
utilizados pelo governo, através desse programa, de forma a verificar quais metas 
foram alcançadas e quais as dificuldades alcançadas no decorrer dos quatros anos 
de sua implantação.Para tanto, foi realizada uma pesquisa documental e 
bibliográfica, de caráter analítico e descritivo, procurando identificar indicadores 
capazes de subsidiar uma análise do processo de elaboração e implementação dos 
projetos propostos, utilizando-se da legislação vigente, de documentos oficiais da 
Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social, visto a inexistência de 
trabalhos acadêmicos publicados sobre o programa.  
 

 

Palavras chave: segurança pública; gestão pública; crimes violentos letais 
intencionais; Paraíba unida pela paz. 
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ABSTRACT 

 

 

The way public safety is being managed in Brazil has been a concern increasingly recurrent among 
Brazilians, as the alarming scenario of rising crime in recent years. Due to their relevance the subject 
entered definitively on political agendas and various shares have been triggered in the federal and 
state levels. Soaked by this need the government of Paraiba began to think that the management of 
public safety need a makeover. Thus was born the United Paraíba for Peace, a program that was 
implemented in order to reduce the occurrence of violent crime in the state by proposing a new 
management model, looking results, but proposing to include the participation of society in this 
process. Against this backdrop, this paper entitled "The PARAÍBA PROGRAM UNITED FOR PEACE: 
challenges and achievements", aims to analyze the mechanisms used by the government, through 
this program, to check which targets have been achieved and what difficulties achieved over the four 
years of its implementation. Therefore, documentary and bibliographical research, analytical and 
descriptive, trying to identify indicators that support an analysis of the development and 
implementation process of the proposed projects, using the current legislation, official documents from 
the Secretary of State Security and Social Protection, as the lack of academic papers on the program. 

 

 

Keywords: public safety; public administration; intentional lethal violent crimes; 
Paraíba united for peace. 
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INTRODUÇÃO 

 

A gestão da segurança pública ao longo do processo de 

redemocratização no Brasil passou a ser encarada como problema de fundamental 

importância para o contexto das políticas públicas, seja pela expansão e 

complexidade das formas de manifestação da violência, seja pela exigência do 

Estado Democrático de Direitos em promover a segurança do cidadão.  

Como problema complexo e multidimensional a violência demanda 

soluções urgentes de curto, médio e longo prazo, cabendo aos governos 

democráticos aperfeiçoarem a gestão no sentido de promover a cidadania e o bem 

estar de todos os cidadãos, sem discriminação de qualquer natureza. 

Numa sociedade que teve um longo processo de colonização e 

escravidão como a brasileira o tema da segurança pública está relacionado às 

desigualdades sociais, aos regimes políticos, aos modelos penais, a cultura política 

e a gestão social.  

A violência mobiliza a sociedade e o poder público a encontrarem urgente 

solução ao problema da criminalidade e da violência, em face da grande visibilidade 

pública e midiática que a levou a ser agraciada com grande parte dos discursos 

políticos. 

 O cenário da segurança pública brasileira deixou de ser restrito a 

pequenos acontecimentos e fruto da preocupação apenas da justiça e da polícia. A 

sensação de insegurança passou a assombrar os grandes e pequenos centros 

urbanos, as zonas ditas rurais, de forma que, nenhuma localidade, por mais 

longínqua que esteja, parece estar a salvo de situações de insegurança e flagrante 

violência.  

A violência e suas nuances foram se delineando em vários estudos e 

pesquisas no campo das ciências sociais e criminais, assim como dos direitos 

humanos, com o objetivo de determinar as causas e soluções para o problema, 

envolvendo Estado e sociedade. Com o crescimento desordenado das cidades e a 
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falta de condições dignas de sobrevivência a criminalidade parece ter fugido do 

controle estatal.  

A década de noventa no Brasil contemplou a preocupação com as 

políticas públicas e seus rebatimentos na segurança, assim como construiu novos 

parâmetros para gestão na área. A criação do Programa Nacional de Direitos 

Humanos em 1996 teve como motivo, as violências praticadas por agentes públicos 

contra a população civil, que terminaram por levar o Ministro da Justiça a convocar a 

sociedade e as instituições de segurança pública para pensar ações de políticas 

públicas em segurança que tivessem os direitos humanos como princípio norteador, 

conforme a Constituição federal de 1988. 

A gestão como mecanismo de racionalidade das políticas públicas de 

cunhos democráticos e/ou gerenciais vem sendo experienciadas e formuladas com a 

participação social ao longo das décadas de oitenta e noventa, quando no Brasil 

começou a ter gestões públicas eleitas democraticamente. A soberania popular 

fortaleceu ao processo de incorporação da sociedade nos processos de formulação, 

implementação, avaliação e monitoramento. 

Dentro dessa perspectiva o Estado da Paraíba, há pouco tido como um 

dos mais tranquilos e quase imunes a atos de violência, passou, nos últimos anos, a 

figurar dentro das estatísticas nacionais. A ineficiência preventiva vem à tona através 

da degradação dos espaços públicos e do público que os frequenta, dos presídios 

abarrotados de pessoas e problemas, do aumento da criminalidade e da violência 

que parece desprezar as condições humanas e coisificar as vítimas e também seus 

autores. 

Conforme pesquisa relatada por Waiselfisz (2014) no Mapa da Violência 

do mesmo ano, os índices de crimes violentos envolvendo mortes aumentaram 

vertiginosamente entre os anos de 2007 e 2012 e junto com esse crescimento 

terminam por despontar também outros crimes como tráfico de armas e drogas e a 

formação de organizações criminosas tão meticulosamente administradas e 

organizadas que fariam inveja a grandes empresas e organizações. 
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  Esse contexto crescente de violência foi se alastrando e a sociedade 

começou a alarmar-se quanto às questões atinentes à segurança pública conforme 

estudo sobre homicídios ainda no ano de 2009 do Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crime, citado por Oliveira Júnior e Alencar (2011, p. 96): 

O trabalho mostra que, apesar da queda da taxa de homicídios na presente 
década em grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, o 
Brasil continua a figurar entre os países com as maiores taxas, 22,7 por 100 
mil habitantes, com a impressionante marca de 43.909 homicídios em 2009. 

   

Esse quadro preocupante termina por gerar na população uma sensação 

de insegurança e falta de confiabilidade nos órgãos que fazem a segurança pública, 

conforme dados de uma pesquisa, compilada por Oliveira Júnior (2010), e publicada 

pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA - dedicada às percepções 

da população brasileira sobre a segurança pública e seus órgãos de maior 

visibilidade no meio urbano - as polícias militar e civil dos estados, a polícia federal e 

as guardas municipais.  

Na citada pesquisa a grande maioria dos entrevistados, 78,6%, afirmou 

ter muito medo de ser vítima de assassinato, o que denota a elevada sensação de 

medo ou insegurança que tem amedrontado a sociedade brasileira e o baixo grau de 

confiabilidade nos órgãos de segurança. 

 Segundo Oliveira Júnior (2010) pôde observar-se que as localidades onde se 

verificavam os maiores índices de criminalidade contavam com forte ausência do 

Poder Público, deficiência ou incapacidade das instituições estatais em regiões de 

vulnerabilidade social; elevado grau de desorganização social urbana; alta 

disponibilidade de armas de fogo; Incapacidade de formulação e execução de 

políticas públicas de segurança eficientes, transversais e integradas; baixa eficiência 

de todas as agências do Sistema de Justiça Criminal; corrupção policial e 

inexistência de um sistema disciplinar eficiente; organizações Policiais com elevado 

déficit de material, pessoal e etc.; organizações prisionais sucateadas e sem 

investimento. 

Como uma forma de reassumir esse controle o Estado começou a 

estabelecer ações voltadas para o mapeamento, controle e implantação de medidas 

de redução desta criminalidade desenfreada.  
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O Governo Federal instituiu, no ano de 1997, a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública que passou a planejar ações que pudessem impactar a 

criminalidade em todo o país. Como desencadeamento das ações do Governo 

Federal, vários estados federativos começaram a lançar programas na área de 

segurança pública visando uma ação integrada dos atores da segurança com o 

objetivo de reduzir os índices de criminalidade nos respectivos estados. 

A Paraíba, impulsionada por essas ações federais lançou o programa 

Paraíba Unida pela Paz implantado com o objetivo de reduzir as estatísticas de 

crimes violentos, através da construção de um novo modelo de gestão, procurando 

desenvolver-se através de várias linhas de atuação envolvendo os mais diversos 

atores participantes da segurança pública estadual, desde a redistribuição de áreas 

de atuação das polícias até reformulações gerenciais. 

A análise desse programa foi o desafio deste trabalho e esta 

compreendeu o período entre o ano de 2010 e 2014. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa documental e bibliográfica, procurando identificar indicadores capazes de 

subsidiar uma análise do processo de elaboração e implementação. 

A monografia está organizada em três capítulos. O capitulo um enfoca a 

gestão pública no Brasil tecendo breve análise sobre o recorte histórico do período 

compreendido entre a república velha e a república democrática, perpassando pelos 

modelos de gestão pública vivenciados, com foco sobre os modelos gerencial e 

societal.  

O capítulo dois aborda a política de segurança pública no Brasil 

democrático discorrendo sobre a nova política de segurança pós Constituição 

Federal de 1988, analisando o Plano Nacional de Segurança Pública, o sistema 

Único de Segurança Pública – SUSP, O Programa Nacional de Segurança Pública – 

SENASP e o Plano Estadual de Segurança Pública do Estado da Paraíba. 

O capítulo três, por sua vez, vem trazendo a análise do Programa Paraíba 

Unida pela paz. Objetivando entender sua origem, princípios norteadores, metas 

traçadas, desafios encontrados e se os resultados almejados foram alcançados. 
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1.  GESTÃO PÚBLICA NO BRASIL 
 

Ao exercer a gestão da coisa pública os governantes são demandados a 

tomar decisões, a gerenciar pessoas, finanças, patrimônio e a relação com a 

sociedade, procurando um patamar de racionalidade na administração e de 

legitimidade social, uma vez que foram eleitos democraticamente para administrá-la. 

A gestão pública começa a ser objeto de estudo com o aparecimento do 

Estado moderno, quando os ideais liberais passam a defender que a fonte do poder 

político é o consentimento expresso dos governados e não a tradição e a força 

física. As funções fiscais e administrativas exigem a estruturação e a gestão 

eficiente de uma máquina complexa e extensa, mas também, legitimidade e 

vigilância permanente do povo que exerce a soberania.  

Se a participação social para os liberais restringe a participação dos 

burgueses, para a democracia a participação social não significa sinônimo de voto, 

mas a tomada de decisões compartilhadas. Para Rousseau, autor do Contrato 

Social (1772), a origem legítima do governo é o povo e a democracia, já que se 

espera que nessa forma de governo, os fins e os meios sejam importantes para 

fundamentar a gestão da vida pública. (NASCIMENTO, 2005) 

Segundo Drucker apud Martins e Piranti (2006, p. 113-120) 

 
A primeira aplicação consciente e sistemática dos princípios da 
administração não se deu numa empresa. Foi a reorganização do 
Exército dos Estados Unidos feita em 1901 por Elihu Root, o 
secretário de Guerra de Theodor Roosevelt.[...] A identificação da 
administração com a administração de empresas começou apenas 
com a Grande Depressão, que gerou hostilidade em relação às 
empresas e desprezo pelos seus executivos. Para não ser 
contaminada pela associação de sua imagem com a de empresas, a 
administração no setor público foi rebatizada de administração 
pública e proclama uma disciplina distinta. 

 
No Brasil, da república velha1 a atual república democrática2 a gestão 

pública atravessou momentos distintos de estruturação, ora com viés centralizadores 

e outras descentralizadoras. A administração pública para Martins e Piranti (2006, p. 

                                                           
1
 República velha: período compreendido entre a proclamação da República, em  1889, até a Revolução de 

1930. 

2
 República democrática: período compreendido de 1985 aos dias atuais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica_Brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/1889
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_de_1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_de_1930
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114) “deve estar orientada para o público e não para o privado, para o coletivo e não 

para os indivíduos, para benefício da comunidade e não dos compadres”. 

O estudo da gestão pública no Brasil articula aspectos históricos, 

econômicos e políticos, levando em conta as características peculiares da cultura e 

da vida nacional, de forma a evitar análises comparativas imprecisas e precipitadas.  

Nesta parte do trabalho a preocupação é tratar sobre a gestão pública no 

período compreendido entre a república velha e a república democrática, o período 

anterior a esse, embora importante para a formação social e econômica do país, não 

foi de grande contribuição para o tema que pretendemos discorrer.  

Este capítulo se propõe a tecer um breve relato sobre como tem se 

desenvolvido a gestão pública em um recorte da história recente, mais 

precisamente, no período compreendido entre a república velha e a república 

democrática. 

Há que se deixar claro que não há como fazer um estudo exaustivo sobre 

o tema tendo em vista sua complexidade e também o objetivo do presente trabalho. 

Propondo-se, então, essa pesquisa, a analisar os pontos e mudanças principais e 

que foram mais marcantes para a gestão pública no país.  

 

 
1.1 A GESTÃO PÚBLICA NA HISTÓRIA RECENTE: DA REPÚBLICA VELHA A 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA   

 

A arte de governar os negócios de Estado significa para Waldo (1971 

apud MARTINS e PIRANTI, 2006) e Motta (1991 apud MARTINS e PIRANTI, 2006) 

articular racionalidade e justiça. Se durante o Estado Novo o governo central 

concretizou passos relevantes para a estruturação da administração pública, no 

contexto do Estado Democrático de Direito novos desafios, seja da participação 

social, seja do empreendedorismo advindo da gestão empresarial e do mercado 

passam a vigorar na vida pública. 

Vargas ao promover uma modernização administrativa na década de 

trinta estabeleceu um corte na forma de governar a coisa pública, já que tentou 

romper com o velho modelo da república velha, que segundo Faoro (1976 apud 
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MARTINS e PIRANTI, 2006) se caracterizava por uma organização pré-burocrática e 

patrimonialista.  

Segundo o modelo patrimonial de administração pública caracterizam-se 

pelas formas de dominação tradicional onde o domínio privado das elites se 

expandem ao público, pelo transplante da máquina administrativa portuguesa para o 

Brasil, pela concentração do poder econômico e político na Corte Portuguesa com a 

centralização do poder. 

Se a Reforma do Estado de 1930, Getúlio Vargas governou 15 anos sem 

eleição, na administração pública ele tentou incorporar a classe trabalhadora, os 

setores médios urbanos e os setores burgueses na administração, instalou 

estruturas relevantes para o processo de modernização da economia e a 

administração pública, como a criação do Departamento Administrativo do Serviço 

Público – DASP em 1936, a implantação do modelo burocrático weberiano na 

gestão pública buscando mitigar a herança patrimonial. (TORRES, 2004) 

Com a Constituição de 1988 o regime estabeleceu alguns princípios 

importantes para nortear a gestão pública democrática, como a legalidade, a 

impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Entretanto, com a 

centralidade do modelo neoliberal em noventa a perspectiva democrática da gestão 

pública passou a enfrentara perspectiva gerencialista, que passamos a apresentar. 

 

 

1.2 A GESTÃO PÚBLICA: ENTRE O MODELO GERENCIAL E O MODELO 

SOCIETAL 

 

Desde o processo de redemocratização do país, pós ditadura militar em 

1885, os brasileiros buscavam um modelo de gestão pública que atendesse às 

necessidades coletivas e fosse mais eficiente no comando dos serviços públicos. 

Diante desse contexto, surgiram dois modelos de gestão pública, um de vertente 

gerencial e outro baseado na vertente societal, como bem elucida Paula (2004), 

sendo que as duas vertentes se dizem detentoras de um novo modelo de gestão 

pública que visa a ampliação da democracia no Brasil. 
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Há que se salientar que não existe uma separação temporal, nem um 

marco estanque entre os modelos, suas ideias vêm coexistindo e se sobrepondo na 

gestão pública nas últimas décadas.  

 

1.2.1 Modelo Gerencial 

 

O modelo gerencial surge com mais ênfase no Brasil na Reforma do 

Aparelho do Estado, implementada pelo então presidente Fernando Henrique 

Cardoso e seu Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, Luiz Carlos 

Bresser Pereira, como uma necessidade à crise do Estado e do modelo burocrático 

até então vigente. Foi um modo de enfrentar a grave crise fiscal que já se 

consolidava por volta de 1995 e uma estratégia para tornar os serviços públicos 

mais eficientes e ainda reduzindo custos.  

Algumas características básicas podem ser utilizadas para definir a 

administração pública gerencial. “É orientada para o cidadão e para a obtenção de 

resultados; pressupõe que os políticos e os funcionários públicos são merecedores 

de um grau real ainda que limitado de confiança” (PEREIRA, 1996, p. 10). 

Esse modelo de administração ainda serve-se da descentralização, 

profissionalização, incentivo à criatividade e à inovação e uso de praticas do setor 

privado como programas de qualidade e reengenharia organizacional; orienta-se 

para a obtenção de resultados, estabelecendo um rígido controle sobre o 

desempenho, aferido mediante indicadores acordados e definidos previamente. 

O modelo gerencial começou a ser implementado no governo de 

Fernando Henrique Cardoso no ano de 1995, trazendo a concepção de que seria 

uma administração pública descentralizada, eficiente e voltada para o atendimento 

aos cidadãos, perpassando por várias etapas para que fosse efetivado, não sem 

antes enfrentar resistências por parte da sociedade e da imprensa. 

