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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico versa sobre o apoio jurídico institucional ao policial militar da 

Bahia, tema delimitado a partir da estratégia/ação “v) Fomentar a criação de núcleos de apoio 

jurídico institucional ao profissional de segurança pública e do sistema penitenciário”, do 

objetivo 12, que trata do aprimoramento da governança e a gestão das políticas, programas e 

projetos de segurança pública e defesa social, para elevação da eficiência de atuação dos 

órgãos operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, ambas as metas referentes ao 

Plano e Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, lançado pelo Governo 

Federal em 2018, para vigorar até o ano de 2028, e instituído pela Lei N.º 13.675, de 11 de 

junho de 2018, que é regulamentada pelo Decreto N.º 9.489, de 30 de agosto de 2018. O 

presente trabalho teve por objetivo geral pesquisar a existência e eficácia de Núcleos de Apoio 

Jurídico Institucional aos Policiais Militares da Bahia, bem como, o fomento à criação dos 

mesmos, na forma da previsão do referido Plano. De forma específica, se buscou apresentar a 

política pública e a sua estratégia; analisar como o Estado da Bahia promove apoio jurídico 

institucional aos policiais militares estaduais e verificar a necessidade desse apoio 

institucional. Reafirmando conceitos de Segurança Pública, Defesa Social, Atividade Policial 

Militar e Promoção de Direitos Humanos pelos e para os agentes da função estatal em 

comento, foi enfatizada a definição e aplicação da Valorização do Servidor a partir da 

criticidade, vulnerabilidade e sensibilidade do labor policial num Estado Democrático de 

Direito e com índices alarmantes de criminalidade e violência. Por meio de levantamento 

bibliográfico e pesquisa com questionários aos policiais militares baianos e de formulários a 

Órgãos, se buscou a dimensão da relevância do tema e sua realidade atual, numa abordagem 

metodológica exploratória e empírica. Os resultados deram conta de deficiência desse apoio 

jurídico promovido institucionalmente. 

 

Palavras-chave: Apoio Jurídico Institucional, Policial Militar, Segurança Pública, 

Valorização do Servidor. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This monographic work deals with institutional legal support to the military police officer of 

Bahia, a theme delimited from the strategy/action "v) To promote the creation of centers of 

institutional legal support to the public security professional and the prison system", of 

objective 12, which deals with the improvement of governance and the management of 

policies, programs and projects of public security and social defense, to increase the 

efficiency of the operational organs of the Unified Public Security System, both goals related 

to the National Plan and Policy of Public Security and Social Defense, launched by the 

Federal Government in 2018, to force until the year 2028, and established by Law No. 13,675, 

of June 11, 2018, which is regulated by Decree No. 9,489 , of 30 August 2018. The present 

work aimed to investigate the existence and effectiveness of Institutional Legal Support 

Centers to the Military Police of Bahia, as well as the promotion of their creation, in the form 

of the prediction of this Plan. Specifically, public policy and its strategy were sought; analyze 

how the State of Bahia promotes institutional legal support to state military police and verify 

the need for this institutional support. Reaffirming concepts of Public Security, Social 

Defense, Military Police Activity and Promotion of Human Rights by and for the agents of the 

state function in comment, the definition and application of the Valorization of the Server was 

emphasized based on the criticality, vulnerability and sensitivity of police labor in a 

Democratic State of Law and with alarming rates of crime and violence. Through a 

bibliographical survey and research with questionnaires to Bahia's military policemen and 

forms to agencies, the dimension of the theme's relevance and its current reality was sought, 

in an exploratory and empirical methodological approach. The results showed a disability of 

this institutionally promoted legal support. 

 

Keywords: Institutional Legal Assistance, Military Police Officer, Public Safety, Valuing 

the Server. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Toda política pública tem seu fim no bem comum dos membros da sociedade, aos que 

o ente jurídico Estado se propõe a organizar e facilitar a vida, conceder direitos sociais e 

proteger. Para tanto, o Estado Brasileiro elegeu ao realizar a defesa interna da sociedade, em 

especial, as políticas públicas de segurança e estas só foram melhor definidas após a era 

inaugurada pela Constituição “Cidadã” de 1988. 

Pelas políticas de segurança pública bem planejadas sendo implementadas e, 

principalmente antes delas, através de políticas públicas eficazes dos outros importantes 

direitos sociais previstos no artigo 6º da referida Carta Magna, a nação e o povo ficam muito 

bem protegidos e assim se sentem. 

A Segurança Pública, como um todo, ganha nessa ordem de processo e significa o 

conjunto, onde a atividade ou função policial militar é uma parte, ambos com ampla 

relevância social e jurídica. 

A referida atividade policial militar é um labor dos mais críticos e sensíveis em meio a 

sociedade. Essa função trata hodiernamente, em elevado grau e maior ênfase, do que outras 

atividades do serviço público, da prevenção e combate à criminalidade e violência que tem 

preocupado a sociedade brasileira e, particularizada neste trabalho, a baiana. 

Uma base referencial teórica de fundamentos doutrinários de segurança pública e da 

Polícia Militar da Bahia, foi o Manual de Doutrina de Polícia Ostensiva (PMBA, 2020), que 

reúne todos os “macros” conceitos que devem ser conhecidos pelos membros dessa 

Corporação ao tratar das citadas temáticas. 

Ao exercer o poder de polícia, o policial militar que atua no policiamento ostensivo e 

em outras funções transversas, lida, em significante parte de sua atividade, com bens jurídicos 

constitucionais fundamentais, bem como, necessita afetar ou restringir, fundamentadamente 

nos termos da lei, alguns desses direitos, por exemplo, o “direito de ir e vir”. 