O fato de ter surgido em um momento de crise e com o objetivo de 

reformular o país levou o modelo gerencial para mais perto das dimensões 

econômico-financeira e institucional-administrativa do que da dimensão sociopolítica, 

preocupando-se mais com a reorganização do Estado e a reestruturação de sua 
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gestão. Mostrando-se ainda centralizador quanto aos processos decisórios e à 

construção de canais de participação popular. (PAULA, 2004). 

Conforme dispõe a autora abaixo essa lógica ainda não parece encaixar-

se bem no contexto do interesse público:  

 

Apesar da intenção de aumento da eficiência e dinâmica administrativa, 
essa lógica de funcionamento gerencial é incompatível com o interesse 
público, pois para assegurá-lo é preciso restringir o poder discricionário dos 
burocratas e também delimitar as responsabilidades gerenciais antes do 
processo de tomada de decisão. Por outro lado, há a dificuldade de 
conciliação entre os interesses dos gerentes públicos e as metas oficiais do 
governo, pois a excessiva autonomia dos administradores públicos tende a 
evoluir para uma posição individualista, que compromete a visão global e 
integrada o do governo, além de aumentar os riscos de corrupção. (PAULA, 

2005, p. 87) 

 
O modelo gerencial se efetiva quando os fins sobrepõem aos meios, 

quando os resultados passam a valer mais do que os meios, como por exemplo, 

quando a participação social passa a valer menos do que a politica de resultados, 

não considerando que na sociedade democrática a soberania é popular. 

 

1.2.2 Modelo Societal 

 

A vertente societal surgiu como herança das mobilizações sociais nos 

anos de 1980 culminando com a participação de atores diversos da sociedade na 

elaboração da Constituição de 1988. Partindo desse contexto, começaram a surgir 

no país governos que expunham propostas de gestão pública que buscavam a 

participação social, emergindo a participação de movimentos sociais representativos 

da sociedade. 

Com o passar do tempo foi se chegando a compreensão de que esta 

vertente precisaria sair da seara administrativa e gerencial, precisava que se 

tornasse parte das agendas políticas, envolvendo as várias formas de esfera pública 

da cidadania e da participação social prevista na Constituição Federal seja em 

relação ao exercício dos poderes executivo, judiciário e legislativo.  

Segundo Tenório (apud PAULA, 2004, p. 45) 

 

[...] é importante notar que a abordagem de gestão vertente social se 
insere na perspectiva de uma gestão social que tenta substituir a 
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gestão tecnoburocrática por um gerenciamento mais participativo, no 
qual o processo decisório inclua os diferentes sujeitos sociais. 

 
A vertente social almeja inserir um novo referencial entre as relações 

Estado - Sociedade, inserindo instrumentos que possibilitem maior participação e 

controle social como Fóruns Temáticos, Conselhos Gestores de Políticas Públicas, 

Orçamentos Participativos; emergindo como uma visão de gestão alternativa ao 

gerencialismo puro e centralizador. 

 

 

1.3 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA: DO AUTORITARISMO AO CONTEXTO 

DEMOCRÁTICO   

 

 A segurança pública no Brasil sempre carregou a mácula de estar mais 

ligada aos interesses privados que propriamente aos públicos. Desde o período 

colonial, onde os representantes da segurança, quais sejam os capitães-mores e as 

autoridades locais, eram nomeados pela metrópole e responsáveis pelas funções 

judiciárias, policiais e administrativas, cumulação visivelmente abusiva e contrária a 

qualquer critério de justiça, até as duas décadas do regime militar, onde a segurança 

pública era tratada como doutrina de segurança nacional, intrinsecamente ligada ao 

monopólio e exacerbação da força, passado que terminou por criar um ranço que 

por vezes ainda permeia o presente. 

A ideia de polícia como forma de representar a ação do governo, 

enquanto tutela da ordem jurídica e proteção da sociedade surgiu no período 

colonial quando foi instituído o sistema de capitanias hereditárias articulando as 

funções de segurança e de justiça, com o objetivo de estabelecer “a administração, 

promover a justiça e organizar o serviço de ordem pública”. 

 

De 1808 a 1827, as funções policiais e judiciárias permaneceram 

acumuladas; mas com a promulgação do Código de Processo 

Criminal do Império, a organização policial foi descentralizada. Em 

1841, a Intendência Geral de Polícia foi extinta, criando-se o cargo 

de Chefe de Polícia, ocupado até 1844 por Euzébio de Queiroz 

Coutinho Matoso Câmara. A lei de 03 de dezembro de 1841 
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proporcionou uma mudança radical, com a criação, em cada 

província e também na Corte, de uma Chefatura de Polícia. Nela, o 

Chefe de Polícia passou a ser auxiliado por delegados e 

subdelegados de Polícia. Em 31 de janeiro de 1842, o regulamento 

nº 120 definiu as funções da polícia administrativa e judiciária, 

colocando-as sob a chefia do Ministro da Justiça. Em 20 de setembro 

de 1871, pela Lei n.º 2033, regulamentada pelo Decreto n.º 4824, de 

22 de novembro do mesmo ano, foi reformado o sistema adotado 

pela Lei n.º 261, separando-se Justiça e Polícia de uma mesma 

organização e proporcionando inovações que perduram até hoje, 

como a criação do Inquérito Policial. (SÂO PAULO, s.d.) 

Durante o governo de Getúlio Vargas a Revolução Constitucionalista de 1932 

e a Intentona Comunista entre 1935-1938 levaram o governo central a instituir 

estruturas jurídicas e políticas, adotando modelos reativos de ação policial passando 

a exercer o policiamento disciplinar da ordem e o controle de indivíduos e coletivos. 

Para Fundação Getúlio Vargas: 

A Delegacia Especial de Segurança Política e Social (DESPS) foi 

criada em 10 de janeiro de 1933 pelo Decreto n° 22.332 com o 

objetivo de entrever e coibir comportamentos políticos divergentes, 

considerados capazes de comprometer "a ordem e a segurança 

pública". Era diretamente subordinada à Chefia de Polícia do Distrito 

Federal e possuía uma tropa de elite, a Polícia Especial. Constavam 

de suas atribuições examinar publicações nacionais e estrangeiras e 

manter dossiês de todas as organizações políticas e indivíduos 

considerados suspeitos. A DESPS serviu de modelo para a criação 

de delegacias estaduais, já que à Chefia de Polícia do Distrito 

Federal cabia determinar as diretrizes básicas do controle social a 

ser exercido pelas polícias dos estados, ainda que estas fossem 

formalmente subordinadas aos governos locais. Para essa 

centralização foi decisiva a atuação de Filinto Müller, homem de 

confiança de Vargas e chefe de Polícia do Distrito Federal de 1933 a 

1942. (SÃO PAULO, s.d.) 

 

Esse modelo que culminou na criação das delegacias estaduais 

demonstra a centralização e o modelo reativo da estrutura policial que se formou a 

partir de então. Ainda no governo de Getúlio Vargas, 

 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/filinto_muller
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As atividades da polícia política iriam se intensificar em meados da 

década de 1930, sob o pretexto de combater manifestações 

perturbadoras da ordem. O rápido crescimento da Aliança Nacional 

Libertadora justificou a promulgação, em 4 de abril de 1935, da Lei 

de Segurança Nacional, definindo crimes contra a ordem política e 

social. Em seguida, a revolta comunista de novembro serviu para 

justificar o aumento da ação repressiva contra todos aqueles que 

possuíssem vínculos reais ou presumidos com o Partido Comunista 

do Brasil e o comunismo internacional.A instauração do Estado Novo 

em 1937, o levante integralista em 1938 e o desenrolar da Segunda 

Guerra Mundial reforçaram a tendência à criminalização de toda e 

qualquer dissidência política em relação ao governo. Juntaram-se 

assim aos comunistas, como alvo das ações repressivas, os 

integralistas e os "estrangeiros nocivos", considerados difusores de 

"ideologias exóticas". A transformação da Chefia de Polícia do 

Distrito Federal em Departamento Federal de Segurança Pública 

(DFSP) pelo Decreto n° 6.378, de 1944, foi parte de uma reforma do 

Poder Judiciário realizada durante o Estado Novo. A DESPS tornou-

se então a Divisão de Polícia Política e Social, com duas delegacias, 

uma responsável pela matéria política e outra pela matéria social. 

Essas delegacias dariam continuidade à política de especialização 

dos serviços referentes à segurança pública e seguiriam orientando o 

controle político e social após a queda de Vargas em 1945. (SÃO 

PAULO, s.d) 

 

Alves (1984) ao tratar do regime militar identifica ciclos políticos de 

repressão de 1964-1984 e ciclos de liberalização de 1965-1985 no campo da 

segurança pública durante o estado de exceção. Por ciclo de repressão a autora 

destaca a eliminação através de expurgos políticos, a estruturação do aparelho 

repressivo-militar, os atos institucionais e a repressão aos movimentos sociais. Por 

ciclo de liberalização a autora ressalta a tentativa de negociação com a oposição, a 

política de distensão e a revogação do AI-5 e a abertura política que encerra com as 

eleições diretas. 

 

A Constituição de 1988 constitui num marco jurídico e político para a 

emergência de uma política de segurança cidadã, pois vem numa direção ético-

política distinta do regime autoritário.  Para Souza Neto (s.d.): 
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Há duas grandes concepções de segurança pública que rivalizam 
desde a reabertura democrática e até o presente, passando pela 
Assembléia Nacional Constituinte: uma centrada na idéia de 

combate; outra, na de prestação de serviço público. A primeira 
concebe a missão institucional das polícias em termos bélicos: 
seu papel é “combater” os criminosos, que são convertidos em 
“inimigos internos”.[...] A segunda concepção está centrada na 
idéia de que a segurança é um “serviço público” a ser prestado 
pelo Estado [...] A polícia democrática, prestadora que é de um 
serviço público, em regra, é uma polícia civil, embora possa 
atuar uniformizada, sobretudo no policiamento ostensivo. A 
polícia democrática não discrimina, não faz distinções 
arbitrárias: trata os barracos nas favelas como “domicílios 
invioláveis”; respeita os direitos individuais, independentemente 
de classe, etnia e orientação sexual; não só se atém aos limites 
inerentes ao Estado democrático de direito, como entende que 
seu principal papel é promovê-lo. 

 

O período pós regime militar, que culminou com a promulgação da 

Constituição Federal em 1988, intitulada Constituição Cidadã, abarcou essa 

responsabilidade de romper com uma pesada carga histórica de violações de 

direitos e construir uma nova política de segurança pública. A nova carta 

constitucional foi muito feliz em abarcar a garantia de direitos individuais, políticos e 

sociais, em destinar um capítulo à segurança pública, além de trazer o direito à 

segurança como um dos direitos individuais fundamentais.  

 

 

2. A POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL NO CONTEXTO 

DEMOCRÁTICO  

 

Em seu tão conhecido art. 144, o qual prevê que: “A segurança pública, 

dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, trás, a segurança 

pública como dever do Estado o que termina por lhe atribuir o caráter de serviço 

público e também salienta a responsabilidade de toda a sociedade junto ao tema, 

conforme descrito abaixo: 
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[...] a sociedade tem um papel importante não somente na participação e 
controle das políticas, como também na socialização dos indivíduos, na 
perpetuação dos mecanismos informais de controle social e de 
autocontrole, a partir da perspectiva de que não é somente o controle pelo 
Estado que garante a segurança de todos. (FONTOURA; RIVERO; 
RODRIGUES, 2008, p.143)  

Não obstante essa nova realidade transcrita na constituição e os 

inúmeros avanços no quesito da segurança pública, a letra legal não parece ter sido 

suficiente para pôr fim às práticas ilegítimas e abusivas na seara da segurança 

pública, que ainda resistem e parecem aperfeiçoar-se ao longo dos anos. 

Persistindo o paradoxo entre a formalidade de direitos e a sua efetivação, conforme 

dispôs Dias (2010). 

Alguns autores, a exemplo de Pinheiro (1991), falam mais em continuidades 

do que em rupturas, ressaltam que a Carta Magna terminou por reescrever o que os 

governos militares já faziam na prática, não se podendo falar em transição, mas sim 

em mera continuidade. Ainda nesse sentido “A Constituição Federal não representou 

ruptura para o campo da segurança pública. Apesar de garantir a segurança como 

direito individual e social, não modificou as estruturas existentes, necessárias para 

tornar o direito efetivo.” (FONTOURA; RIVERO; RODRIGUES, 2008, p.182). 

 Com o passar dos anos e o aumento da criminalidade o Estado 

começa a traçar linhas de ação visando um reforço nessa nova política de 

segurança pública que ainda se apresentava incipiente. No ano de 1996 o governo 

federal, através do Decreto nº 1.904, lançou o Programa Nacional de Direitos 

Humanos contemplando medidas específicas para aquela área. Tal programa teve o 

intuito de aperfeiçoar a formação policial incluindo temas relativos aos direitos 

humanos bem como cidadania, o que propiciou o conhecimento dos princípios e de 

suas atribuições constitucionais para uma melhor aplicação em suas atividades. 

Com a instalação do regime democrático em 1988 novos processos de 

reforma da segurança passam a ser criados, a exemplo de 1997, quando o governo 

Fernando Henrique Cardoso através do Ministério da Justiça criou um grupo de 

trabalho interministerial para tratar da construção de um documento sobre a 

“Reforma Mínima para a Segurança Pública”, criando ainda no  mesmo ano, a 
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Secretaria Nacional de Segurança Pública e um Plano de Segurança Pública em 

2000.  Com a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública, ainda em 2001 e o 

Sistema Nacional Único de Segurança já em 2003 e a Conferencia Nacional de 

Segurança Pública em 2009, com o governo de Luís Inácio da Silva é então que o 

país passou a gestar um processo de implantação da gestão pública democrática no 

campo da segurança pública. 

As Medidas Mínimas de Reforma da Segurança construídas ao longo dos 

debates e audiências públicas na década de noventa pelo Grupo de Trabalho de 

Reforma da Segurança Pública priorizaram: o gerenciamento, a modernização, a 

formação do policial,  a valorização das polícias e do policiais,  o monitoramento das  

polícias  e o controle de armamentos. Tal processo engendrou posteriormente a 

criação do Plano Nacional de Segurança Pública 

Em setembro de 1997 foi criada a Secretaria Nacional de Segurança 

Pública - SENASP, através do Decreto nº 2.315, com o objetivo de assessorar o 

Ministro de Estado da Justiça na definição e implementação da política nacional de 

segurança pública e de acompanhar as atividades dos órgãos responsáveis pela 

segurança pública no território nacional, através das seguintes ações:  

I - apoiar a modernização do aparelho policial do País;                                        
II - ampliar o sistema nacional de informações de justiça e segurança 
pública (INFOSEG);                                                                                             
III - efetivar o intercâmbio de experiências técnicas e operacionais 
entre os serviços policiais federais e estaduais;                                                              
IV - implementar o registro do identidade civil;                                                      
V - estimular a capacitação dos profissionais da área de segurança 
pública;                                                                                                               
VI - gerir os fundos federais dos órgãos a ela subordinados;                                   
VII - incentivar a atuação dos conselhos regionais de segurança 
pública;                                                                                                              
VIII - realizar estudos e pesquisas e consolidar estatísticas nacionais 

de crimes. (BRASIL, 2007) 

 
 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública, subordinada ao Ministério 

da Justiça, assume o papel de principal interlocutor do governo federal com as 

unidades federadas, os poderes públicos e a sociedade civil organizada. Após sua 
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criação diversas ações foram desencadeadas, vários planos e programas foram se 

apresentando e a segurança pública começa a ocupar um lugar de mais notoriedade 

na sociedade.  

 

2.1 PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

No ano 2000, no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, 

nasceu o Plano Nacional de Segurança Pública, chamado de primeiro por diversos 

autores, como Eduardo Soares, visto o grande grau de ineficácia e desconhecimento 

popular do primeiro plano publicado em 1991, na ocasião, sendo Jarbas Passarinho 

o Ministro da Justiça. 

Não por acaso, embora o projeto desse segundo plano com cara de 

primeiro já estivesse tramitando, sua publicação, a ostentar o slogan “Brasil diz não 

a violência”, ocorrera apenas uma semana após a fatídica tragédia amplamente 

conhecida como “Ônibus 174”, onde um seqüestro que acabou em morte de uma 

das vítimas e sequestrador foi testemunhado, ao vivo, pela população com ajuda da 

mídia brasileira.  

Há quem diga que pelas circunstâncias de seu nascimento o plano 

nascera prematuro. Conforme retrata Soares (2007, p. 83) “em função do parto 

precoce, precipitado a fórceps, vinha a público sob a forma canhestra de listagem 

assistemática de intenções heterogêneas.”  

Apesar da possível prematuridade, o Plano Nacional de Segurança 

Pública nasceu com o objetivo de aperfeiçoar o sistema de segurança pública do 

Brasil através de propostas que integrassem políticas sociais, de segurança e ações 

comunitárias, visando a prevenção e repressão do crime e consequente aumento da 

segurança dos cidadãos. 