Não se olvida que outros serviços públicos e atividades em geral são tão complexos 

quanto o do policial militar, porém a natureza do labor em que esse profissional atua 

cotidianamente, o submete a uma carga de dilemas deontológico-jurídicos dos mais notáveis. 

Apenas pelo objetivo legal e rotineiro em sua função, a que os próprios policiais 

militares costumam chamar de “missão”, o referido profissional envolve-se em todo tipo de 

situação que eventualmente se desdobra em um conflito ou em uma contestação de algum 

interesse particular ou coletivo. 

Nesse contexto de atividade laborativa complexa e importante é que surgem, no ano de 
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2018, tanto o Plano e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PPNSPDS), 

principal referencial teórico do trabalho, quanto o Sistema Único de Segurança Pública 

(Susp), instituídos por lei, conforme promulgada em 11 de junho de 2018, a Lei Federal N.º 

13.675, que também disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 

segurança pública. 

Com especial destaque a estratégia/ação de “fomentar a criação de núcleos de apoio 

jurídico institucional ao profissional de segurança pública e do sistema penitenciário”, e 

delimitação dada nesta pesquisa ao contexto baiano, os referidos Plano e Política Nacional de 

Segurança Pública e Defesa Social trazem essa medida, como uma das muitas estratégias 

estabelecidas, mediante programas prioritários, para consecução de objetivos havidos como 

centrais em matéria de segurança pública. 

Não se trata apenas, como se verá, de respaldar e proteger o agente de segurança 

pública, mas a estratégia/ação é uma medida de valorização do servidor e da essencialidade da 

sua função, no intuito de garantir a eficácia do serviço. 

O direito de ampla defesa é primordial para a vida humana em sociedade e um dos 

maiores bens jurídicos tutelados pelo Direito ao redor do mundo, como no ordenamento 

jurídico brasileiro enquanto um direito constitucional, fundamental, devidamente assegurado 

conjuntamente com o direito ao contraditório, aos acusados em geral, bem como, aos 

litigantes em processos judiciais e administrativos, de acordo com os meios e recursos 

inerentes a sua defesa ampla, conforme vemos na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, no artigo 5º, inciso LV (cinquenta e cinco). 

Ora, se a solução pacífica das controvérsias, dos conflitos e, especificamente, dos 

processos judiciais e administrativos, é um fundamento de harmonia e pacifismo da sociedade 

brasileira, enquanto um valor com caráter supremo, cada vez mais a ampla defesa e o 

contraditório devem ser protegidos para não se atentar em desfavor da liberdade. 

No entanto, insistentemente ressaltado adiante, que o apoio jurídico institucional não 

engloba apenas a relevante garantia da ampla defesa técnica, conquanto seja o que mais se 

sobressai junto às outras aplicações da estratégia, quais sejam: a orientação e a prestação de 

contas. 

A pesquisa se desenvolveu inspirada nos dez princípios da Polícia Comunitária, de Sir 

Robert Peel, “(...) autor inglês reconhecido pela doutrina como precursor na estruturação da 

polícia moderna em 1829, ‘a polícia é o povo e o povo é a polícia” (SENASP, 2018, p. 12, 

grifo do autor), princípios esses devidamente explicitados na doutrina dessa temática e 

solidificados na Diretriz Nacional de Polícia Comunitária, outro importante referencial teórico 
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do trabalho. 

Sob uma abordagem empírica, de observação fatídica e fundamentado na exploração 

metodológica comum do levantamento bibliográfico, bem como, da pesquisa de campo com 

os profissionais e com as instituições, o trabalho serviu para investigar, após quase três anos 

de vigência da Lei e do Plano, como o Estado da Bahia e sua Polícia Militar tem se 

organizado e estruturado ao redor da política pública em questão. 

A questão problema restou delimitada a partir da seguinte inquietação: “Considerando 

a previsão do Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), que entre outras ações, institui 

a necessidade de fomento à criação de núcleos de apoio jurídico institucional ao profissional 

de segurança pública e do sistema penitenciário, como o Estado da Bahia vem cumprindo e 

atendendo essa política aos policiais militares estaduais como meio de alcançar a eficiência e 

eficácia nos objetivos e estratégias/ações traçados pelo mencionado plano?” 

Ou seja, o objetivo geral do trabalho foi pesquisar a existência e eficácia de Núcleos 

de Apoio Jurídico Institucional aos Policiais Militares da Bahia, bem como, o fomento à 

criação dos mesmos, na forma da previsão do PNSP. 

Já de forma específica, a pesquisa se estruturou em apresentar o referido PNSP e, 

quantitativamente, as estratégias/ações de política e governança no que tange aos objetivos 

traçados, focando no particular fomento do apoio jurídico institucional. Outrossim, ao 

constatar a existência e eficácia dos Núcleos de Apoio Jurídico Institucional aos Policiais 

Militares da Bahia, verificar a necessidade e relevância da estratégia, bem como, em analisar 

como o Estado da Bahia promove apoio jurídico institucional aos policiais militares estaduais, 

tudo isto de acordo com o anteprojeto deste trabalho. 

No segundo capítulo, a obra deu conta de conceituar a Segurança Pública, com alusão 

a evolução histórica, sob viés constitucional, do referido direito e atividade estatal, elucidando 

em específico a função policial militar e, por fim, trazendo uma breve impressão atual do 

contexto da violência. 

O mote do terceiro capítulo foram as políticas públicas de segurança, onde se buscou 

um resgate de todos os planos federais e estaduais baianos, com a dificuldade normal da 

disponibilização de acesso a documentos públicos, como foi o caso do Plano Nacional de 

Segurança Pública de 1991. 