O plano de segurança foi impulsionado pela vertiginosa escalada da 

violência e a inegável dificuldade que os policiais vinham encontrando na prevenção 

e repressão dessa mesma criminalidade. 
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O plano consta com quatro capítulos onde o primeiro trás as ações de 

competência exclusiva do governo federal, o capítulo dois as ações de 

responsabilidade dos governos estaduais e da sociedade civil contando com a 

cooperação do governo federal; o terceiro capítulo abarca as medidas de caráter 

normativo e que contariam com o reforço legislativo e regulamentador; e o capítulo 

quatro descreve as medidas para implantação do Sistema Nacional de Segurança 

Pública.  

Dentre as ações de competência exclusiva do governo federal foram 

estabelecidos seis compromissos quais sejam: o combate ao narcotráfico e ao crime 

organizado; o desarmamento e controle de armas; a repressão ao roubo de cargas e 

melhoria da segurança nas estradas; implantação do subsistema de inteligência de 

segurança pública; ampliação do Programa de Proteção a Testemunhas e Vítimas 

de Crime e a regulamentação da relação mídia e violência.  ( BRASIL, 2000) 

 No que tange as ações dos governos estaduais que contariam com a 

cooperação do governo federal temos sete compromissos, dentre os quais a 

responsabilidade de reduzir a violência urbana, eliminar chacinas e execuções 

sumárias, capacitar os profissionais de segurança pública e reaparelhar as 

instituições policiais, e ainda o aperfeiçoamento do Sistema Penitenciário.  

Quanto ao aperfeiçoamento legislativo faz-se um planejamento para 

propositura de vários projetos como o endurecimento das penas para crimes 

cometidos contra policiais, do contrabando e ao roubo e receptação de cargas, 

alteração da lei de tóxicos, penalização das tentativas de fuga, entre outros. 

O ultimo compromisso, que trata do Sistema Nacional de Segurança 

Pública, que contaria com uma base de dados mais sólida de forma a aprimorar o 

INFOSEG - cadastro criminal unificado - e a criação do Observatório Nacional de 

Segurança Pública, que atuaria na identificação e disseminação de experiências 

bem sucedidas na prevenção e combate à violência.  

Cada compromisso desses trazia consigo várias ações a serem 

desencadeadas e uma relação dos resultados esperados entre os anos 2000-2002. 
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No entanto, não se podem olvidar as ações empreendidas pela SENASP 

em decorrência do plano como as voltadas para a qualificação policial; o fomento de 

condições de integração entre os órgãos da segurança pública; incentivo às policias 

estaduais ao uso de ferramentas de gestão pública através da elaboração dos 

Planos Estaduais de Segurança Pública, nos quais as unidades federativas 

deveriam elencar metas a serem alcançadas, entre outras. 

Muito embora nem todas as ações tenham sido desencadeadas como 

deveriam, o plano não pode deixar de ser encarado como um avanço no campo da 

segurança pública visto que demonstrou a imperiosidade do governo federal em sua 

parcela de responsabilidades nesse quesito, de incluir em sua agenda política temas 

como Direitos Humanos e Segurança Pública, este através de assuntos 

importantíssimos como prevenção; integração intersetorial e intergovernamental; 

valorização da experiência local; qualificação policial; estímulo ao policiamento 

comunitário; apoio ao programa de proteção às testemunhas e à criação de 

ouvidoria. (SOARES, 2007) 

 

2.2 SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SUSP 

 

No ano de 2003 o Ministério da Justiça implantou o Sistema Único de 

Segurança Pública – SUSP, ano também em que a SENASP se consolidou como o 

órgão mais importante no planejamento e execução das ações de segurança pública 

em no Brasil. 

Um Projeto de Lei de nº 3.734 de 2012, do Poder Executivo, seria o 

responsável pela criação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 

O objetivo do SUSP é trabalhar de forma preventiva implementando um 

novo modelo de combate à violência e à criminalidade, de forma a planejar 

estratégias para garantir transparência e controle externo das ações de segurança. 

O SUSP contava com seis eixos de atuação: gestão unificada da 

informação; gestão do sistema de segurança; formação e aperfeiçoamento de 
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policiais; valorização das perícias; prevenção; ouvidorias independentes e 

corregedorias unificadas. 

O plano estabeleceu vários princípios e metas, como: a compatibilidade 

entre Direitos Humanos e eficiência policial; a ação policial deve estar sempre ligada 

a uma ação social preventiva; as polícias devem proporcionar o cumprimento das 

leis; redução da criminalidade e da insegurança pública; Valorização do policial e 

das polícias; promoção do respeito às leis e aos direitos humanos, entre outros. 

O SUSP é um sistema criado para articular ações nas esferas federal, 

estadual e municipal na área da segurança pública e da Justiça Criminal, de forma a 

atuarem integrados, sem que suas autonomias fossem perdidas, seria uma 

integração onde cada unidade cumpriria suas responsabilidades. 

Para que a participação dos Estados se efetivasse seria necessário que 

seus representantes assinassem um protocolo de intenções com o Ministério da 

Justiça, sendo criado após isso um Gabinete de Gestão integrada estadual, do qual 

fazem parte o Secretário de Segurança Pública e representantes das Polícias e da 

Guarda Municipal, contando ainda com a participação do Ministério Público e o 

Poder Judiciário. 

 Caberia ao Gabinete decidir as prioridades de investimentos federais 

na área de segurança pública e decidir de forma consensual as ações no combate 

ao crime organizado. 

Um Projeto de Lei de nº 3.734 de 2012, do Poder Executivo, seria o 

responsável pela formalização legal do Sistema Único de Segurança Pública 

(SUSP), contudo, até o momento não cumpriu os requisitos para ser aprovado, 

ainda não se constituindo uma norma legal, conforme discorre Dias (2010, 195): 

O SUSP foi adotado como programa de caráter nacional, convertido 
em instrumento preponderante para a implementação da nova 
política sem ter sido, todavia, regulamentado, ou seja, sem se 
constituir numa norma legal. 

 

2.3 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA – 

PRONASCI 
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O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI 

foi lançado pelo Ministério da Justiça em julho de 2007 tendo sido formalizado 

através da Medida Provisória nº 384 em agosto do mesmo ano, logo convertida na 

Lei nº  11.530, de 24 de outubro de 2007, com vistas a empreender noventa e quatro 

ações voltadas à prevenção, controle e repressão da criminalidade, de forma a 

articulá-las com políticas sociais através da integração entre União, Estados e 

Municípios, e de forma a seguir as diretrizes do Sistema Único de Segurança 

Pública. 

O PRONASCI traçou três ações estruturais com vistas a consecução do 

seu objetivo: valorização dos profissionais de segurança pública e agentes 

penitenciários; modernização das instituições de segurança pública e do sistema 

prisional; e enfrentamento à corrupção policial e ao crime organizado. 

No que tange a modernização das instituições de segurança pública e do 

sistema prisional trouxe como objetivos a regulamentação do Sistema Único de 

Segurança Pública (SUSP), a criação da Lei orgânica das polícias civil e militar, 

estruturação dos estabelecimentos de segurança pública e prisionais (ações como: 

Construção de estabelecimentos penais especiais para mulheres; Construção de 

estabelecimentos penais especiais para jovens entre 18 e 24 anos; Construção de 

módulos de saúde, educação e informática em estabelecimentos penais; Construção 

dos Centros de Reabilitação do Agressor; Construção de núcleos de polícia cidadã 

nos territórios; Manutenção da Força Nacional de Segurança com sede própria; e 

Aquisição de equipamentos infra-estruturais) e Ações da Polícia Rodoviária Federal. 

(BRASIL, 2007)  

Quanto a valorização dos profissionais de segurança pública e agentes 

penitenciários tratava sobre Bolsa-formação; plano de financiamento habitacional 

para policiais civis, militares, bombeiros e agentes penitenciários, e formação 

continuada e aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública e agentes 

penitenciários.   

Enfim, na ação estrutural que trata do enfrentamento à corrupção policial 

e ao crime organizado os temas tratados eram as ações normativas de reforma do 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.530-2007?OpenDocument
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Código de Processo Penal, Nova Lei de lavagem de Dinheiro e lei de tipificação do 

crime organizado; e ainda a preocupação com a implementação de medidas para 

agilizar as punições disciplinares, estruturação das Ouvidorias e Corregedorias de 

Polícia, capacitação para investigação criminal para corregedores de polícia, 

Instalação de laboratórios de lavagem de dinheiro nos estados, campanha de 

desarmamento e controle de armas e munições, desenvolvimento da política 

nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, apoio ao desenvolvimento de 

núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas e o projeto controle de fronteiras da 

Polícia Federal. 

O programa ainda elenca os programas locais a serem implementados 

que focam na área preventiva como o Programa Território de Paz que visava: a 

instalação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal e da Coordenação Executiva 

do Pronasci, implementação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública 

Instituição das equipes multidisciplinares locais; Criação do Canal Comunidade para 

consumidores, reorganização dos espaços urbanos e recuperação dos 

equipamentos públicos. Contando ainda com outros dois programas locais o 

Integração do Jovem e da Família e o programa Segurança e Convivência. 

Como pontos positivos do programa pode-se elencar o fato do mesmo 

valorizar a contribuição dos municípios para segurança pública; trazer a segurança 

pública como matéria de Estado e não de governo; ter sido instituído através de 

medida provisória o que denota o comprometimento do governo federal com o 

programa; a explicitação dos recursos a serem empregados no plano foi elencada 

por seis anos, perpassando o mandato presidencial do então presidente à época; ter 

proposto investimentos na construção de indicadores e desenvolvimento de métodos 

de avaliação do próprio programa, entre outros. 

Segundo Soares (2007) outros tantos pontos trazidos à tona pelo 

programa poderiam representar retrocesso, como o fato do plano ter se apresentado 

através de uma listagem de propostas, em categorias descritivas, sem, no entanto, 

apresentar a robustez de uma política; o fato de envolver um número alto de 

ministérios, o que poderia terminar por dificultar a sua efetivação; e a referência feita 

à regulamentação do SUSP é simplória e superficial. 
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2.4 PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Impulsionado pelas ações do Governo Federal, o Estado da Paraíba 

apresentou no ano de 2003 o Plano Estadual de Segurança Pública que tinha por 

objetivo constituir as bases fundamentais das ações, atividades, operações e 

realizações dos órgãos de segurança pública estaduais, no período de 2003 a 2006, 

estabelecendo assim Diretrizes Governamentais para a área de segurança pública. 

Constituído por diretrizes, metas e ações efetivas o plano tinha como 

objetivo implementar um sistema de segurança pública que fosse compatível com a 

realidade da Paraíba, com o fim de prevenir e reprimir a criminalidade, reduzir a 

impunidade e aumentar a segurança e tranquilidade do cidadão paraibano.  

O plano foi estruturado em duas partes, sendo uma contendo as diretrizes 

de governo de responsabilidade de todos os órgãos públicos ligados a segurança, 

direta ou indiretamente, e a outra parte que trazia as perspectivas de investimentos 

para a segurança pública a curto, médio e longo prazo. 

Para que o plano fosse elaborado foi realizado um Diagnóstico da 

Segurança Pública no Estado, que consta da primeira parte do plano, que trouxe um 

levantamento do cenário social, político, econômico, institucional e do crime e 

violência, este mostrando a escalada das estatísticas do Estado. Nesse 

levantamento consta o Quadro indicativo dos problemas encontrados e  quais 

medidas precisariam ser tomadas para a resolução dos mesmos.  

A segunda parte trás as seis diretrizes gerais para efetivação do Plano 

Estadual de Segurança Pública, dentre as quais se encontram a promoção e 

garantia dos Direitos Humanos dos cidadãos paraibanos, a prevenção como 

prioridade das atividades dos órgãos públicos, valorização do profissional de 

segurança pública, e a participação da comunidade com vias à democratização da 

segurança pública no Estado. 

Mesmo incorporado ao SUSP e, portanto, participante da nova política de 

segurança pública nacional, a Paraíba ainda parece estar aquém do que se espera: 
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A Segurança Pública, na Paraíba, demonstra incongruências para 
com a nova ordem democrática, uma vez que suas instituições 
permanecem inspiradas no autoritarismo político, fortalecido pela 
última ditadura, além de que, mesmo após a incorporação do 
Governo Estadual ao SUSP, suas práticas permanecem 
amalgamadas pelo persistente autoritarismo social difuso na 
sociedade, fundamentado por uma cultura hierarquizante e 
discriminatória, [...] (DIAS 2010, p. 206) 
 

 
 

3.   PARAÍBA UNIDA PELA PAZ: ANÁLISE E DESAFIOS 

O Programa “Paraíba unida Pela Paz”, objeto de nossa monografia, 

constitui um caso relevante de estudo para a área dos direitos humanos, 

considerando que o mesmo foi gestado a partir da convocação do Fórum Estadual 

de Segurança Pública, pioneiro no estado na convocação da sociedade organizada. 

 

3.1 ORIGEM DO PROGRAMA PARAÍBA UNIDA PELA PAZ 

O Programa “Paraíba unida Pela Paz” foi concebido pelo Governo do 

Estado da Paraíba após a instalação do Fórum Estadual de Segurança Pública com 

a participação da sociedade civil. Enquanto parte de uma política governamental o 

programa objetiva articular, debater e construir um novo modelo de gestão focada 

em resultados com vistas ao aprimoramento da segurança pública de forma 

contínua e sustentável.  

Lançado no ano de 2010, o Programa “Paraíba unida Pela Paz” buscou 

inspiração em programas semelhantes no Estado de Minas Gerais – “Fica Vivo”- e 

em Pernambuco – “Pacto pela Vida”, implementados respectivamente em 2002 e 

2007. O programa procurou desenvolver-se através de várias linhas de atuação 

envolvendo os mais diversos atores participantes da segurança pública estadual, 

desde redistribuição de áreas de atuação das polícias até reformulações gerenciais.  

O Programa “Paraíba unida Pela Paz” nasceu da necessidade do governo 

estadual, representado por Ricardo Coutinho, de buscar uma resposta ao 

crescimento dos crimes violentos letais intencionais – CVLIs no país, demonstrado 

pelo Mapa da Violência de 2011 em gráfico a seguir, aumento esse refletido no 

Estado da Paraíba. (WAISELFISZ, 2011) 
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GRÁFICO 1 - Evolução do número de homicídios no Brasil entre 1998 e 2008 

 

Fonte: Mapa da Violência 2011 (SIM/SVS/MS) 

 

 

 

Segundo informações constantes da Secretaria de Estado da Segurança 

e Defesa Social do Estado da Paraíba, os Crimes Violentos Letais Intencionais – 

CVLI apresentam crescimento acentuado desde o ano de 2000 quando o número de 

homicídios foi de 507, e já no ano de 2010 esse número passou para 1563. 

Portanto, um acréscimo de mais de 300% no período e uma taxa aproximada de 

41,5 homicídios/100.000hab., considerando a população do Estado no ano de 2010 

que era 3.766.528 habitantes em 2010 (BRASIL-IBGE, 2010). 
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GRÁFICO 2 – CVLI na Paraíba entre 2000 e 2010

 

Fonte: SEDS/PB 

 
 

3.1.1 Pacto pela Vida 

 

O “Pacto pela Vida” foi lançado em maio de 2007, pelo então Governador 

do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, e objetivava a redução das 

ocorrências de homicídio doloso, roubo seguido de morte (latrocínio) e lesão 

corporal seguida de morte, crimes designados pelo Ministério da Justiça como 

“Crimes Violentos Letais e Intencionais” – CVLI.  

O programa foi inicialmente composto de 138 projetos, divididos em seis 

Linhas de Ação, pressupondo a atuação de atores sociais variados, de forma a 

promover uma maior articulação dos órgãos componentes do Sistema de Justiça 

Criminal – polícia civil, polícia militar, ministério público e judiciário –, bem como 

qualificar o policiamento, a partir da aplicação de planejamentos estratégicos de 

ações e da gestão de informações mais consistentes. 

MACEDO (2012) elenca de forma esclarecedora as seis linhas de ação 

principais do programa como sendo: 1. Repressão qualificada da violência, com a 

implantação de 38 projetos, sendo esta definida como a intervenção após o 

cometimento da infração ou crime, por parte das organizações pertencentes ao 

sistema de justiça criminal; 2. Aperfeiçoamento institucional abarcando 29 projetos 
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de consolidação de ações objetivando a modernização da capacidade técnica e 

operacional das Polícias estaduais, do sistema prisional e da Secretaria de Defesa 

Social; 3. Informação e gestão do conhecimento, com 17 projetos, está voltado ao 

planejamento, monitoramento e avaliação das ações previstas no Pacto pela Vida; 4. 

Formação e capacitação, com 9 projetos que visam a capacitação continuada e 

treinamento dos operadores da segurança; 5. Prevenção social, com 42 projetos, 

divididos entre os programas “intervenção comunitária ou social”, “prevenção e 

gestão”, “prevenção situacional” e “intervenções”; 6. Gestão democrática, com 

quatro projetos que visam a “criação do Conselho Estadual de Segurança Pública e 

incentivo à formação dos Conselhos Municipais e Comunitários de Segurança 

Pública”; “I Conferência Estadual de Segurança Pública de Pernambuco”; “Fóruns 

Estaduais de Segurança Pública” e “Pacto pela Vida – uma ação de todos”.  

 

3.1.2 Fica Vivo 

 

O programa “Fica Vivo”, efetivado no ano de 2003, conforme (MINAS 

GERAIS, s.d) “tem por objetivo o controle e prevenção da ocorrência de homicídios 

dolosos em áreas com altos índices de criminalidade violenta, melhorando a 

qualidade de vida da população.” É executado por meio dos Centros de Prevenção à 

Criminalidade (CPCs), sedes de referência para as comunidades atendidas. 

O programa foi se materializando através de acompanhamento 

especializado, oferecendo oficinas voltadas para o esporte, a arte e a cultura para 

jovens de 12 a 24 anos em situação de risco social, baseando suas atividades em 

dois eixos de atuação: o de intervenção estratégica e proteção social, responsável 

pelo planejamento e a coordenação de uma repressão qualificada e eficiente; e o 

eixo de proteção social que atua por meio de oficinas, projetos locais, 

multiplicadores e grupos de jovens, estes estratégias de aproximação e atendimento 

aos jovens articuladas às características das áreas atendidas, tais como aspectos 

criminais, culturais, sociais, históricos e geográficos. 

Os focos das oficinas são a prevenção à criminalidade, a potencialização 

do acesso dos jovens aos serviços e aos espaços públicos, a possibilitação da 

vivência do direito de ir e vir, o favorecimento da inserção e da participação dos 
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jovens em novas formas de grupos, a discussão de temas relacionados à cidadania 

e aos direitos humanos e a criação de espaços de resolução de conflitos e 

rivalidades. 

 

3.2 FORMULAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA PARAÍBA UNIDA PELA 

PAZ  

 

O programa Paraíba Unida pela Paz começou com metas e objetivos 

traçados e para que estes fossem alcançados se faria necessário que algumas 

etapas fossem vencidas nesse processo de gestão. A princípio houve a necessidade 

de um diagnostico da realidade da Segurança Pública no estado em todas as suas 

nuances e, sobretudo, quanto às estatísticas de CVLI; diante desse diagnóstico teve 

que ser feito o levantamento das deficiências e das necessidades emergenciais, 

para que assim os projetos e as mudanças fossem traçados.  

Uma das primeiras medidas tomadas dentro do programa foi a realização 

do Fórum Paraíba Unida pela Paz, realizado em julho de 2011, com o objetivo de 

promover a participação social na formulação de políticas públicas para a segurança 

pública paraibana. 

 O fórum contou com a participação de diversos grupos sociais e foi 

dividido em oito câmaras temáticas, canais de participação social, de caráter 

temporário e consultivo, que objetivaram diagnosticar problemas estruturais e 

conjunturais, com a finalidade de apresentar proposições à agenda governamental, 

que orientassem a formalização do pacto entre o Estado e a Sociedade e 

norteassem a elaboração do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social:  

 - Gestão Integrada, modernização e profissionalização do Sistema de Justiça 

Criminal; 

 - Segurança Pública, Defesa Civil, Territorialidade e Políticas Intermunicipais;  

 - Mídia, Segurança Pública, Controle e Participação Social e Cultura de Paz; 

- Criança, Adolescente, Juventude, Violências e Cultura de Paz; 
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- Gênero, Homofobia, Grupos Étnicos Raciais, Violências e Cultura de Paz; 

- Crime Organizado, Drogas e Tráfico de Seres Humanos; 

- Violência no Trânsito e Cultura de Paz; 

- Sistema Prisional e Políticas de Ressocialização. 

A realização desse fórum, que contou com a participação da sociedade 

em cada uma das câmaras temáticas, acendeu no coração dos participantes e da 

população como um todo, a esperança de verdadeiramente vivenciar uma política de 

segurança pública que tivesse a participação social, que fosse construída com base 

nos anseios do cidadão, usuário final do produto da segurança.  

A Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social a partir da consulta 

à sociedade, e procurando estabelecer uma gestão socieltal e compartilhada, 

elaborou o Programa Paraíba Unida pela estabelecendo seis linhas de atuação: 

- Prevenção Social do Crime e da Violência (Programas que atuam 
para evitar que o crime aconteça, alterando as condições sociais e 
que influenciam a atividade criminosa);                                                                 
- Repressão Qualificada da Violência (Redução da criminalidade com 
a melhoria da eficiência dos órgãos operativos, mediante a utilização 
de ferramentas de Análise Criminal e do Sistema de Inteligência 
Policial);                                                                                                               
- Aperfeiçoamento Institucional (Readequação e modernização de 
processos, protocolos e rotinas diretamente relacionados à 
capacidade técnica operacional das organizações policiais e do 
Sistema de Justiça Criminal)                                                                                                                      
- Informação e Gestão do Conhecimento (Consolidação, integração e 
compartilhamento dos dados, bem como a divulgação sistêmica 
entre os órgãos operativos);                                                                                    
- Formação e Capacitação (Processos de formação de policiais, além 
de continuo aperfeiçoamento e atualização dos conhecimentos e 
procedimentos técnicos);                                                                               
- Integração e Articulação (Integração entre os órgãos operativos, 
articulação com outros poderes e participação dos segmentos 
sociais). ( PARAÍBA, 2010) 

Todo o programa foi formulado buscando a interação os órgãos 

operativos da SEDS e com o poder judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, 

Municípios, sociedade civil e UF’s limítrofes, de forma a propiciar integração 

sistêmica.  
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A prioridade desta política de segurança é o enfrentamento aos crimes 

contra a vida, com meta de redução de 10% a cada ano para todo o Estado na taxa 

de Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI. 

Além das operações do Planejamento Operacional a SEDS juntamente 

com seus órgãos operativos objetivam perseguir as diretrizes de gestão com foco 

em resultado, gestão da qualidade das técnicas policiais e gestão da qualidade no 

atendimento ao cidadão.   

3.2.1 Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI 

A sigla CVLI foi criada em 2006 pela Secretaria Nacional de Segurança 

Pública - SENASP, vinculada ao Ministério da Justiça - MJ, com a finalidade de 

agregar em um único termo os crimes com maior relevância social, visto que, além 

do homicídio doloso, outros crimes resultantes em morte também deveriam ser 

contabilizados nessas estatísticas.  

Diante dessa necessidade passaram a integrar os Crimes Violentos Letais 

Intencionais o homicídio doloso e demais crimes violentos e dolosos resultantes em 

morte (lesão corporal dolosa seguida de morte - Art. 129 §3º; rixa seguida de morte - 

Art. 137 parágrafo único; roubo seguido de morte - Art. 157 §3º; extorsão seguida de 

morte - Art. 158 §3º; extorsão mediante sequestro seguida de morte - Art. 159 §3º; 

estupro seguido de morte - Art. 213§2º; estupro de vulnerável seguido de morte - Art. 

217-A §4º; Incêndio doloso seguido de morte - Art. 250 §1º concomitante com o Art. 

258; explosão dolosa seguida de morte - Art. 251 §1º e §2º concomitante com o Art. 

258; uso doloso de gás tóxico ou asfixiante - Art. 252 caput concomitante com o Art. 

258; inundação dolosa - Art. 254 concomitante com o Art. 258; tortura seguida de 

Morte - Art. 1º §3º da Lei 9.455/97; desabamento ou desmoronamento doloso - Art. 

256 caput concomitante com o Art. 258; perigo de desastre ferroviário na forma 

dolosa - Art. 260 §1º concomitante com o Art. 263; atentado doloso contra a 

segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo - Art. 261 §1º e §2º concomitante 

com o Art. 263; atentado doloso contra a segurança de outro meio de transporte - 

Art. 262 §1º concomitante com o Art. 263; arremesso de projétil seguido de morte - 

Art. 264 parágrafo único; epidemia dolosa seguida de morte - Art. 267 §1º). (BRASIL, 

1940) 
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O Estado da Paraíba através de Núcleo especializado da SEDS3 possui 

critérios bastante rigorosos, e além das mortes elencadas pela SENASP ainda 

contabiliza as mortes decorrentes de confronto policial, bem como os assassinatos 

que acontecem dentro de unidades prisionais. Além disso, a contagem é realizada 

com base no número de vítimas e não no número de crimes ou eventos, como 

acontece em outros estados do Brasil. Isso confere à Paraíba uma das metodologias 

de contagem mais confiáveis do país no que se refere à CVLI. (PARAIBA, 2012) 

 

3.2.2 Metodologia de acompanhamento e avaliação 

Para que haja um grau considerável de confiabilidade no 

acompanhamento dos dados estatísticos de um programa como o Paraíba Unida 

pela Paz se faz necessário que os boletins sejam alimentados por fontes confiáveis 

e haja transparência na divulgação dos dados.Pensando nesse isso, a Secretaria de 

Estado da Segurança e da Defesa Social (SEDS) criou, no ano de 2011, o Núcleo de 

Análise Criminal e Estatística (NACE), que ficara subordinado à Assessoria de Ações 

Estratégicas da Secretaria. O NACE tem a função de contabilizar os crimes ocorridos em 

território paraibano, nestes inclusos os CVLI. Para estes, o NACE usa a metodologia 

multifonte, visto que recebe informações de todos os órgãos operativos da SEDS, quais 

sejam, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e DETRAN, 

conforme quadro: 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ver: 

<http://www.paraiba.pb.gov.br/especiais/pbunidapelapaz/boletim/2012/Metodologia_de_contagem_de_Crim

es_Violentos_Letais_Intencionais.pdf> 
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FIGURA 1 – Metodologia Multifonte 

 

Fonte:SEDS 

Como as informações chegam por vários órgãos se faz necessária uma 

espécie de conferência para evitar repetições e reforçar os dados através das 

confirmações. O procedimento utilizado para este fim se chama Processo de 

Convalidação entre as fontes, e consiste na verificação a partir de um atributo único 

do objeto estatístico, o núcleo identificador deste, no sentido de garantir a unicidade 

do registro. Por exemplo, quando tratar-se de um CVLI esse núcleo identificador 

será o Número de Identificação de Cadáver, registro serial e único constante na 

Pulseira de Identificação de Cadáver regulado pela portaria Nº 025/2012/SEDS/SES 

datada de 17 de Fevereiro de 2012, e na ausência deste, a convalidação será 

realizada pelo nome da vítima ou outras circunstâncias de tempo, lugar e modo que 

o individualizem. 

Os dados levantados e convalidados pelo NACE são publicados 

trimestralmente conforme dispõe a Lei Estadual nº 9.641 de 29 de dezembro de 

2011 e divulgados no sítio eletrônico oficial do Governo da Paraíba, 

www.paraiba.pb.gov.br especificamente no link Paraíba Unida pela Paz.  

Os gestores regionais possuem acesso aos dados estatísticos 

semanalmente e devem reunir-se com o objetivo de avaliar os dados levantados e 

traçar novas metas de adequação Reuniões ordinárias do Comitê Executivo do 

Pacto pela Vida 
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3.2.3 Reforma e Compatibilização das Áreas Integradas de Segurança  

 

A compatibilização das áreas integradas de segurança foi efetivada 

através do Decreto n.º 34.003 de 05 de junho de 2013, que regulamentou o art. 3º, 

da Lei Complementar n.º 111, de 18 de dezembro de 2012, objetivando a integração 

territorial das regiões, áreas e distritos integrados de segurança pública e defesa 

social, de modo a implementar uma política de Estado de forma contínua, com 

responsabilidade territorial mútua e focada em resultados. 

A compatibilização dividiu a área do estado em sessenta e oito Distritos 

Integrados de Segurança e Defesa Social – DISP (menor circunscrição, 

responsabilidades compartilhadas, compostos por bairros e municípios); vinte Áreas 

Integradas de Segurança e Defesa Social – AISP (nível de comando intermediário, 

responsabilidades compartilhadas, com gerência sobre os DISP); e três Regiões 

Integradas de Segurança e Defesa Social – REISP (nível de alto comando, 

responsabilidades compartilhadas, gerência sobre as AISP). 

Cada  AISP tem sua gestão compartilhada por um oficial da Polícia Militar 

e um delegado da Polícia Civil que serão responsáveis por implementar as 

operações conjuntas entre os dois órgãos, reunirem-se semanalmente para analisar 

dados e traçar novas estratégias para redução dos CVLI e demais crimes ocorridos 

em sua área de responsabilidade, dispostas em ilustração abaixo: 

FIGURA 02 - Compatibilização das Áreas integradas de Segurança 
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Fonte: SEDS/PB 

 Esses gestores reúnem-se mensalmente com o secretário de Segurança e Defesa 

Social e com os comandantes gerais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e o Delegado 

Geral da Polícia Civil com vistas a analisarem os dados mensais, traçarem novas metas e 

estratégias, a nível de Estado e específicas para cada AISP, e redirecionarem o caminho 

percorrido para conseguir cada vez mais reduzir a criminalidade.  

 

3.2.4 Bonificação para apreensão de armas de fogo 

Em maio de 2012, através da Lei nº 9.708, o governo da Paraíba lançou 

mais um braços do programa instituindo uma bonificação pecuniária para os policiais 

que apreendessem armas de fogo sem registro e/ou autorização e realizassem o 

devido flagrante. A citada lei foi regulamentada pelo Decreto nº 33.024, em junho de 

2012, que trouxe os valores a serem pagos aos policiais conforme a arma 

apreendida. 

A referida medida entrou no planejamento do programa com vistas a 

combater os vetores do CVLI, como uma forma de atuar preventivamente, visto que 

a arma de fogo foi o instrumento mais utilizado nos crimes dessa natureza no ano de 

2011 no Estado, conforme gráfico abaixo: 

GRÁFICO 3- Instrumentos Utilizados nos CVLI na Paraíba em 2011 

 

Armas de Fogo 85%

Armas Brancas 12%

Outros 3%
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Fonte: SEDS/PB 

3.2.5 Prêmio Paraíba Unida pela Paz 

A Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, através da Lei nº 10.327 

de 11 de junho de 2014, criou o Prêmio Paraíba Unida Pela Paz - PPUP, que 

consiste na premiação por resultados, através de uma parcela de caráter eventual, 

destinada a Policiais Civis, Policiais Militares e Bombeiros Militares, lotados nos 

órgãos operativos da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social em 

função de seu desempenho no processo de redução dos Crimes Violentos Letais 

Intencionais - CVLI - nos Territórios Integrados de Segurança e Defesa Social - 

TISPs, instituídos pela Lei Complementar n.º 111/2012. 

A concessão do PPUP, paga em duas parcelas, ficou condicionada ao 

alcance pelo respectivo território da redução semestral no número de CVLI. 

 

3.2.6 Sistema Estadual de Inteligência de Segurança e Defesa Social 

O Sistema Estadual de Inteligência de Segurança e Defesa Social do 

Estado da Paraíba - SEINSDS, foi criado pela Lei nº 10.338, de 02 de julho de 2014, 

sob a chefia do Secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social (SEDS), com 

objetivo de abarcar as atividades de inteligência e contra inteligência4, através de 

atividades internas e de convênios de cooperação técnica com Agências de 

Inteligência de outros órgãos da administração Federal, Estadual ou Municipal. 

A coordenação, planejamento e execução do Sistema ficou a cargo da 

Coordenação Integrada de Inteligência de Segurança e Defesa Social – CIISDS 

(Agência Central). 

No âmbito do sistema ainda foram criados o Conselho Estadual de 

Inteligência - CEI, um Órgão Colegiado Permanente, cuja presidência ficará a cargo 

do Secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, contando com a 

                                                           
4
 “Inteligência: a atividade que objetiva a obtenção, análise e difusão de dados ou conhecimentos com 

influência sobre o processo decisório da segurança pública e preservação da ordem pública; Contrainteligência: 

a atividade que objetiva salvaguardar os conhecimentos produzidos e neutralizar as ações adversas” (Ver em: 

http://static.paraiba.pb.gov.br/2014/07/Diario-Oficial-03-07-2014.pdf) 
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participação do Corregedor Geral da SEDS, o Coordenador da CIISDS, pelos 

Chefes das Agências dos Subsistemas e por um membro do Ministério Público 

Estadual; e também o Gabinete de Gestão Integrado de Inteligência – GGII, este 

presidido pelo Coordenador Geral da CIISDS e pelos Coordenadores dos 

Subsistemas de Inteligência. 

 Interessante ressaltar que, com vistas a facilitar as atividades da 

Coordenação quanto à persecução criminal atinente à Polícia Judiciária, a lei trouxe 

a obrigatoriedade de todos os órgãos ou entidades da Administração Direta ou 

Indireta estadual, bem como suas concessionárias e permissionárias, de garantirem 

acesso e fornecerem toda e qualquer informação ou documentação à CIISDS, de 

forma a garantir seu caráter reservado. 

 

3.3 RESULTADOS EM PROCESSO: CRÍTICAS E NOVOS DESAFIOS  

 Ao longo dos anos 2010 a 2014 o governo do Estado, através do programa 

Paraíba Unida pela Paz, foi tentando colocar em prática os projetos traçados na 

elaboração do programa, quais sejam: planejamento operacional, compatibilização 

territorial, criação da Corregedoria Única, e viabilização da Inteligência integrada. 

 Desses projetos três foram alcançados, o planejamento operacional, 

compatibilização territorial e a Inteligência Única. Ficando a Corregedoria sem 

sucesso na consecução até o presente momento. 

O Governo do Estado enviou para a Assembléia Legislativa o Projeto de Lei 

1.170 no ano de 2012, tratando sobre da criação da Corregedoria Geral Única na 

Segurança do Estado, contudo este projeto já passou por audiências públicas, 

debates, contudo ainda não obteve a aprovação da referida Casa Legislativa. O 

tema é bastante polêmico e controverso e encontra defensores e acusadores em 

várias esferas.  