Finalizando o desenvolvimento do trabalho, o quarto capítulo se estruturou em volta 

da pesquisa de campo e serviu na ênfase da criticidade da atividade policial para se 

diagnosticar a relevância do apoio jurídico institucional enquanto promoção de Direitos 

Humanos ao profissional de segurança pública, como Valorização do Servidor. 
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2 SEGURANÇA PÚBLICA: DEFINIÇÃO E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

A Segurança Pública conta com toda a controvérsia de tema, dos mais palpitantes e 

notáveis, que deve se efetivar socialmente e serve de objeto de estudo em diversas carreiras 

acadêmicas, porquanto de grande repercussão social, se desdobrando a sua finalidade e 

efetivação na atividade e função policial militar, como parte relevante dela.  

A definição de Segurança Pública, sob o olhar exegético de análise hermenêutica da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é genérica e abstrata no anseio do 

legislador constituinte em amplificar o tema. 

Conceitualmente, apenas se diz, no artigo 144 da Constituição Federal, no capítulo III, 

que trata “Da Segurança Pública”: que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. 

Apesar de que, logo em seguida, ainda no caput do referido artigo, teleologicamente o 

conceito é amparado com o motivo pelo qual ela é exercida: para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Finalizando, o texto do artigo traz o 

rol dos órgãos que devem exercê-la, sendo um deles a polícia militar. 

A Ordem Pública definida em Dicionário Jurídico é o: “(...) conjunto de condições 

essenciais a uma vida social conveniente, fundamentado na segurança das pessoas e bens, na 

saúde e na tranquilidade pública” (DINIZ, 2010, p. 432). 

Já a Incolumidade expressa a qualidade de estar incólume, que significa “ileso” 

(FERREIRA, 2010, p. 417), portanto isento de ameaças e livre de lesões aos bens jurídicos 

fundamentais. 

Tal conceito de Segurança Pública deve ser robustecido com a essencialidade dada 

pela norma superior brasileira, no capítulo II (dois) da Constituição Federal, de uma garantia 

fundamental, tanto quanto um direito individual e coletivo inviolável, previsto no caput do 

artigo 5º (quinto), tanto como um dos direitos sociais, caput do artigo 6º (sexto). 

Nos ensinos do Professor José Afonso da Silva, os direitos sociais “(...) disciplinam 

situações subjetivas pessoais ou grupais de caráter concreto” (SILVA, 2008, p. 183 apud 

LENZA, 2013, p.1152). 

Aqueles direitos sociais previstos na Carta Magna, além da segurança, são: a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. 

Ao definir, é possível verificar uma dupla vertente do direito a segurança pública, 

enquanto obrigação do Estado e de terceiros de se absterem de praticar atos que o 

prejudiquem, que exprime a natureza negativa da vertente, bem como, na obrigação do Estado 
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em provê-lo (a natureza positiva) como ente prestacional. A abstenção do Estado é bem 

explicada pela ciência do Direito, no campo dos Direitos Humanos, quando se discute a 

evolução histórica da tutela daquelas garantias e a teoria das gerações desses mesmos títulos 

ou direitos conquistados, onde o ente jurídico que pretende organizar as relações humanas 

teve que limitar-se em todo o seu poderio e monopólio dos bens jurídicos relevantes. 

Portanto, este Estado tem o dever de prestar segurança pública, exercendo através de 

seus órgãos próprios essa atividade, que também é um direito, assim como o indivíduo em 

território brasileiro e sob o ordenamento jurídico nacional tem a responsabilidade de não o 

violar. Neste trabalho, essa questão é notável, pois o dever que o Estado tem de prestar 

segurança pública é interligado à responsabilidade que o indivíduo tem de não causar 

insegurança pública, ou seja, violar o direito. 

Segurança Pública é, pois, um direito e uma atividade estatal complexos, que 

dependem de diversos fatores transversos para se efetivar e serem tutelados. 

Sob a análise do texto constitucional, resta demonstrado o conceito de Segurança 

Pública como: o estado de ordem pública e de incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

como direito e gozo de uma garantia fundamental, sendo também uma atividade estatal 

exercida por rol de órgãos apropriados constitucionalmente. 

Esse estado de ordem pública deve ser entendido como uma condição de percepção 

das pessoas quanto ao gozo da segurança em ambiente privado e público, da integridade 

física, patrimonial e da isenção de perigo aos bens jurídicos relevantes. É o que se chama de 

sensação de segurança. 

No Manual de Doutrina de Polícia Ostensiva, da Polícia Militar da Bahia (PMBA), 

quanto ao conceito de Segurança Pública tem-se que: 

 

[...] É o estágio em que a comunidade se encontra num clima de convivência 

harmoniosa e pacífica, representando assim uma situação de bem estar 

social. É um estado antidelitual, que resulta da observância dos preceitos 

tutelados pelos códigos penais comuns e pela lei das contravenções com 

ações de polícia preventiva e repressivas imediatas. (LAZZARINI, 1994, 

apud PMBA, 2020, p. 42). 

 

Portanto, essa visão de um “estado”, enquanto condição psíquica e física de percepção 

das pessoas quanto ao que ocorre ao seu redor, no tocante a segurança dos bens jurídicos 

materiais e imateriais, está muito presente na definição da matéria. 

Como atividade estatal prevista legalmente no ordenamento jurídico, é exclusiva e 

deve ser prestada através dos seguintes órgãos: polícia federal, polícia rodoviária federal, 
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polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros militares e 

polícias penais federal, estaduais e distrital. A Lei N.º 13.675 de 2018 que institui o Sistema 

Único de Segurança Pública (Susp) manifesta que integram o referido sistema os: 

 

[...] órgãos de que trata o art. 144 da Constituição Federal, pelos agentes 

penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes 

estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de suas competências, de 

forma cooperativa, sistêmica e harmônica. (BRASIL, 2018). 