O equívoco mais grave da gestão na implantação do programa foi a não 

formalização do mesmo, ainda que passados quatro anos de sua implantação, 

através de letra legal. Muito embora várias leis e decretos tenham sido criados para 
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normatizar diversos mecanismos do programa, como já fora visto, não existe uma lei 

que traga de direito o Paraíba Unida pela Paz para a esfera legal, o que poderia 

aumentar as chances  de uma continuidade da política pública.  

Quanto à análise estatística dos resultados alcançados pode-se inferir 

que a apreensão de armas de fogo no período de 2010 a 2014 aumentou de 

maneira que muitos vetores de CVLI foram retirados das ruas como podemos 

vislumbrar no gráfico abaixo: 

GRÁFICO 4 - Número Armas de Fogo Apreendidas entre 2010 e 2013 
 

 

 Fonte: IPC/PB-2013. 

 Em 2010 foram um mil, setecentas e nove armas, e duas mil, setecentas e 

setenta e quatro armas apreendidas no ano de 2013, um aumento de mais de 

sessenta e seis por cento.  

 Estabelecendo relação inversa ou não, os índices de CVLI reduziram entre 

janeiro de 2011 e janeiro de 2014 em análise feita pela SEDS com base nos dados 

no NACE:  
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GRÁFICO 5 - Número de Vítimas de CVLI na Paraíba entre 2011 e 2014 

 

Fonte: SEDS/PB-2014 
 

De acordo com o gráfico acima, pode-se vislumbrar que entre os anos de 

2011 e 2014 o número de homicídios foi reduzindo pouco a pouco passando de um 

mil, seiscentos e oitenta, para um mil, quinhentos e treze, uma redução de 9,94% no 

período.  

Muito embora a meta de 10% de redução de CVLI no Estado ao ano não 

tenha sido alcançada, a redução do período chegou bem perto da meta e quando 

analisados os dados por AISP, em muitas áreas a redução ultrapassou em muito a 

meta estabelecida para o Estado, não devendo a analise se ater só aos resultados 

estatísticos, conforme reitera Soares (2007, 82-83): 

Observe-se que não só resultados são pertinentes para a 
avaliação. Processos e metas intermediárias, identificadas por 
diagnósticos institucionais como especialmente relevantes, 
devem ser objetos de acompanhamento crítico sistemático. Por 
exemplo: a qualidade da formação e da capacitação dos 
policiais e demais profissionais que atuam no campo da 
segurança pública; a consistência dos dados produzidos; os 
métodos de gestão; a confiabilidade e efetividade dos controles 
interno e externo etc.  
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O programa “Paraíba Unida pela Paz” inspirou-se muito mais nas linhas 

de ação do Pacto pela Vida de Pernambuco do que no Fica Vivo de Minas Gerais, 

atuando de forma a buscar bem mais, para não incorrer em erro dizendo apenas, a 

redução das estatísticas de CVLI sem, contudo, conseguir implementar muitas 

ferramentas de prevenção social que seriam responsáveis por plantar agora um 

resultado satisfatório que seria colhido a longo prazo como o modelo mineiro. 

Muitos são os desafios que o programa e sua gestão ainda precisam 

enfrentar. A redução de CVLI não pode ser buscada como meta perene, porque a 

tendência é que uma hora o decréscimo pare de acontecer visto que é de claro 

entendimento que o acontecimento desse tipo de crime não depende apenas de 

uma ação eficaz das Polícias nem de uma política pública de qualidade, ainda que 

esta beirasse a perfeição, conforme pode vê-se abaixo: 

 

[...] determinada política pode ser virtuosa e, ainda assim, os 
indicadores selecionados podem apontar crescimento dos 
problemas identificados como prioritários – por exemplo, taxas 
de certos tipos de criminalidade. O contrário também é 
verossímil: podem conviver uma política inadequada e bons 
resultados. Nesse caso, mesmo que a política de segurança 
fosse adequada, inteligente e consistente, eficiente, eficaz e 
efetiva, ainda assim os indicadores poderiam ser negativos. 
Provavelmente, seriam menos maus do que se a referida 
política não estivesse sendo adotada, mas isso conduziria o 
analista a um argumento contrafactual impossível de testar e, 
portanto, de comprovar. [...] há a hipótese prosaica de que 
fatores sociais promotores das condições favoráveis à 
reprodução ampliada de práticas criminosas – fatores 
independentes de ações policiais e externos ao âmbito de 
intervenção de políticas públicas de segurança – continuem a 
produzir seus efeitos e o façam em razão de diversos motivos 
alheios à área em foco, com potência crescente.  (SOARES, 
2007, p.77-78) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise realizada demonstrou que a Paraíba tem empreendido esforços 

no sentido de desenvolver uma nova política de segurança pública de forma a 

reduzir a violência e a criminalidade no Estado, nos últimos quatro anos.  

O Programa Paraíba Unida pela Paz nasceu com a meta principal de 

reduzir CVLI e isso foi alcançado de maneira indubitável, muito embora não se 

possa, cientificamente, atribuir esse decréscimo exclusivamente ou necessariamente 

à implantação do programa, pois, como já discorrera Soares (2007) uma política 

pública pode ser virtuosa e ainda assim a ocorrência de determinados tipos de 

criminalidade continuar crescendo, assim como, pode existir um cenário onde uma 

política inadequada conviva com uma realidade de bons resultados.  

Quanto ao tipo de gestão, esperava-se que a gestão societal estivesse 

mais presente no realizar do programa e não apenas por ocasião de sua formulação. 

A convocação popular para participação no Fórum Paraíba Unida pela Paz acendeu 

no coração da sociedade a esperança de que a nova política de segurança pública 

atuaria através de uma visão da gestão compartilhada, não apenas entre os órgãos 

de segurança, mas também com a sociedade e os órgãos de controle social, 

assegurando princípios do modelo societal durante o processo de formulação, 

implementação e avaliação.  

Contudo, o modelo de gestão que foi fortalecido a cada nova ação 

desencadeada foi o modelo gerencial e a busca por resultados palpáveis e 

promissores, sem que a população fosse novamente consultada ou, pelo menos, 

tivesse um feedback da participação ora compartilhada.  

A política pública analisada neste trabalho está atrelada a uma forte 

estratégia do atual governo, logo, se faz necessário pensar como esta poderá 

manter-se atuante, independente das mudanças pessoais e partidárias que venham 

a ocorrer nos próximos anos, sobretudo, pelo agravante de não encontrar-se 

formalizada em nenhuma letra legal. 
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Verificamos também que em algumas áreas do programa o que se 

esperava de uma política pública preventiva não se consubstanciou, se 

sobressaindo muito mais as ações de política repressiva. Não se discute aqui a 

necessidade desse primeiro passo no sentido de reprimir o cenário que por anos 

vem se delineando, mas nos cabe uma preocupação quanto à construção de uma 

política que consiga atuar antes que o crime ocorra, preventiva, com resultados 

possam ser acompanhados e desfrutados pelas próximas gerações no Estado da 

Paraíba. 

A realidade da violência e da criminalidade ainda continua a ser 

preocupante, mas sua repressão não parece ser novidade para um sistema que 

trabalha repressivamente desde sua concepção.  

O fortalecimento da segurança pública e em consequência de suas 

instituições e seus operadores através do aprimoramento funcional, do respeito aos 

direitos humanos e ouvindo e gerindo junto com a sociedade nos parece ser o 

caminho. Caminho esse que já nos é conhecido.  Talvez já fosse possível estarmos 

mais longe, mas grandes passos já foram dados.  

Por fim, sabemos que não nos era possível esgotar a atual política de 

segurança pública estadual, nem tampouco aprofundar-se em demasia no programa 

estudado, mas esperamos que a análise ora realizada nesse trabalho possa 

contribuir para novos avanços; orientando a formulação e a ampliação de novas 

estratégias focadas em transformar o programa em uma política de Estado e não de 

governo e, sobretudo, em atuar de maneira preventiva, produzindo resultados que 

venham a amadurecer no tempo oportuno, ainda que à longo prazo, e que nos 

auxilie a construir, verdadeiramente, uma Paraíba unida pela Paz.  
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PORTARIA Nº 025 /2012/SEDS/SES Em 17 de fevereiro de 2012. 
 

Dispõe sobre a utilização da Pulseira de 
Identificação de Cadáver – PIC, o Boletim 
de Identificação de Cadáver - BIC (anexo 
único) e Número de Identificação de 
Cadáver - NIC no âmbito do Estado da 
Paraíba. 

 
OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA 

DEFESA SOCIAL E DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 89, parágrafo 1º, incisos 
I e II da Constituição do Estado da Paraíba, 

CONSIDERANDO a imperiosidade da correta identificação 
de cadáveres e a necessidade de promover uma numeração única 
de referência às mortes de interesse policial para todos os órgãos 
operativos da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa 
Social e da Saúde;  

RESOLVEM: 
Art. 1º. Instituir a utilização da Pulseira de Identificação de 

Cadáver – PIC, do Boletim de Identificação de Cadáver - BIC 
(anexo único) e do Número de Identificação de Cadáver - NIC no 
âmbito do Estado da Paraíba, como elementos de identificação de 
todos os cadáveres humanos decorrentes de morte de interesse 
policial, assim entendidos os produtos de morte violenta, inclusive 
acidental, ou de suspeita de morte violenta (mortes a esclarecer). 

Art. 2º. O NIC corresponde a um número de oito dígitos, em 
que os quatro primeiros dígitos correspondem ao ano em que se 
deu o óbito, e será o mesmo número da PIC e do BIC, sendo de 
utilização individual para cada cadáver. 

Art. 3º. Cada cadáver decorrente de morte de interesse 
policial, seja morte violenta ou morte a esclarecer, no Estado da 
Paraíba deverá receber uma PIC, que deverá ser afixada no pulso 

ou no tornozelo, e será preenchido o respectivo BIC, de acordo 
com as seguintes instruções: 

I – No caso de cadáveres decorrentes de mortes de 
interesse policial oriundos de local de morte violenta periciados pela 
Gerência ou Núcleos de Criminalística, o procedimento de 
identificação de cadáver se dará da seguinte forma: 

a) No local de morte violenta, o Perito Criminal Oficial 
preencherá o BIC, em 04 (quatro) vias, e colocará a PIC no punho 
ou no tornozelo da vítima fatal, bem como colocará as etiquetas 
adesivas com o NIC no espaço destinado para esse fim; 

b) A 1º e a 4ª vias do BIC serão entregue ao servidor 
responsável pela remoção do cadáver até a GEMOL ou NUMOL; a 
2ª via do BIC ficará com o Perito Criminal e será posteriormente 
anexada à 2ª via do Laudo; e a 3ª Via do BIC deverá ser entregue à 
autoridade policial responsável pela investigação da morte; 

c) O agente de segurança pública encarregado de lavrar o 
Boletim de Ocorrência deverá registrar o NIC no campo destinado 
ao histórico da ocorrência; 

d) A 3ª via do BIC deverá ser encaminhada para a 
respectiva Delegacia Regional de Polícia Civil para ser arquivada; 

e) O servidor responsável pela remoção do cadáver até o 
GEMOL ou NUMOL deverá entregar a 1ª e a 4ª vias do BIC ao 
servidor do setor administrativo responsável pelo recebimento do 
cadáver para que, posteriormente, a 1ª via do BIC seja anexada à 
2ª via do Laudo; e a 4ª via do BIC seja encaminhada mensalmente 
para a Assessoria de Ações Estratégicas da Secretaria de Estado 
da Segurança e da Defesa Social; 

f) O Perito Médico-Legal inspecionará o NIC contido na PIC 
e o anotará no cabeçalho da Declaração de Óbito; 

g) O NIC deverá ser mencionado no Laudo em Local de 
Morte e no Laudo Cadavérico, bem como deverá ser anexado a tais 
laudos cópia do BIC. 
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II – No caso de cadáveres decorrentes de mortes de 
interesse policial oriundos de local de morte violenta não periciado 
pela Gerência ou Núcleos de Criminalística, o procedimento de 
identificação de cadáver se dará da seguinte forma: 

a) O condutor do carro fúnebre responsável pelo transporte 
do cadáver até a GEMOL ou o NUMOL que se apresentar no local 
de morte violenta colocará a PIC no pulso ou no tornozelo do 
cadáver e entregará as 04 (quatro) vias do BIC ao agente de 
segurança pública responsável pela liberação do cadáver ou ao 
bombeiro militar responsável pelo resgate do corpo para serem 
preenchidas por um desses servidores, que também colocarão as 
etiquetas adesivas com o NIC no espaço destinado para esse fim; 

b) A 1ª e a 4ª vias do BIC serão entregues ao servidor 
responsável pela condução do cadáver que as entregará ao 
servidor do setor administrativo da GEMOL ou do NUMOL 
responsável pelo recebimento do corpo; a 2ª via do BIC ficará com 
o agente de segurança pública que tiver preenchido o BIC para ser 
arquivado na Delegacia a que estiver vinculado o agente de 
segurança pública ou no Batalhão a que estiver vinculado o 
Bombeiro Militar; e a 3ª via do BIC deverá ser encaminhada à 
autoridade policial responsável pela investigação da morte; 

c) O Policial Civil encarregado de lavrar o Boletim de 
Ocorrência deverá registrar o NIC no campo destinado ao histórico 
da ocorrência; 

d) A 3ª via do BIC deverá ser encaminhada para a 
respectiva Delegacia Regional de Polícia Civil para ser arquivada; 

e) O servidor responsável pela remoção do cadáver deverá 
entregar a 1ª e a 4ª vias do BIC ao servidor do setor administrativo 
da GEMOL ou NUMOL responsável recebimento do cadáver para 
que, posteriormente, a 1ª via seja anexada à 2ª via do Laudo; e a 4ª 
via seja encaminhada mensalmente para a Assessoria de Ações 
Estratégicas da Secretaria de Estado da 
Segurança e da Defesa Social; 

f) O Perito Médico-Legal inspecionará o NIC contido na PIC 
e o anotará no cabeçalho da Declaração de Óbito; 

g) O NIC deverá ser informado no Laudo Cadavérico, bem 
como deverá ser anexado ao laudo cópia do BIC. 

III - No caso de mortes de interesse policial consumadas em 
unidades de saúde ou nos casos de morte em que o Serviço de 
Verificação de Óbito – SVO – entender pela necessidade de 
encaminhar o cadáver até a GEMOL ou ao NUMOL, o 
procedimento de identificação de cadáver se dará da seguinte 
forma: 

a) O condutor do carro fúnebre responsável pelo transporte 
do cadáver até a GEMOL ou o NUMOL que se apresentar na 
Unidade de Saúde ou no SVO colocará a PIC no pulso ou no 
tornozelo do cadáver e entregará as 04 (quatro) vias do BIC ao 
responsável pela liberação do corpo para serem preenchidas por 
esse funcionário, que também colocará as etiquetas adesivas com 
o NIC no espaço destinado para esse fim; 

b) A 1ª e a 4ª vias do BIC ficarão com o responsável pela 
condução do corpo que as entregará ao servidor do setor 
administrativo da GEMOL ou do NUMOL responsável pelo 
recebimento do cadáver; a 2ª via ficará na Unidade de Saúde ou no 
SVO para ser arquivada; e a 3ª via deverá ser encaminhada à 
autoridade policial responsável pela investigação da morte; 
c) O Policial Civil encarregado de lavrar o Boletim de Ocorrência 
deverá registrar o NIC no campo destinado ao histórico da 
ocorrência; 

d) A 3ª via do BIC deverá ser encaminhada para a 
respectiva Delegacia Regional de Polícia Civil para ser arquivada; 

e) O servidor responsável pela remoção do cadáver deverá 
entregar a 1ª e a 4ª vias do BIC ao servidor do setor administrativo 
da GEMOL ou do NUMOL responsável pelo recebimento do 
cadáver para que, posteriormente, a 1ª via seja anexada à 2ª via do 
Laudo; e a 4ª via seja encaminhada mensalmente para a 
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Assessoria de Ações Estratégicas da Secretaria de Estado da 
Segurança e da Defesa Social; 

f) O Perito Médico-Legal inspecionará o NIC contido na PIC 
e o anotará no cabeçalho da Declaração de Óbito; 

g) O NIC deverá ser informado no Laudo Cadavérico, bem 
como deverá ser anexado ao laudo cópia do BIC. 

§ 1º. A GEMOL e os NUMOLs só admitirão a entrada de 
cadáveres identificados pela PIC e acompanhados da 1ª e da 4ª 
vias do BIC. 

§ 2º. Os NUMOLs deverão encaminhar mensalmente as 4ªs 
vias dos BICs para a GEMOL, a fim de que sejam remetidos, 
também mensalmente, para a Assessoria de Ações Estratégicas da 
Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social. 

§ 3º. A Secretaria Estadual de Saúde deverá adotar 
providências para que haja a efetiva colaboração dos profissionais 
da saúde citados neste artigo, de modo a garantir o normal 
funcionamento dos procedimentos aqui previstos nas unidades de 
saúde estaduais e municipais, bem como nos SVOs. 

§ 4º. O BIC não substitui a requisição de exame cadavérico 
para a GEMOL e o 
NUMOL, devendo a autoridade policial civil, inclusive, indicar em 
sua requisição de exame, o NIC. 

Art. 4º. O Instituto de Polícia Científica ficará responsável 
pela distribuição de kits com BIC e PIC para as Gerências e 
Núcleos de Medicina e Odontologia Legal, para as Gerências e 
Núcleos de Criminalística e para as Delegacias Regionais de 
Polícia Civil em cuja circunscrição não haja sede de NUCRIM ou 
NUMOL. 

Art. 5º. A Delegacia Regional de Polícia Civil em cuja 
circunscrição não houver sede da NUCRIM ou de NUMOL ficará 
responsável pelo controle e fiscalização dos BIC e PIC de sua área 
circunscricional, bem como ficará responsável pela distribuição dos 
kits com BIC e PIC. 

Art. 6º. O NIC deverá constar de todos os documentos 
emitidos pelos órgãos vinculados à SEDS e relativos a mortes de 
interesse policial, tais como Inquéritos Policiais, 
Boletins de Ocorrência, Relatórios, Ofícios, Memorandos, Laudos, 
Relatórios Técnicos etc. 

Art. 7º. O Delegado Geral da Polícia Civil, o Diretor Geral do 
Instituto de Polícia 
Científica e os Diretores e Gerentes de Unidades de Saúde e do 
SVO ficarão incumbidos de fiscalizar o cumprimento das normas 
desta Portaria. 

Parágrafo único. Os gerentes e diretores dos órgãos 
envolvidos nos procedimentos descritos nessa Portaria deverão 
informar às pessoas relacionadas no caput eventuais desvios dos 
procedimentos instituídos nesta Portaria, a fim de que sejam 
prontamente corrigidos, bem como adotadas as medidas 
administrativas e disciplinares cabíveis. 

Art. 8º. O Secretário da Segurança e da Defesa Social, o 
Secretário de Saúde, bem como o Delegado Geral da Polícia Civil, 
o Comandante Geral da Polícia Militar, o Comandante Geral do 
Corpo de Bombeiro Militar e o Diretor Geral do Instituto de Polícia 
Científica deverão adotar as medidas necessárias para o fiel 
cumprimento das disposições desta Portaria. 

Art. 9º. Os casos omissos serão decididos pelo Secretário 
de Estado da Segurança e da Defesa Social ou pelo Secretário de 
Saúde, conforme suas atribuições. 
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

João Pessoa, ____ de _____________ de 2012. 
CLAUDIO COELHO LIMA 

Secretário de Estado da Segurança e Defesa Social 
 
 

WALDSON DIAS DE SOUZA 
Secretário de Estado da Saúde 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 111, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012 
 
Dispõe sobre o Sistema de Segurança 
Pública e Defesa Social do Estado da 
Paraíba, a teor do § 1º do Art. 43 da 
Constituição Estadual, definindo os 
Territórios Integrados de Segurança 
Pública para o Estado da Paraíba, e dá 
outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: Faço saber 

que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Ficam instituídos, no âmbito do Estado da Paraíba, 
os Territórios Integrados de Segurança Pública e Defesa Social 
(TISPs), objetivando a compatibilização e responsabilização 
territorial integrada operacional das Polícias Militar e Civil e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba, nos termos 
desta Lei Complementar. 

§ 1º A gestão dos Territórios Integrados será guiada por 
diretrizes e princípios focados em resultados, buscando a 
integração e articulação dos órgãos por meio do diagnóstico, 
planejamento, execução, monitoramento e avaliação de suas ações 
e de todo o processo. 

§ 2º As unidades de Comando dos TISPs terão gestão 
integrada e sedes administrativas, quando possível, agrupadas. 
Art. 2º Para fins desta Lei Complementar consideram-se Territórios 
Integrados de Segurança Pública e Defesa Social: 

I – Região Integrada de Segurança Pública e Defesa Social 
- REISP: divisão estratégica de circunscrição com 
responsabilidades compartilhadas, em nível de alto comando, com 
gerência sobre as Áreas Integradas de Segurança e Defesa Social. 

II – Área Integrada de Segurança Pública e Defesa Social - 
AISP: divisão tática de circunscrição com responsabilidades 
compartilhadas, em nível de comando intermediário, com gerência 
sobre os Distritos Integrados de Segurança e Defesa Social; 
III – Distrito Integrado de Segurança Pública e Defesa Social - 
DISP: divisão operacional de menor circunscrição com 
responsabilidades compartilhadas, composto por bairros ou 
municípios. 

Art. 3º As delimitações territoriais das Regiões, Áreas e 
Distritos, bem como as suas respectivas atribuições nos diferentes 
níveis serão definidas por meio de Decreto do Chefe do Poder 
Executivo. 

 Art. 4º Em nível estratégico, as Regiões Integradas de 
Segurança e Defesa Social serão dirigidas pelos Comandos 
Regionais Integrados de Segurança Pública e terão como unidades 
gestores os Comandos de Policiamento Regional de Polícia Militar - 
CPRPMs, as Superintendências 
Regionais de Polícia Militar Civil-SRPCs, os Comandos Regionais 
de Bombeiro Militar - CRBMs e os Departamentos Regionais do 
Instituto de Polícia Científica - DRIPCs. 

Art. 5º Em nível tático, as Áreas Integradas de Segurança 
Pública e Defesa Social serão dirigidas pelos Comandos de Área 
Integrada de Segurança Pública, e terão como unidades gestoras 
os Batalhões e as Companhias Independentes de Polícia Militar - 
BPMs e CIPMs, os 
Batalhões e as Companhias Independentes de Bombeiro Militar - 
BBMs e CIBMs, as Delegacias Seccionais de Polícia Civil - DSPCs 
e os Núcleos de Polícia Cientifica - NPCs. 

Art. 6º Em nível operacional, os Distritos Integrados de 
Segurança Pública e Defesa Social terão como unidades gestoras 
as Companhias de Polícia e Bombeiro Militar – CPMs e CBMs e as 
Delegacias Distritais de Polícia Civil - DDPCs. 
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Parágrafo único. Os Distritos Integrados de Segurança e 
Defesa Social serão delimitados por setores de policiamento 
preventivo. 

Art. 7º Nos Distritos Integrados de Segurança Pública e 
Defesa Social poderão ser criadas Unidades de Polícia Solidária - 
UPS, sob a responsabilidade da Polícia Militar. 

Art. 8º Em cada Região Integrada de Segurança Pública e 
Defesa Social será instalado um Centro Integrado de Operações - 
CIOp, que estará vinculado a cada um dos Comandos Regionais 
Integrados de Segurança Pública e subordinado ao Secretário de 
Estado da Segurança e da Defesa Social, ficando responsável pela 
coordenação e articulação dos recursos operacionais 
de cada órgão de segurança e defesa social. 

Art. 9º Os arts. 36 e 51 da Lei Complementar 87, de 02 de 
dezembro de 2008, passam a vigorar acrescidos dos seguintes 
parágrafos únicos: 

“Art. 36............................................................................ 
Parágrafo único. As novas Unidades Operacionais serão 
criadas por ato do Chefe do Poder Executivo. 
Art. 51.............................................................................. 
Parágrafo único. O aumento do efetivo da Polícia Militar da 

Paraíba, com os respectivos cargos, será feito através da lei 
ordinária”. 

Art. 10. Os cargos criados pela Lei Complementar nº 87, de 
02 de dezembro de 2008, ficam alterados na forma disposta no 
Anexo desta Lei Complementar. 
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 14 
de dezembro de 2012; 124º da Proclamação da República. 

RICARDO VIEIRA COUTINHO                                                                                                                                                                                                                                                                     
Governador 
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Decreto n.º 34.003 de 05 de junho de 2013. 
 
Regulamenta o art. 3º, da 
Lei Complementar n.º 111, 
de 18 de dezembro de 2012. 

 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 86, inciso IV e VI, da 
Constituição Estadual, e 
 

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilização e 
integração territorial das regiões, áreas e distritos integrados de 
segurança pública e defesa social, de modo a implementar uma 
política de Estado de forma contínua, com responsabilidade 
territorial mútua e focada em resultados; 

CONSIDERANDO a necessidade de zelar pelo princípio da 
eficiência administrativa, visando a favorecer a sociedade no pronto 
atendimento ao cidadão, que espera do Estado uma resposta hábil 
e célere na defesa dos direitos atinentes à vida, ao patrimônio 
público e privado entre outros. 
 

D E C R E T A: 
 

  Art. 1º As forças policiais de segurança pública e defesa 
social no Estado da Paraíba, objetivando a compatibilização 
territorial e a integração operacional, serão compartimentadas da 
seguinte forma: 

I – em nível estratégico, 3 (três) Regiões Integradas de 
Segurança Pública e Defesa Social – REISPs -, assim distribuídas: 

a) 1ª Região Integrada de Segurança Pública e Defesa 
Social - 1ª REISP -, em João Pessoa; 

b) 2ª Região Integrada de Segurança Pública e Defesa 
Social - 2ª REISP -, em Campina Grande; e, 

c) 3ª Região Integrada de Segurança Pública e Defesa 
Social - 3ª REISP -, em Patos; 

II – em nível tático, 20 (vinte) Áreas Integradas de 
Segurança Pública e Defesa Social – AISPs; e, 

III – em nível operacional, 68 (sessenta e oito) Distritos 
Integrados de Segurança Pública e Defesa Social - DISPs. 

Parágrafo único. As abrangências territoriais das REISPs, 
AISPs e DISPs serão definidas em ato do titular da Secretaria de 
Segurança Pública e Defesa Social, sem prejuízo de iguais poderes 
ao Chefe do Poder Executivo. 

Art. 2º As Regiões Integradas de Segurança Pública e 
Defesa Social – REISPs - serão dirigidas pelos Comandos 
Regionais Integrados de Segurança Pública e Defesa Social – 
CREISPs -, e terão como unidades gestoras os Comandos de 
Policiamento Regionais de Polícia Militar – CPRPMs -, as 
Superintendências Regionais de Polícia Civil – SRPCs -, os 
Comandos 
Regionais de Bombeiro Militar – CRBMs - e os Departamentos 
Regionais do Instituto de Polícia Científica - DRIPCs. 

§ 1º Os Comandantes dos CPRPMs e CRBMs, os 
Superintendentes das SRPCs e Diretores-Executivos dos DRIPCs, 
além das atribuições inerentes às suas respectivas instituições, 
respeitando as suas independências institucionais, possuirão 
também as seguintes incumbências: 

I - estabelecimento de estratégias de integração e 
cooperação regionais; 

II - instituição de um fórum permanente de análise, 
compartilhamento de informações necessárias à eficiência das 
ações conjuntas; 

III - adequação dos recursos humanos e logísticos às 
necessidades regionais; 
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IV - acompanhamento e avaliação das ações realizadas; e, 
V - promoção de uma rotina de reuniões e monitoramento 

do cumprimento das metas operacionais e administrativas 
pertinentes à sua região. 

§ 2º A administração das unidades gestoras de cada 
Comando Regional de Segurança Pública e Defesa Social – 
CREISP –, sempre que possível, funcionarão agrupadas e 
integradas em um mesmo prédio. 

Art. 3º As Áreas Integradas de Segurança Pública e Defesa 
Social – AISPs – serão dirigidas pelos Comandos de Área 
Integrada de Segurança Pública – CAISPs - e terão como unidades 
gestoras os Batalhões e as Companhias Independentes de Polícia 
Militar (respectivamente, BPMs e CIPMs, os Batalhões e as 
Companhias Independentes de Bombeiro Militar (respectivamente, 
BBMs e CIBMs), as Delegacias Seccionais de Polícia Civil – 
DSPCs - e os Núcleos de Polícia Científica - NPCs. 

§ 1º Os Comandantes dos BPMs, BBMs, CIPMs, CIBMs, os 
Delegados das DSPCs e os Chefes dos NPCs, além das 
atribuições internas inerentes às suas respectivas instituições, 
respeitando as suas independências institucionais, possuirão 
também as seguintes incumbências: 

I - estabelecimento de estratégias de integração e 
cooperação tático-operacional na área de segurança pública e 
defesa social sob as suas responsabilidades; 

II - instituição de um fórum permanente de análise, 
compartilhamento de informações necessárias à eficiência das 
ações conjuntas; 

III - adequação dos recursos humanos e logísticos às 
necessidades de segurança da população local; 

IV - acompanhamento e avaliação das ações realizadas; e, 
V - promoção de uma rotina de reuniões e monitoramento 

do cumprimento das metas operacionais e administrativas 
pertinentes a sua área de segurança pública e defesa social. 

§ 2º A administração das unidades gestoras de cada Comando de 
Área Integrada de Segurança Pública e Defesa Social – CAISP -, 
sempre que possível, funcionarão agrupadas e integradas em um 
mesmo prédio. 
Art. 4º Os Distritos Integrados de Segurança Pública e Defesa 
Social – DISPs - terão como unidades gestoras as Companhias de 
Polícia e Bombeiro Militar – CPMs e CBMs – e as Delegacias 
Distritais de Polícia Civil - DDPCs. 

§ 1º Os Comandantes das CPMs e CBMs, e os Delegados 
das DDPCs, além das atribuições constitucionais inerentes às suas 
respectivas instituições, respeitando as suas independências 
institucionais, possuirão também as seguintes incumbências: 

I - estabelecimento de estratégias de integração e 
cooperação tático-operacional no distrito policial sob as suas 
responsabilidades; 

II - instituição de um fórum permanente de análise, 
compartilhamento de informações necessárias à eficiência das 
ações conjuntas; 

III - adequação dos recursos humanos e logísticos às 
necessidades de segurança da população local; 

IV - Acompanhamento e avaliação das ações realizadas; e, 
V - promoção de uma rotina de reuniões e monitoramento 

do cumprimento das metas operacionais e administrativas 
pertinentes a seu distrito policial. 

§ 2º Em cada circunscrição dos Distritos Integrados de 
Segurança Pública e Defesa Social – DISPs -, as Companhias de 
Polícia Militar – CPMs - e as Delegacias Distritais de Polícia Civil – 
DDPCs - terão sedes administrativas e, quando possível, 
funcionarão agrupadas e integradas em um mesmo prédio. 

§ 3º Nos municípios que não forem sedes de Distritos 
Integrados de Segurança Pública as Unidades da Polícia Militar e 
as Delegacias municipais de Polícia Civil ficarão responsáveis pela 
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segurança pública local, conforme suas atribuições constitucionais 
e legais, e estarão subordinados aos seus respectivos DISPs. 

§ 4º Nos DISPs poderão ser criadas Unidades de Polícia 
Solidária – UPS - subordinadas ao respectivo DISP, sob 
responsabilidade da Polícia Militar, sendo implantadas a partir de 
estudos de análise criminal e viabilidade administrativa. 

Art. 5º Em cada Região Integrada de Segurança Pública e 
Defesa Social – REISP - será instalado um Centro Integrado de 
Operações – CIOp -, que estará integrado a cada um dos 
Comandos Regionais Integrados de Segurança Pública – CREISP - 
e subordinado diretamente ao Secretário de Estado da Segurança 
e da Defesa Social – SEDS -, ficando responsável pelo 
processamento de informações para que os demais órgãos de 
segurança e defesa social atuem dentro de suas atribuições legais. 

Art. 6º A implementação e efetivação das unidades previstas 
neste Decreto dar-se-ão de forma progressiva e gradual, 
obedecendo a critérios exclusivamente técnicos, dentro das 
possibilidades financeira, orçamentária e de viabilidade 
administrativa do Estado. 
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PÁLACIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 05 de junho de 2013; 125º da Proclamação da República. 

 
RICARDO VIEIRA COUTINHO                                                                                                                                                                                                                                                                     

Governador 
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LEI N 10.327, DE 11 DE JUNHO DE 2014, AUTORIA: PODER 
EXECUTIVO  
 

Institui o Prêmio Paraíba Unida pela Paz - 
PPUP no âmbito do Estado de Paraíba e dá 
outras providências.  

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DA PARAÍBA; Faço saber que o Governador do Estado da Paraíba 
adotou a Medida Provisória n° 223, de 03 de abril de 2014; que a 
Assembleia Legislativa aprovou, e eu, Ricardo Marcelo, Presidente 
da Mesa da Assembleia Legislativa, para os efeitos do disposto na 
Emenda Constitucional nº 32 de 2001 da Constituição Federal e do 
Art. 63, § 3º, da Constituição do Estado da Paraíba c/c o Art. 236, § 
2º da Resolução n° 1.578/2012 (Regimento Interno) da Assembleia 
Legislativa, PROMULGO a seguinte Lei: 
  

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado da Paraíba, o 
Prêmio Paraíba Unida pela Paz - PPUP, parcela de caráter 
eventual, correspondente a uma premiação por resultados, 
destinado a policiais civis, policiais militares e bombeiros militares 
do Estado lotados nos órgãos operativos da Secretaria da 
Segurança e da Defesa Social, em função de seu desempenho no 
processo de redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais - 
CVLI - nos Territórios Integrados de Segurança e Defesa Social - 
TISPs, instituídos pela Lei Complementar n.º 111/2012.  

§ 1º A parcela semestral de que trata o caput deste artigo 
não substitui ou complementa a remuneração devida ao servidor, 
nem constitui base de incidência de qualquer vantagem ou 
encargo, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade, e não 
integrará a base de cálculo de contribuição previdenciária e, por 
seu caráter pro labore faciendo, não será incorporada aos 
proventos de inatividade, nem devidas a inativos ou pensionistas.  

§ 2º A aferição do desempenho policial dar-se-á a partir de 
1º de janeiro de 2014, com efeitos financeiros a partir de 2014.  

§ 3º A concessão do PPUP fica condicionado ao alcance, 
pelo respectivo territó- rio no âmbito do Estado da Paraíba, de 
redução semestral no número de CVLI, salvo nos casos específicos 
previstos nesta Lei.  