 

Aquela percepção ou estágio de sensação de segurança, de equilíbrio nas relações 

sociais, de proteção dos bens jurídicos relevantes, enfim, de um estado de ordem pública, não 

se efetiva com êxito se os demais direitos sociais como: moradia, alimentação, lazer, trabalho, 

entre outros, não forem garantidos ou prestados pelo Estado. 

Se assim for, a Segurança Pública, atividade estatal, continuará atuando com a 

prioridade de recursos e investimentos dados pelo Poder Público, porém sem eficácia da 

percepção total da população quanto a sua excelência, a condição de sensação de segurança. 

O que implica afirmar uma relação direta, conquanto cientificamente variável e que deve ser 

medida estatisticamente, entre a sensação de insegurança em uma ordem pública quando os 

direitos sociais não são prestados ou garantidos pelo Estado. 

 

2.1 ABORDAGEM HISTÓRICO-CONSTITUCIONAL DA ATIVIDADE DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 

 

A atividade de Segurança Pública é de forma geral associada à sua definição 

prontamente, quase ao ponto desta finalidade assumir a feição do direito individual, coletivo e 

social ao que a Constituição Federal descreve, ou seja, para o senso comum: segurança 

pública é a atividade estatal exercida pelos órgãos de defesa social. Esse conceito de defesa 

social hodierno e o porquê dessa nomenclatura serão melhor discutidos em capítulo posterior 

deste trabalho. 

A referida atividade passou por muitas mudanças, normativas e estruturais, históricas 

no Brasil, desde a colônia até os dias atuais onde ainda se percebe alterações substanciais no 

modelo praticado contemporaneamente, como por exemplo a instituição, no ano de 2018, do 

Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e a alteração feita pela Emenda Constitucional 

N.º 104, do ano de 2019, criando as polícias penais. 

Durante o processo de colonização do Brasil não é possível evidenciar uma 



18 
 

sistematização sólida da atividade de segurança pública muito diferente de defesa militar, o 

que muda timidamente no Brasil Império com relação a essa particularidade. 

De acordo com Crusoé Junior: 

 

No Brasil Colônia, o governo português constituiu forças militares para a 

defesa do território, bem como para as funções de policiamento interno. Com 

o crescimento da colonização e aumento da população ampliou-se a 

necessidade de patrulhamento e, como consequência, a necessidade de mais 

cargos para tal função – por exemplo as armadas de policiamento, as 

milícias, bandeirantes, serviços de ordenanças. (JUNIOR, 2005, apud 

CAMPOS; SILVA, 2018, p. 212). 

 

A justiça colonial tinha um caráter essencialmente punitivo e não havia a noção de 

prevenção, indissociável da atividade de segurança pública dos dias atuais, pautando apenas 

em sentenciar os delitos e punir os infratores. 

Com a chegada da Família Real em 1808 se observa algumas alterações como 

afirmam Campos e Silva dos estudos em Gagliardo: 

 

É possível destacar que há uma diferença qualitativa entre a polícia do Brasil 

Colônia e a polícia que se constituiu após a chegada da Família Real. A 

primeira se pautava na repressão, sem nenhuma noção de prevenção aos 

delitos, o que levou a ter mais sentenças que leis. É em 1808 que tal lógica 

começa a se alterar, essencialmente pelos objetivos da Intendência Geral de 

Polícia da Corte e do Estado do Brasil. (GAGLIARDO, 2014, apud 

CAMPOS; SILVA, 2018, p. 212). 

 

Portanto, no Brasil Império a intendência de polícia começaria a encabeçar a atividade 

de ordenar os parâmetros de segurança pública da sociedade que se formava, publicando 

editais normatizando alguns comportamentos da população tais quais a regulação de casas de 

comércio e jogos, botequins etc., com o objetivo dado pela Família Real de tranquilidade 

pública. 

Mais tarde em 1809, para isso, é criada no Rio de Janeiro a Divisão Militar da Guarda 

Real da Polícia que ficava submetida a Intendência Geral de Polícia da Corte, decorrente do 

aumento populacional e de crescimento no índice de delitos, invariavelmente. Essas duas 

organizações prenunciam o que seriam depois as Polícias Civil e Militar. 

Depois de 1822 com a consolidação da independência do país, o regente Dom Pedro I 

cria um Conselho de Estado, que substituiu uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, 

dissolvida arbitrariamente, para elaborar projeto de lei, outorgando em 1824 a primeira 

Constituição Política do Império do Brasil, que estabelecia a atribuição do Imperador em 
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prover a segurança interna e previa entre outras coisas a obrigação do brasileiro em “[...] 

pegar em armas para sustentar a Independência e integridade do Império e defender dos seus 

inimigos externos ou internos; e os Regulamentos policiaes” (BRASIL, 1824, grifo meu). 

No ano de 1830 o Imperador sanciona o primeiro código criminal brasileiro que 

vigorou por sessenta anos e influencia a política penal já durante a República, sendo um 

instrumento nitidamente elitista. 

Conforme apontam Campos e Silva: 

 

O código criminal de 1830 é parte importante da programação criminalizante 

do Império brasileiro, especialmente na criminalização dos nativos e negros 

escravizados. Um primeiro apontamento, destacado por Batista e Zaffaroni 

(2003) e Flauzina (2006), é que os negros que eram considerados objetos nos 

variados ramos do Direito, no Direito Penal era reconhecido como pessoa. 

Esta foi a arma básica para o projeto policial vigilantista que as elites 

brancas brasileiras adotaram. (CAMPOS; SILVA, 2018, p. 214). 