§ 4º Não será computado, para efeito da avaliação do 
resultado da Área Integrada de Segurança e Defesa Social – AISP, 
o CVLI ocorrido no interior de unidade prisional, estabelecimento de 
medida de segurança ou medida socioeducativa.  

Art. 2º Fica instituído, sem que gere despesa, o Comitê 
Gestor da Segurança e da Defesa Social, órgão consultivo, 
deliberativo e de supervisão superior, com a finalidade de promover 
a articulação entre os processos de formulação, implantação, 
monitoramento e avaliação das metas a serem cumpridas nos 
termos desta Lei, sendo composto pelos seguintes gestores: 

 I – Secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social; 
 II – Secretário de Estado Executivo da Segurança e da 

Defesa Social; 
 III – Comandante Geral da Polícia Militar;  
IV – Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar; 
 V – Delegado Geral da Polícia Civil.  
§ 1º O Comitê ora instituído será presidido pelo Secretário 

de Estado da Seguran- ça e da Defesa Social.  
§ 2º A assistência direta aos membros do Comitê de que trata este 
artigo é encargo dos Assessores de Ações Estratégicas da SEDS, 
que terão a atribuição de coletar, realizar o tratamento e produzir os 
relatórios de monitoramento do CVLI, realizando a aferição das 
metas alcançadas; 

§ 3º As decisões do Comitê ora instituído serão tomadas por 
maioria simples de seus membros, pertencendo ao Secretário de 
Estado da Segurança e da Defesa Social, em caso de empate, o 
voto de qualidade.  
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Art. 3º Ao final de cada ano serão definidas as metas gerais 
e específicas para o ano subsequente, com revalidação semestral 
pelo Comitê Gestor da Segurança e da Defesa Social.   
  § 1º Para o estabelecimento das metas serão 
levados em consideração os seguintes aspectos:    

I – análise da série histórica dos indicadores de 
criminalidade do Estado da Paraíba, da Região Nordeste e do País, 
estudo de tendência, assim como a dinâmica criminal em todos os 
seus aspectos para definição do fator percentual, a ser aplicado na 
definição das metas; 

 II – a utilização de um fator percentual de manutenção, 
ampliação ou redução, segundo critérios técnicos mencionados no 
item I, para identificação das oportunidades possíveis e 
compatíveis para o ano, definido em Portaria do Secretário de 
Estado da Segurança e da Defesa Social; 

 III – a distribuição das metas em indicador estratégico por 
AISP dar-se-á proporcionalmente ao ocorrido historicamente 
naquela área;  

IV – análise pelo Comitê Gestor da Segurança e da Defesa 
Social, que poderá efetuar a alteração das metas e da metodologia 
apresentadas ao final do ano, objetivando um melhor ajuste à 
dinâmica criminal, social e à realidade operacional dos diversos 
órgãos envolvidos.  

§ 2º O Secretário de Estado da Defesa Social poderá 
atribuir, por meio de Portaria, metas específicas a cada unidade 
operacional e/ou especializadas, observados, para sua fixação, os 
critérios arrolados no parágrafo anterior.  

Art. 4º Para fins de concessão do PPUP serão consideradas 
a lotação do policial civil e militar do Estado e a redução dos CVLIs 
do semestre anterior ao do respectivo pagamento. 

 Parágrafo único. Consideram-se CVLI, para fins desta Lei:  
I – homicídio doloso;  
II – latrocínio; 

III – lesão corporal dolosa seguida de morte;  
IV – outros crimes intencionais que resultem em morte. 
Art. 5º O PPUP terá periodicidade semestral, com valor a 

ser definido por decreto do Chefe do Executivo, sendo concedido 
até o mês de agosto após a apuração do primeiro semestre, e até o 
mês de fevereiro após a apuração do segundo semestre, 
observados as seguintes classificações e critérios:  

I – PPUP 1, para policial civil e policial militar lotados na 
Área Integrada de Segurança Pública – AISP que tenha alcançado 
a meta estabelecida em ato normativo do Secretário de Estado da 
Segurança e Defesa Social em números absolutos de CVLI;  

II – PPUP 2, para policial civil e policial militar lotados em 
AISP que tenha alcançado redução semestral inferior à meta, mas 
que tenha atingido o resultado de redução acima de 80% da meta 
estabelecida; 

III – PPUP 3, para policial civil e policial militar, lotados em 
AISP que tenha alcançado redução semestral inferior a meta, mas 
que tenha atingido o resultado de redução entre 60 e 80% da meta 
estabelecida; 

 § 1º O PPUP será concedido, ainda, aos servidores abaixo 
nominados, de acordo com os critérios elencados nos incisos I a III 
do caput deste artigo: 

 I – aos policiais civis, policiais militares e bombeiros 
militares que atuem nas Superintendências Regionais ou nos 
Comandos Regionais, e não sejam lotados em AISP, bem como as 
unidades especializadas com atuação no âmbito da respectiva 
Região Integrada de Segurança e Defesa Social – REISP, de 
acordo com o resultado desta;  

II – aos servidores policiais civis e policiais militares não 
lotados em Área Integrada de Segurança Pública, e que 
desenvolvam atividade-meio com atuação em todo o Estado ou de 
unidades especializadas dos órgãos operativos com atuação em 
todo o Estado, de acordo com o resultado do Estado.  
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§ 2º Para efeito do inciso II do § 1º deste artigo serão 
consideradas como atividade-meio aquelas de apoio à gestão 
organizacional, tais como: logística, ensino, gestão de pessoas, 
inteligência, corregedoria, assessoria jurídica, finanças, 
planejamento, estatística e assessoramento estratégico.  

§ 3º Para efeito da classificação contida nos incisos I a III do 
caput deste artigo, o policial civil e policial militar do Estado 
deverão ter lotação e efetivo exercício de, no mínimo, 04 (quatro) 
meses, ininterruptos ou não, no desempenho do processo de 
redução nos territórios.  

§ 4º Para efeito do cômputo do período mencionado no § 3º, 
todos os afastamentos e faltas ao trabalho não serão considerados, 
salvo os casos decorrentes de ação ou operação policial, 
processados e analisados pelo Comitê.  

§ 5º Excluem-se, ainda, da contagem do interstício previsto 
no § 3º deste artigo, os dias decorrentes de afastamento por razão 
preventiva determinado por autoridade competente instauradora de 
Processo Administrativo Disciplinar, Conselhos de Disciplina e 
Justificação da Polícia Militar, inclusive.  

§ 6º Incluem-se na contagem do interstício previsto no § 3º 
deste artigo, os dias de afastamento decorrentes de férias e os dias 
relativos às concessões previstas em legislação específica. 

 Art. 6º Também farão jus ao PPUP os policiais civis e 
policiais militares lotados em AISP, conforme a Taxa de CVLI por 
grupo de 100 mil habitantes, e que não tenham sido premiados nos 
casos dos incisos I a III do caput do art. 5º, e desde que 
enquadrados nas seguintes situações:  

I – Policial lotado em AISP que se mantenha, no cômputo 
semestral, com até no máximo 10 (dez) CVLIs por grupo de 
100.000 (cem mil) habitantes com a PPUP 1;  

II – Policial lotado em AISP que obtenha qualquer índice de 
redução em relação ao ano anterior e alcance taxa de CVLI por 
grupo de 100.000 (cem mil) habitantes inferior ao valor 

intermediário entre a média nacional e o índice do inciso anterior, 
com PPUP 2;  

III – Policial lotado em AISP que obtenha qualquer índice de 
redução em relação ao ano anterior, e alcance taxa de CVLI por 
grupo de 100.000 (cem mil) habitantes inferior à média nacional, 
com PPUP 3, não cumulativo com os casos dos incisos I e II.  

Parágrafo único. Para a aferição do resultado semestral, os 
cálculos da Taxa de CVLI por 100 mil habitantes serão realizados 
com a razão da metade do quantitativo da população mais recente 
publicada pelo IBGE. 

 Art. 7º Farão jus também ao PPUP 3, cumulativamente com 
o PPUP 1, os policiais civis e policiais militares lotados em AISP 
que, além de atingir a meta de redução, obtenham a maior redução 
semestral em números absolutos ou maior redução percentual no 
semestre, em comparação com as demais AISPs.  

Art. 8º Os servidores abaixo identificados farão jus ao 
prêmio ora instituído, na classificação PPUP 1, sempre que o 
Estado tenha alcançado redução semestral correspondente à meta 
estabelecida, em relação ao mesmo semestre do ano anterior:  

I – Delegado Geral da Polícia Civil;  
II – Delegado Geral Adjunto da Polícia Civil;  
III – Comandante Geral da Polícia Militar;  
IV – Subcomandante Geral da Polícia Militar;  
V – Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar;  
VI – Subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar; 
VII – Diretor Geral do Instituto de Polícia Científica.  
Art. 9º Na hipótese de o servidor ter exercido suas normais 

atribuições durante o semestre em mais de uma unidade, 
observado o disposto no § 3º do art. 5º, o PPUP será concedido 
segundo a faixa de premiação à qual fizer jus a unidade onde o 
servidor atuou na maior parte do semestre. Parágrafo único. 
Havendo igualdade na comparação de períodos de atuação, o 
servidor perceberá o valor ao qual fizer jus à unidade na qual tiver 
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desempenhado suas atividades por último, observados apenas os 
períodos iguais.  

Art. 10. Os processos de execução das metas semestrais 
deverão ser compatibilizados com o Plano Plurianual e com a Lei 
Orçamentária Anual, respectivamente.  

Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão à conta das dotações próprias, consignadas no orçamento 
do Estado para o Poder Executivo.  

Art. 12. O Poder Executivo promoverá, no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, os atos necessários às modificações 
orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta Lei, respeitados os valores globais constantes do 
orçamento vigente. Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Paço da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, 
“Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 11 de junho de 2014. 

 
 

RICARDO MARCELO 
Presidente da ALPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 058/2014/SEDS Em 26 de junho de 2014. 
 

EMENTA: Define as atribuições da 
Assessoria de Ações Estratégicas – AAE 
e do Núcleo de Análise Criminal e 
Estatística – NACE, e estabelece a Meta 
para a concessão do Prêmio Paraíba 
Unida pela Paz - PPUP e dá outras 
providências. 
 

CONSIDERANDO a política de Estado em segurança 
pública intitulada Paraíba 
Unida pela Paz, que tem por princípio uma Gestão por Resultados 
como foco prioritário no enfrentamento aos crimes dolosos contra a 
vida; 

CONSIDERANDO a Lei Complementar n.º 111/2012, o 
Decreto n.º 34.003/ 2013 e a Portaria n.º 222/2013/SEDS, que 
definem e regulamentam os Territórios Integrados de Segurança 
Pública no Estado da Paraíba; 

CONSIDERANDO a Medida Provisória n.º 223/2014 que 
Instituiu o Prêmio Paraíba Unida pela Paz para os profissionais de 
segurança e defesa social que alcancem as metas de redução de 
criminalidade; 

CONSIDERANDO ainda a Medida Provisória n.º 221/2014 
que criou a Assessoria de Ações Estratégicas e o Núcleo de 
Análise Criminal e Estatística e definiu suas missões como a de 
produção sistemática do conhecimento no monitoramento dos 
indicadores criminais; 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA 
DEFESA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 89, parágrafo 1º, incisos I e II da Constituição do Estado 
da Paraíba, e pelo § 2º do art. 3º, da Medida Provisória n.º 223 de 
03 de Abril de 2014, 
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RESOLVE: 
Art. 1º. Compete à Assessoria de Ações Estratégicas - AAE 

e ao Núcleo de Análise Criminal e Estatística - NACE, 
exclusivamente, a produção das estatísticas dos Crimes Violentos 
Letais Intencionais – CVLI, de crimes patrimoniais, de apreensões 
de armas de fogo e entorpecentes, bem como outros indicadores 
estatísticos de interesse geral da Secretaria de Estado da 
Segurança e da Defesa Social. 

Art. 2º. A AAE é formada pelos Assessores Estratégicos de 
cada Órgão que compõe a SEDS/PB, não havendo hierarquia entre 
os eles, e terá as seguintes atribuições:  

I- Assessorar o Titular da Pasta na formulação e controle da 
Política de Segurança e de Defesa Social do Estado da Paraíba e 
outros procedimentos referentes a estudos e pesquisas avançadas 
sobre prevenção e repressão a criminalidade; 

II- Coordenar o NACE, e por meio de suas produções, 
promover estudos de análise criminal, ações e diretrizes 
operacionais visando subsidiar o Planejamento Tático, Estratégico 
e Administrativo desta Secretaria, quanto à atuação dos seus 
órgãos operativos, respeitadas as atribuições legais de cada ente; 

III- Desenvolver ações de integração relativas à manutenção 
da ordem e da segurança pública entre os órgãos componentes do 
Sistema Estadual de Segurança e Defesa Social; 

IV- Produzir diretrizes operacionais para situações fáticas de 
prevenção e combate a criminalidade, visando sempre ao aumento 
da eficiência nas execuções das diretrizes; 

V- Coordenar, participar e acompanhar operações 
integradas que envolvam os órgãos integrantes do Segurança e da 
Defesa Social; 

VI- Coordenar, participar e acompanhar Comissões cuja 
função seja promover a gestão institucional para o desenvolvimento 
dos Órgãos de Segurança Pública; 

VII- Propor políticas públicas que visem à integração do 
planejamento estratégico e operacional das organizações 
integrantes do Sistema Estadual de Segurança e Defesa Social; 

VIII- Desenvolver metodologias de prevenção à 
criminalidade nos níveis social e situacional; 

IX- Incentivar a participação ativa da sociedade civil em 
projetos de prevenção a criminalidade; 

X- Articular, objetivando a prevenção à criminalidade, a 
formação de coalizões intergovernamentais e interinstitucionais 
para a formulação e implantação de estratégias, com metas, 
objetivos e resultados; 

§ 1º. Os Assessores de Ações Estratégicas são 
responsáveis pela disponibilidade das informações de que trata o 
art. 11 da MP n.º 221/2014, entre os órgãos operativos aos quais 
pertencem e a SEDS e NACE e destes para o respectivo órgão. 

§ 2º. Incumbe também aos Assessores de Ações 
Estratégicas dirimirem questões relativas à produção dos dados e 
indicadores estatísticos entre o órgão aos quais pertencem e o 
NACE para convalidação das informações, podendo para tanto 
requisitar ao respectivo Órgão os documentos ou dados 
necessários ao esclarecimento da demanda. 

Art. 3º. Os Assessores de Ações Estratégicas de forma 
colegiada, sempre com ciência do Titular da Pasta, decidem sobre 
os atos de organização, coordenação e produções do NACE, em 
reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, por provocação de 
quaisquer Assessores ou pelo Secretário de Estado da Segurança 
e da Defesa Social. 

Parágrafo único. Havendo divergência de um deles, a 
questão será dirimida pelo Secretário, de ofício ao tomar 
conhecimento do fato, ou ao ser provocado por qualquer dos 
Assessores. 

Art. 4º. Compete ao NACE: 
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I- Coletar dados estatísticos de interesse da Segurança de 
Estado da Segurança e da Defesa Social e de todos os órgãos 
operativos, podendo manter contato direto com as fontes 
alimentadoras, quais sejam: Unidades da Polícia ou Bombeiro 
Militar, Delegacias de Polícia Civil, Núcleos do Instituto de Polícia 
Científica ou Núcleos de Estatísticas dos referidos órgãos 
operativos, sempre com ciência da Assessoria de Ações 
Estratégicas; 

II- Produzir relatórios periódicos para avaliação e 
monitoramento da criminalidade no Estado, principalmente no 
tocante ao CVLI e crimes patrimoniais; 

IV- Realizar o tratamento, organização e processamento dos 
dados recebidos e gerenciar os bancos de dados em Segurança 
Pública e Defesa Social; 

V- Gerenciar a base cartográfica necessária para a 
produção dos mapas, bem como construir banco de dados 
agregando outros dados georreferenciados; 

VI- Confeccionar mapas temáticos de criminalidade, de 
distribuição geoadministrativa e com outras informações relevantes 
e de interesse, bem como realizar análises espaciais e 
geoestatística; 

VII- Divulgar, com competência exclusiva, estatísticas 
criminais monitoradas e validadas de sua responsabilidade para 
órgãos de imprensa com a devida aquiescência da Assessoria de 
Imprensa desta Secretaria, dando ciência ao Titular da pasta, bem 
como para diagnósticos e avaliações de gestão; 

Art. 5º. A divulgação oficial de informações sobre 
estatísticas, dados ou indicadores criminais produzidos e 
monitorados pelo NACE, será de competência exclusiva da 
Assessoria de Ações Estratégicas - AAE, com a devida 
aquiescência do Titular da Pasta e ciência da Assessoria de 
Imprensa desta Secretaria. 

§ 1º. A Assessoria de Ações Estratégicas – AAE, por meio 
de dados coletados do NACE, deverá publicar mensalmente na 
página oficial do programa Paraíba Unida Pela Paz a relação 
completa das vítimas de CVLI, contendo nome, local, data e outros 
dados relevantes, desde que devidamente consolidados. 

§ 2º. A publicação de que trata o parágrafo anterior deverá 
ocorrer até décimo quinto dia do mês subsequente. 

§ 3º. Toda e qualquer informação sobre estatística, a partir 
de dados coletados pelo NACE, dada à imprensa interessada, 
deverá se dar por meio da Assessoria de Imprensa da SEDS. 