 

Flauzina alerta ainda: 

 

[...] no Império, as práticas policiais podem ser analisadas justamente a partir 

da temática da vadiagem. Nesse momento, a polícia foi parte importante de 

manutenção do regime imperial pós-independência. Foi se 

institucionalizando um sistema de vigilância que se acirrou com o Código de 

Processo Penal de 1841. Os serviços privados de vigia dos negros e 

indígenas começou a ser substituído pela ação da polícia que é “herdeira da 

truculência do vigilantismo privado”. (FLAUZINA, 2006, apud CAMPOS; 

SILVA, 2018, p. 214-215, grifo meu). 

 

Durante o período do Segundo Reinado, com Dom Pedro II, se percebe após o ano de 

1860 um enfraquecimento da monarquia e “em 1868, durante a Guerra do Paraguai, os 

militares passam a nutrir um forte sentimento de descontentamento com a Monarquia” 

(LENZA, 2013, p. 106-107) com reivindicações de melhores salários e conflitos com a coroa 

por maior influência política, levando a proclamação da República em novembro de 1889. 

Com a Constituição de 1891, que representa a transição do centralismo imperial para o 

federalismo republicano, onde as províncias foram categorizadas como estados e com o 

impacto do grande número de pessoas anteriormente escravizadas e depois praticamente 

lançadas à própria sorte, após a abolição da escravatura em 1888, migrando das áreas rurais 

para as cidades e vivendo em situação de pobreza e miséria, sofrendo com a criminalização 

por vadiagem, houve nova mudança na atividade de segurança interna do país. 

O que se nota nessa atualização histórica foi a distribuição da competência da 
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prestação da segurança pública aos Estados recém criados, com a União participando apenas 

quando houvesse a necessidade de restabelecer a ordem a pedido desses entes, o que reflete 

nos dias atuais em relação a problemática das responsabilidades e viabilidades estatais às 

necessidades da sociedade, até onde é competência da União, dos Estados e dos Municípios e 

o que deveria ser modificado e ampliado. 

Porém, ainda não predominava a concepção de segurança pública hodierna, ou seja, 

dissociada de específica defesa militar, sendo percebido este contexto legislativo através da 

exegese do artigo 14 informando que “(...) as forças de terra e mar são instituições nacionais 

permanentes, destinadas à defesa da Pátria no exterior e à manutenção das leis no interior” 

(BRASIL, 1891). 

Após a vivência de turbulentas fases históricas e conflitos, a conhecida “República 

Velha” chega ao seu fim com a Revolução de 1930 e em 1934 é promulgada nova 

Constituição que, influenciada pela Constituição de Weimar da Alemanha de 1919, muda 

radicalmente em relação a de 1891 na ênfase a Segurança Pública prevendo, por exemplo, em 

seu artigo 167: “As polícias militares são consideradas reservas do Exército, e gozarão das 

mesmas vantagens a este atribuídas, quando mobilizadas ou a serviço da União” (BRASIL, 

1934). 

Sustenta Fernandes: 

 

Há evidência de que esse ambiente turbulento tenha ensejado a inserção de 

alguns dispositivos de forma inédita, abordando questões de segurança e de 

defesa, tais como: a segurança nas fronteiras; os serviços policiais dos 

Estados; as forças policiais dos Estados; a prevenção e a repressão à 

criminalidade; e as polícias militares [...]. (FERNANDES, 2016, p. 48). 

 

Nesse momento histórico-constitucional pátrio é que se pode afirmar uma dissociação 

de atividade de segurança pública da atividade de defesa militar do território nacional. 

Uma nova alteração durante a era do Presidente Getúlio Vargas, nessa perspectiva 

cronológica e normativa, se dá com a Constituição de 1937 apelidada de “Polaca” em virtude 

da influência da Constituição polonesa fascista de 1935. 

Num contexto de “(...) estado de apreensão criado no País pela infiltração comunista” 

e “(...) aspirações do povo brasileiro à paz política e social, profundamente perturbada por 

conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente agravação dos dissídios partidários” 

(BRASIL, 1937), a referida Carta previa que era privativa da União a competência para 

organizar e legislar a defesa externa, as forças armadas, a polícia e a segurança das fronteiras. 

Isto implicaria, mesmo em proporção diversa da Constituição de 1891, um retorno belicista e 
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comparável da noção de segurança pública emaranhada com a de defesa nacional. 

Observam Campos e Silva: 

 

Foi também na vigência ditatorial de Vargas que foram implementados o 

Código Penal – Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e o Código 

do Processo Penal – Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Ambos 

válidos até os dias atuais, com posteriores mudanças e acréscimos. 

Paralelamente, ou até em concordância com a criminalização da vadiagem, o 

que moveu a polícia no varguismo foi a repressão às forças libertárias e à 

ameaça comunista. Aqueles que tinham ideias antagônicas ao nacionalismo 

capitalista eram considerados desordeiros e perigosos. (CAMPOS; SILVA, 

2018, p. 217). 

 

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), com o Brasil em ofensiva a favor dos 

“Aliados”, grupo de países que se destacaram como potências militares os Estados Unidos da 

América, a União Soviética, a Grã-Bretanha entre outros, ocorreu um processo de 

redemocratização do país, que passara por um regime totalitário vigendo desde 1930. 

No ano de 1946 a Assembleia Constituinte promulgou a nova Constituição inspirada 

nas concepções sociais da Carta de 1934 e nas concepções liberais da Carta de 1891, 

excluindo da competência privativa da União legislar e organizar a polícia, como previsto na 

Lei Magna anterior, e incluindo inovação em “(...) superintender, em todo o território 

nacional, os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteiras” (BRASIL, 1946), bem como, 

legislar acerca das polícias militares em caso de mobilização ou de guerra. Outro adendo foi a 

instituição das polícias militares para a segurança interna e a manutenção da ordem nos 

Estados, nos Territórios e no Distrito Federal. 

O Presidente João Goulart, “Jango”, foi destituído em 1964 por um movimento militar 

que eclodiu em março daquele ano, acusado de se aliar ao comunismo, e logo em abril os 

militares constituíram o chamado “Supremo Comando da Revolução”, que baixou diversos 

Atos Institucionais com restrições aos poderes, ocasionando em 1966 o fechamento do 

Congresso Nacional. 

Este mesmo Congresso em 1967 foi reaberto para promulgar a nova Constituição, que 

a maioria dos historiadores dispõem “outorgada”, concentrando novamente poderes em 

relação a segurança nacional, uma questão relevante à época, no governo federal. 

Diferente das anteriores, esta passou a ser denominada Constituição da República 

Federativa do Brasil, inovando no tocante a segurança pública quanto: a União organizar e 

manter a polícia federal e descrevia competências para o órgão, bem como, “(...) instituir os 

corpos de bombeiros militares” (BRASIL, 1967), de competência dos Estados-membros. 
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Enfatiza Cotta que: 

 

O novo modelo de segurança pública introduzido procurou acabar com o 

pluralismo policial até então existente (Guarda Civil, Corpo de Fiscais de 

Trânsito e a Polícia Rodoviária do Departamento Estadual de Trânsito). A 

Polícia Militar seria responsável, com exclusividade, pelo policiamento 

ostensivo fardado e realizaria ações preventivas e repressivas. A Polícia Civil 

ficaria com as atribuições relativas à investigação, atividades cartorárias e 

burocráticas. (COTTA, 2006, apud FERNANDES, 2016, p. 52-53). 

 

Novamente com o Congresso Nacional fechado e com o Presidente Costa e Silva 

afastado por problemas de saúde, o governo da Junta Governativa Provisória em 1969 edita 

uma Emenda Constitucional “promulgando o novo texto” da Constituição de 1967. No que 

tange a segurança não houve mudanças significativas em relação ao antigo texto. 

Um outro processo de redemocratização do país, iniciado principalmente no ano de 

1985, faz com que a segurança pública adquira as conformações atuais que brotam com a 

Constituição “Cidadã” de 1988, porém, como dito, com emendas e leis infraconstitucionais 

relevantes nos últimos anos. 

 

2.2 A ATIVIDADE POLICIAL MILITAR 

 

A Segurança Pública no Brasil, enquanto prestação estatal, é exercida por múltiplas 

competências próprias de órgãos específicos, a exemplo da atividade de polícia 

administrativa, policial militar, com prevenção de infrações e repressão dos delitos cometidos. 

A Carta Magna de 1988 diz que “(...) Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 

preservação da ordem pública” (BRASIL, 1988). 

De fato, a atividade policial militar pode ser grosseiramente resumida, em sua natureza 

finalística, no policiamento ostensivo fardado, como parte funcional significante desse 

conjunto de competências de órgãos do ente jurídico “Estado”, que compõem a Segurança 

Pública, contudo, legalmente e em razão de interesse público, alcança diversas outras 

necessidades sociais. 

O termo Ostensivo significa aquilo “que se pode mostrar ou ostentar, ou é próprio para 

isso” (FERREIRA, 2010, p. 552), como uma qualidade de que tem aqueles que usam fardas, 

símbolos, sinais sonoros ou luminosos etc. e que podem ser identificados de relance. 

A respeito das competências do Poder Público, nas lições do Professor Celso Antônio 

Bandeira de Mello se doutrina que: 
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Com efeito, inobstante os poderes que elas exprimem sejam, efetivamente, 

seu lado mais aparente, antes que poderes as competências são deveres, o 

que é particularmente visível no caso das competências administrativas. Na 

verdade, elas são deveres-poderes, expressão, esta, que descreve melhor suas 

naturezas do que a expressão poder-dever, que começou a ser utilizada, 

algumas vezes, no Direito Administrativo, a partir de lições de Santi 

Romano. É que ditas competências são atribuídas ao Estado, a seus órgãos, 

e, pois, aos agentes neles investidos, especificamente para que possam 

atender a certas finalidades públicas consagradas em lei; isto é, para que 

possam cumprir o dever legal de suprir interesses concebidos em proveito da 

coletividade. (MELLO, 2013, p. 146, grifo do autor). 

 

Por exemplo, encontra-se fora da competência das polícias militares o exercício da 

polícia judiciária e investigativa dos crimes “civis” ou comuns, não pertencentes ao rol 

“menor” e específico de crimes militares previstos no Código Penal Militar, particularmente 

cometidos por policiais militares. Esse rol “maior” de crimes previstos no Código Penal e leis 

especiais penais, não militares, são investigados e sofrem a atuação de polícia judiciária por 

outros órgãos da segurança pública, como as polícias civis estaduais e a polícia federal. Até 

mesmo os crimes militares cometidos por membros das forças armadas, como Exército, 

Marinha e Aeronáutica, são objeto da atuação de polícia judiciária própria dessas 

organizações. 

Bem como, o policiamento realizado no sistema penitenciário em geral, presídios e 

casas penais, é de atribuição exclusiva das polícias penais, ressalvados os casos em que as 

polícias militares dispõem de presídios militares abrigando ex-policiais que foram 

penalizados. 

Ficam fora das competências das polícias militares também: as atividades de polícia 

marítima, aeroportuária e de fronteiras, próprias da polícia federal; o patrulhamento ostensivo 

das rodovias federais, próprio da polícia rodoviária federal; o patrulhamento ostensivo das 

ferrovias federais, próprio da polícia ferroviária federal; as atividades de defesa civil, próprias 

dos corpos de bombeiros militares. 