Art. 6º. Para que seja realizada pelo NACE a produção das 
estatísticas de CVLI, caberão aos órgãos operativos da SEDS as 
seguintes ações: 

I- A Polícia Civil, por meio do Instituto de Polícia Científica, 
deverá enviar diariamente ao NACE, até às 10h, arquivo digital 
contendo a listagem de cadáveres que deram entrada nas 
Gerências de Medicina e Odontologia Legal- GEMOL ou nos 
Núcleos de Medicina e Odontologia Legal - NUMOL em todo o 
Estado até o dia anterior ao envio, contento as informações de 
nome da vítima, idade, cor da pele, Número de Identificação do 
Cadáver- NIC, data e horário do fato, data e horário da entrada no 
NUMOL/GEMOL, instrumento que causou a morte, natureza do fato 
que gerou a requisição do Delegado, Delegado requisitante e 
Delegacia a que pertence, número do ofício da requisição, e local 
de origem do cadáver, constando o município e o bairro se possível 
for, bem como se este foi proveniente de unidade hospitalar; 

II- A Polícia Militar deverá registrar, exclusivamente através 
do Sistema Intranet da PMPB, todos os eventos de homicídio 
doloso tentado e consumado, latrocínio tentado e consumado, e 
encontro de cadáver com sinais de violência dos quais tiver 
conhecimento. Na impossibilidade de inserir o registro do CVLI no 
sistema intranet, a unidade deverá informar o fato ao respectivo 
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CIOP da Região Integrada através de Súmula Operacional. O NIC 
deverá constar em todos os registros sempre que possível; 

III- A Polícia Civil deverá, com base nos relatórios de CVLI 
produzidos pelo NACE, confirmar a caracterização da 
intencionalidade de todos os CVLIs contabilizados, devidamente 
subsidiada pelo andamento do inquérito policial, informando 
também da instauração de todos estes, bem como outras 
informações qualitativas a respeito dos casos; 

IV- A Polícia Civil, por meio do Instituto de Polícia Científica, 
deverá enviar semanalmente ao NACE, arquivo digital contendo a 
relação de CVLI com local de crime periciado, contendo as 
informações de nome da vítima, NIC, data e hora do fato, local do 
fato com latitude e longitude em graus decimais, capturadas por 
aparelho GPS utilizando o Sistema Geodésico de referência WGS-
84 ou SIRGAS 2000; 

V- A Polícia Militar, a Polícia Civil, e o Corpo de Bombeiros 
Militar também poderão capturar a coordenada geográfica do local 
da constatação do crime ou de sua comprovada execução e enviá-
las ao NACE para fins do georreferenciamento do CVLI, 
respeitando a configuração do inciso anterior; 

Art. 7º. O indicador estatístico denominado CVLI, será 
classificado nos seguintes termos: 

I- A metodologia de abordagem e interpretação destes 
eventos será objetiva, apreciando apenas os aspectos da conduta 
típica, e não da antijuridicidade e culpabilidade do fato; 

II- A unidade de contagem terá por base sempre o número 
de vítimas falecidas e nunca o número de ocorrências; 

III- Os tipos penais abarcados no indicador CVLI são: 
Homicídio, art. 121, Lesão corporal dolosa seguida de morte, art. 
129, § 3º, Roubo seguido de morte, art. 157, § 3º, Rixa seguida de 
morte, art. 137, parágrafo único, Extorsão seguida de morte, art. 
158, § 3º, Extorsão mediante sequestro seguida de morte, art. 159 
§ 3º, Estupro seguido de morte, art. 213 § 2º, Estupro de vulnerável 

seguido de morte, art. 217-A, § 4º, Incêndio doloso seguido de 
morte, art. 250, § 1º, concomitante com o art. 258, Explosão dolosa 
seguida de morte, art. 251, § 1º e § 2º, concomitante com o art. 
258, Uso doloso de gás tóxico ou asfixiante, art. 252, caput, 
concomitante com o art. 258, Inundação dolosa, art. 254, 
concomitante com o art. 258, Desabamento ou desmoronamento 
doloso, art. 256, caput, concomitante com o art. 258, Perigo de 
desastre ferroviário na forma dolosa, art. 260, § 1º, concomitante 
com o art. 263, Atentado doloso contra a segurança de transporte 
marítimo, fluvial ou aéreo, art. 261, § 1º, e § 2º, concomitante com o 
art. 263, Atentado doloso contra a segurança de outro meio de 
transporte, art. 262, § 1º, concomitante com o art. 263, Arremesso 
de projétil seguido de morte, art. 264, parágrafo único, Epidemia 
dolosa seguida de morte, art. 267, § 1º, todos do Código Penal 
Brasileiro, e Tortura seguida de Morte, art. 1º, § 3º, da Lei 9.455/97; 

IV- Para determinar a localização geográfica do CVLI será 
considerado prioritariamente o local onde tiver ocorrido a execução 
do crime, sendo a consumação ocorrida no mesmo local ou em 
unidade hospitalar, nos casos de encontro de cadáver com sinais 
de violência em que não seja possível precisar o local da execução 
do crime, será considerado o local da constatação do fato, a não 
ser que a investigação defina e comprove o local exato da 
execução; 

V- Para efeitos estatísticos serão consideradas como a data 
e hora do CVLI, o momento da consumação ou constatação do 
óbito, e não da execução do crime; 

VI- Para caracterização da intencionalidade do crime, serão 
considerados os crimes em que o relatório do Inquérito Policial 
considerar como crime doloso por dolo direto, indireto e preterdolo, 
excluindo-se as situações de crime doloso por dolo eventual em 
virtude do subjetivismo de sua classificação que será apreciada em 
sede de julgamento; 
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VII- As mortes decorrentes de confronto policial serão 
consideradas como CVLI, sendo as vítimas policiais ou não, e 
estando os policiais de serviço ou não, por respeito aos critérios 
acima descritos; 

VIII- Não será classificado como CVLI o caso em que ficar 
demonstrada, pelo Inquérito Policial, a superveniência de causa 
independente, conforme art. 13, §1º, do Código Penal; 

Art. 8º. Compete à AAE e ao NACE o monitoramento da 
gestão por resultados do Programa Paraíba Unida pela Paz e para 
a aferição do Prêmio Paraíba Unida pela Paz – PPUP. 

Art. 9º. Para a concessão do Prêmio Paraíba Unida pela Paz 
– PPUP, fica estabelecida a meta de dez por cento (10%) de 
redução no número absoluto de CVLI em relação ao semestre 
equivalente no ano anterior. 

§ 1º. A meta prevista neste caput será aplicada igualmente 
para o Estado, e para os territórios de Região Integrada de 
Segurança e Defesa Social-REISP e Área Integrada de Segurança 
e Defesa Social – AISP. 

§ 2º. O NACE deverá calcular e apresentar em relatório, os 
valores absolutos máximos de CVLI que cada território poderá 
computar no semestre para que possa fazer jus aos Prêmios por 
redução no número absoluto de CVLI, bem como calcular o número 
absoluto máximo de CVLI para que a Taxa de CVLI do Território no 
semestre esteja dentro dos patamares premiáveis nos termos do 
art. 6º da Medida Provisória n.º 223/2014. 

§ 3º. Para a definição do resultado dos cálculos citados no 
parágrafo anterior, será utilizado o método do arredondamento 
estatístico sempre tornando o resultado em um número inteiro. 

§ 4º. O NACE também deverá apontar em relatório quais as 
AISPs com maior redução absoluta e percentual no semestre que 
farão jus ao PPUP 3, nos termos do art. 7º da Medida Provisória n.º 
223/2014, podendo elencar mais de uma AISP em caso de empate. 

§ 5º. Os gestores dos Territórios terão o prazo de até 10 
(dez) dias corridos, a contar do término de cada semestre, para 
apresentar ao NACE fatos novos que venham a alterar a contagem 
que servirá de base para a aferição dos prêmios PPUP, sob pena 
de, em sendo a alteração apresentada fora do prazo, ocorrer 
mudança apenas no acompanhamento estatístico e não na 
premiação. 

Art. 10. As unidades especializadas de Policiamento que, 
mesmo possuindo uma natureza de atividade especializada, se 
possuírem efetiva responsabilidade territorial, ainda que em nível 
de Distrito Integrado de Segurança Pública e Defesa Social – DISP, 
serão avaliadas para efeito da premiação pelos territórios aos quais 
estiverem inseridos. 

Art. 11. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação. 

CLÁUDIO COELHO LIMA 
Secretário 
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DECRETO Nº 35.150 DE 04 DE JULHO DE 2014. 
 

Regulamenta o art. 5º da Lei nº 10.327, de 
11 de junho de 2014, que instituiu o PPUP 
– Prêmio Paraíba Unida Pela Paz, e dá 
outras providências 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições que lhe confere o art. 86, inciso IV, e considerando 
o disposto no art. 5º da Lei nº 10.327, de 11 de junho de 2014,  

D E C R E T A: 
 

Art. 1º O Prêmio Paraíba Unida pela Paz - PPUP terá 
periodicidade semestral, conforme dispõe o art. 5º da Lei nº 10.327, 
de 11 de junho de 2014, sendo concedido até o mês de agosto, 
após a apuração do cumprimento das metas estabelecidas para 
primeiro semestre, e até o mês de fevereiro, após a apuração do 
cumprimento das metas estabelecidas para o segundo semestre, 
observados as seguintes classificações e critérios: 

I - PPUP 1, para policial civil e policial militar lotados na Área 
Integrada de Segurança Pública – AISP que tenha alcançado a 
meta estabelecida em ato normativo do Secretário de Estado da 
Segurança e Defesa Social em números absolutos de CVLI; 

II - PPUP 2, para policial civil e policial militar lotados em 
AISP que tenha alcançado redução semestral inferior à meta, mas 
que tenha atingido o resultado de redução acima de 80% da meta 
estabelecida; 

III - PPUP 3, para policial civil e policial militar, lotados em 
AISP que tenha alcançado redução semestral inferior à meta, mas 
que tenha atingido o resultado de redução entre 60 e 80% da meta 
estabelecida. 

Art. 2º O sistema de concessão do Prêmio Paraíba Unida 
Pela Paz, que consiste na premiação por resultados, destinados a 
Policiais Civis, Policiais Militares e Bombeiros Militares, 
lotados nos órgãos operativos da Secretaria de Estado da 
Segurança e da Defesa Social, nos valores totais a seguir 
discriminados: 

I - Prêmio Paraíba Unida pela Paz 1 – PPUP 1: 
a) Delegados de Polícia Civil, Peritos Oficiais, Oficiais da 

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, no valor total anual 
de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); e, 

b) Agentes de Investigação, Escrivães, Agentes de 
Telecomunicação, Motoristas Policiais, Técnicos em Perícia, 
Papiloscopistas, e Praças no valor total anual de R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais).  

II - O Prêmio Paraíba Unida pela Paz 2 – PPUP 2 
corresponderá a 90% (noventa por cento) do valor total do 
PPUP 1; e, 
III - O Prêmio Paraíba Unida pela Paz 3 - PPUP 3 

corresponderá a 80% (oitenta por cento) do PPUP 1. 
Parágrafo único. Na razão de 50% (cinqüenta por cento) do 

que fora estabelecido nos incisos do caput deste artigo, o Prêmio 
será pago em duas parcelas semestrais, sendo uma até o mês de 
agosto, tendo por referência a apuração do cumprimento das metas 
estabelecidas para primeiro semestre, e a outra até o mês de 
fevereiro, após a apuração do cumprimento das metas 
estabelecidas para o segundo semestre. 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua 
publicação. 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João 
Pessoa, 04 de julho de 2014; 126º da Proclamação da República. 

 
RICARDO VIEIRA COUTINHO                                                                                                                                                                                                                                                                     

Governador
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LEI Nº 10.338, DE 02 DE JULHO DE 2014. AUTORIA: PODER 
EXECUTIVO  

Cria o Sistema Estadual de Inteligência de 
Segurança e Defesa Social do Estado da 
Paraíba e dá outras providências.  

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: Faço saber 

que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º Fica criado o Sistema Estadual de Inteligência de 

Segurança e Defesa Social do Estado da Paraíba – SEINSDS, sob 
a chefia do Secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social 
(SEDS) e terá na Coordenação Integrada de Inteligência de 
Segurança e Defesa Social – CIISDS (Agência Central) a instância 
de coordenação, planejamento e execução do Sistema. 

 § 1º A CIISDS substituirá a Gerência Executiva de 
Inteligência, assumindo as suas funções.  

§ 2º Ficam todos os órgãos ou entidades da Administração 
Direta ou Indireta estadual, bem como suas concessionárias e 
permissionárias, obrigados a garantir acesso e fornecer toda e 
qualquer informação ou documentação à CIISDS, garantido seu 
caráter reservado, para fins de assessoramento do processo 
decisório nos níveis estratégico, bem como operacional, quando 
voltadas a persecução criminal atinente à Polícia Judiciária.  

Art. 2º Para efeitos de aplicação desta Lei, considera-se: 
 I – inteligência: a atividade que objetiva a obtenção, análise 

e difusão de dados ou conhecimentos com influência sobre o 
processo decisório da segurança pública e preservação da ordem 
pública; 

 II – contrainteligência: a atividade que objetiva salvaguardar 
os conhecimentos produzidos e neutralizar as ações adversas.  

Art. 3º O SEINSDS será integrado pelos seguintes 
subsistemas de inteligência, tendo cada um deles Coordenadorias 

(Agências), que entre outras atribuições, terão a de municiar a 
CIISDS com informações de inteligência e contrainteligência, 
disponibilizar material humano para ações de interesse do 
SEINSDS e ser a instância de coordenação, planejamento e 
execução no âmbito do subsistema: 

 I – Subsistema de Inteligência da Polícia Civil do Estado da 
Paraíba – SIPOC, tendo como Agência Coordenadora de 
Inteligência a Unidade de Inteligência Policial – UNINTELPOL 
(PC/PB);  

II – Subsistema de Inteligência da Polícia Militar – SIPOM, 
tendo como Agência Coordenadora de Inteligência a 
Coordenadoria de Inteligência do Estado Maior Estratégico da 
Polícia Militar (EM2/PM/PB);  

III – Subsistema de Inteligência do Sistema Prisional - 
SISPRI, tendo como Agência Coordenadora de Inteligência a 
Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica Penitenci- ária – 
GISOP;  

IV – Subsistema de Inteligência do Corpo de Bombeiros 
Militar - SICOB, tendo como Agência Coordenadora de Inteligência 
a 2ª Seção do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar (BM/2-
CBMPB); 

 V – Subsistema de Inteligência da Casa Militar - SICAMIL, 
tendo como Agência Coordenadora de Inteligência a 
Coordenadoria de Inteligência da Casa Militar (CINT/CAMIL/PB);  

§ 1º A CIISDS e as Coordenadorias dos Subsistemas terão 
o quantitativo de cargos na forma do Anexo Único.  

§ 2º Os órgão de Segurança Pública do Estado deverão 
adequar suas legislações às disposições desta Lei no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias de sua publicação.  

Art. 4º Ficam criados no âmbito do SEINSDS: 
 I – Conselho Estadual de Inteligência - CEI, Órgão 

Colegiado Permanente, presidido pelo Secretário de Estado da 
Segurança Pública e da Defesa Social, que será composto pelo 
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Corregedor Geral da SEDS, o Coordenador do CIISDS, pelos 
Chefes das Agências dos Subsistemas e por um membro do 
Ministério Público Estadual.  

II – o Gabinete de Gestão Integrado de Inteligência – GGII, 
será composto pelo Coordenador Geral da Coordenação Integrada 
de Inteligência de Segurança e Defesa Social – CIISDS, que o 
presidirá, e pelos Coordenadores dos Subsistemas de Inteligência.  

§ 1º Caberá ao CEI e o GGII a elaboração de seus 
regimentos, que serão aprovados por decreto do Governador.  

§ 2º A SEDS oferecerá a estrutura administrativa para o 
funcionamento do CEI e do GGII.  

§ 3º Órgão dos Poderes do Estado e dos Entes Federados 
poderão ser convidados para fazer parte do GGII a critério do 
Secretário da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social.  

Art. 5º Fica autorizada a criação dos Núcleos de Inteligência 
– NI nas Delegacias Especializadas e Superintendências Regionais 
da Polícia Civil, de acordo com a necessidade e capacidade 
financeira do Estado.  

Art. 6º Compete ao SEINSDS realizar convênios de 
cooperação técnica com Agências de Inteligência de outros órgãos 
da administração Federal, Estadual ou Municipal.  

Art. 7º Os policiais civis e militares alocados nas 
coordenadorias do SEINSDS farão jus à Gratificação por Atividade 
Especial (GAE). Parágrafo único. A GAE será concedida, 
exclusivamente, aos servidores lotados e em efetivo exercício nos 
Subsistemas de Inteligência da Polícia Civil, Polícia Militar, 
Secretaria da Casa Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria 
de Administração Penitenciária ou na Agência Central da 
Secretaria da Segurança e da Defesa Social que estejam 
realizando trabalhos relacionados às atividades de Inteligência de 
Segurança Pública.  

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei por 
meio de Decreto, no prazo de 60 (sessenta) dias.  

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em 

João Pessoa, 02 de julho de 2014; 126º da Proclamação da 
República. 

RICARDO VIEIRA COUTINHO 
Governador 

 
ANEXO ÚNICO 

 