A atividade policial militar que salta a vista é sim o policiamento ostensivo fardado 

que tem seu fim na preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e patrimônio, 

através de ações e operações preventivas diversas e repressivas imediatas. Essa função 

laborativa é a que se destaca e serve como resumo relevante de toda a atividade, apesar de 

que, não descreve toda a abrangência de atribuições e atuação administrativa do poder de 

polícia desse órgão e nem das demais funções transversas, atípicas, residuais e subsidiárias, 

algumas já citadas. 
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Cada um dos três Poderes, conforme teoria consagrada pelo Barão de Montesquieu e, 

com ressalvas, recepcionada constitucionalmente, que são o Executivo, o Legislativo e o 

Judiciário, são responsáveis pelas suas predominantes funções típicas de administrar, legislar 

e julgar, respectivamente. No entanto, também exercem atipicamente as outras funções em 

sua atuação. 

Por exemplo, a Polícia Militar, Órgão em regime especial de Administração Pública 

Direta, portanto sob a alçada da função do Poder Executivo, é competente por julgar, em 

Processo Administrativo, aqueles policiais que cometem infrações (transgressões) e crimes. 

Se nota que ao julgar é necessário apurar ou investigar as referidas infrações e crimes, 

fazendo a Polícia Militar competente para exercer a atividade de polícia judiciária 

administrativa e criminal militar. 

Outro caso, é a competência da própria Organização, especialmente mediante as 

prerrogativas do titular, seu Comandante Geral, mas não só este, em legislar 

administrativamente sobre as obrigações de suas unidades e dos cargos empossados. A 

exemplo do Decreto n.º 9.847 de 25 de junho de 2019 que dispõe: “(...) Atos dos 

comandantes-gerais das corporações disporão sobre o porte de arma de fogo dos policiais 

militares e dos bombeiros militares” (BRASIL, 2019). 

A Polícia Militar da Bahia, organização que deve completar no ano de 2025 o seu 

bicentenário de existência, após algumas mudanças na estrutura ao longo desses anos, tem o 

particular dever-poder, representado na Constituição estadual da seguinte forma: 

 

Art. 148 - À Polícia Militar, força pública estadual, instituição permanente, 

organizada com base na hierarquia e disciplina militares, competem, entre 

outras, as seguintes atividades: I - polícia ostensiva de segurança, de trânsito 

urbano e rodoviário, de florestas e mananciais e a relacionada com a 

prevenção criminal, preservação e restauração da ordem pública; II - 

revogado; III - a instrução e orientação das guardas municipais, onde 

houver; IV - a polícia judiciária militar, a ser exercida em relação a seus 

integrantes, na forma da lei federal; V - a garantia ao exercício do poder de 

polícia dos órgãos públicos, especialmente os da área fazendária, sanitária, 

de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e do patrimônio cultural. 

(BAHIA, 1989, grifo do autor). 

 

Sem o prejuízo de outras funções típicas, presentes nas citadas normas esparsas, as 

diversas competências próprias do Órgão foram esmiuçadas na Lei que reorganiza a PMBA, 

como se segue: 

 

Art. 1º - À Polícia Militar da Bahia - PMBA, órgão em regime especial de 
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Administração Direta, nos termos da Lei nº 2.428, de 17 de fevereiro de 

1967, da estrutura da Secretaria da Segurança Pública, que tem por 

finalidade preservar a ordem pública, a vida, a liberdade, o patrimônio e o 

meio ambiente, de modo a assegurar, com equilíbrio e equidade, o bem-estar 

social, na forma da Constituição Federal e da Constituição do Estado da 

Bahia, compete: I - executar, com exclusividade, ressalvadas as missões 

peculiares às Forças Armadas, o policiamento ostensivo fardado, planejado 

pelas autoridades policiais militares competentes, a fim de assegurar o 

cumprimento da lei, a preservação da ordem pública e o exercício dos 

poderes constituídos; II - exercer a missão de polícia ostensiva de segurança, 

de trânsito urbano e rodoviário, de proteção ambiental, guarda de presídios e 

instalações vitais, além do relacionado com a prevenção criminal, justiça 

restaurativa, proteção e promoção aos direitos humanos, preservação e 

restauração da ordem pública; III - atuar de maneira preventiva, como força 

de dissuasão em locais ou áreas específicas, onde se presuma ser possível a 

perturbação da ordem, mediando conflitos e gerenciando crises em 

segurança pública; IV - atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação 

da ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas, e exercer a 

atividade de repressão criminal especializada; V - exercer a função de polícia 

judiciária militar, na forma da lei; VI - promover e executar ações de 

inteligência, de forma integrada com o Sistema de Inteligência, na forma da 

lei; VII - promover e executar pesquisa, estatística e análise criminal, com 

vistas à eficácia do planejamento e ação policial militar; VIII - garantir o 

exercício do poder de polícia aos órgãos públicos, especialmente os da área 

fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e do 

patrimônio cultural; IX - atender à convocação, inclusive mobilização, do 

Governo Federal em caso de guerra externa ou para prevenir ou 

reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, 

subordinando-se à Força Terrestre para emprego em suas competências 

específicas de polícia militar e como participante da Defesa Interna e da 

Defesa Territorial, na forma da legislação específica; X - instruir e 

orientar, na forma da lei federal, as guardas municipais se assim convier à 

Administração do Estado e dos respectivos Municípios; XI - instaurar o 

inquérito policial militar; XII - instaurar sindicâncias, processos disciplinares 

sumários e processos administrativos disciplinares para apurar transgressões 

disciplinares atribuídas aos policiais militares, sem prejuízo do disposto no § 

1º do art. 57 desta Lei; XIII - realizar vistorias e inspeções em estruturas e 

edificações utilizadas para eventos públicos, com vistas à segurança pública; 

XIV - exercer outras competências necessárias ao cumprimento da sua 

finalidade institucional. (BAHIA, 2014, grifo meu). 

 

Essas considerações refletem o número extenso de funções típicas privativas, atípicas, 

transversas, residuais e subsidiárias a que estão sujeitos os policiais militares em seu labor 

diário, dos “Recrutas” ao Oficial do último Posto que ocupa o cargo de Comandante Geral do 

Órgão. Funções e atividades essas que necessitam de apoio e, portanto, políticas públicas 

institucionais de suporte ao todo do conjunto laboral desses profissionais, objeto da pesquisa 

neste trabalho. 

As funções transversas serão melhor compreendidas em capítulo posterior deste 

trabalho, onde se aborda a Valorização do Servidor, não só como uma estratégia de política 
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pública, mas também sob a ótica dos Direitos Humanos, da dignidade humana, no que tange a 

atividade do policial militar e o cuidado com o profissional de segurança. 

Conseguinte, sobre a função residual, Vieira e Lazzarini apontam que é a: 

 

[...] competência que decorre de um fato que potencialmente afete a ordem 

pública e não constitui competência de nenhum dos outros órgãos do sistema 

de segurança pública, ou seja, um fato que rompa com o estado de 

normalidade e não esteja englobado como atribuição dos demais órgãos do 

artigo 144 da CF/88. A exegese do artigo 144 da Carta Magna, na 

combinação do caput com seu §5º, deixa claro que na preservação da ordem 

pública, a competência residual de exercício de toda atividade policial de 

segurança pública, não atribuída aos demais órgãos, cabe à polícia militar. 

(VIEIRA, 2014; LAZZARINI, 1999; apud PMBA, 2020, p. 42). 

 

Com relação a função subsidiária, no Manual de Doutrina de Polícia Ostensiva da 

PMBA é dito que: 

 

[...] decorre da existência de um fato potencialmente ofensivo à ordem 

pública e há órgão competente para atuar, porém aquele órgão se encontra 

inoperante ou incapaz de cumprir sua atribuição. (PMBA, 2020, p. 42). 

 

Como visto, a prevenção de infrações e repressão dos delitos cometidos executadas 

pela Polícia Militar, são motivadas para a preservação da ordem pública e devem ser 

realizadas mediante a polícia ostensiva. 

Para Ferrigo: 

 

Os termos polícia ostensiva e preservação da ordem pública são termos 

abrangentes [...], a polícia ostensiva engloba as quatros fases do poder de 

polícia (ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e 

sanção de polícia) e não apenas uma, como era o termo policiamento 

ostensivo (fiscalização de polícia), e age diretamente na polícia 

administrativa. Já a preservação da ordem pública, engloba sua manutenção 

e a restauração e envolve uma questão de grande importância em qualquer 

sociedade. (FERRIGO, 2011). 

 

Ou seja, cumprir a polícia ostensiva significa realizar muito mais que apenas o 

policiamento ostensivo fardado, sem olvidar que este último reflete sua maior implicação. 

Como também atuar na preservação de uma ordem pública reflete muito mais que apenas 

fazer a manutenção, ou a prevenção, englobando, contudo, a restauração da ordem, pela 

repressão qualificada e legalmente fundamentada em dever-poder. 

Se torna importante enfatizar que a Polícia Militar acumula, em sua competência, uma 
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responsabilidade funcional sobremodo abrangente, num contexto especial de serviço público 

que alcança a atuação sobre as condutas das pessoas e seus direitos fundamentais, como o “ir 

e vir”, por vezes numa sociedade conflituosa e com índices de criminalidade e violência que 

aturdem. 

O rol extenso de atribuições legais policiais militares, somado à expectativa cada vez 

maior de redução de índices de criminalidade e violência a cargo dos órgãos de segurança 

pública, conforme se verá posteriormente, e em especial, daquele que acumula, em números 

brutos, a maior quantidade de membros, que é a Polícia Militar, serve de motivação para 

avultosa preocupação do poder público, da análise científico-acadêmica e da sociedade como 

um todo. 

 

2.3 BREVE ANÁLISE DO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO DE VIOLÊNCIA, 

NACIONAL E REGIONAL 

 

A crise de violência e criminalidade enfrentada no Brasil contribui para que, 

eventualmente, a segurança pública assuma um protagonismo dos serviços públicos essenciais 

que não deveria. 

É imprescindível ressoar que não se conquista alto grau de sensação exitosa de 

segurança pública com a deficiência relevante na tutela e efetivação das demais garantias 

fundamentais e direitos socias. O serviço público de Segurança Pública colhe frutos de 

eficiência quando outros serviços essenciais e políticas públicas de categorias diversas 

assumem o protagonismo. 

De qualquer forma, não se omiti que, em maior ou menor grau, mesmo em sociedades 

com alto índice de desenvolvimento humano, econômico e social, do que a sociedade 

brasileira, e com o Estado atuando em as múltiplas políticas públicas mais abrangentes, os 

policiais nas ruas, ostensivamente operando, ainda são necessários. 

Consentâneo a criminalidade e violência, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

divulgou, em Atlas do ano de 2020, que foram “(...) mais de 628 mil homicídios ocorridos no 

Brasil entre 2008 e 2018” (IPEA, 2020, p. 67). Na Bahia, atingiu-se o patamar de quase 67 

mil homicídios no mesmo período (Ibid, p. 19). 

Essa realidade implica em uma atividade de segurança pública belicosa e reativa, além 

de investimentos cada vez solicitados nessa área. Uma questão apontada no Plano Nacional de 

Segurança Pública (PNSP), do ano de 2018, é que “nossas extensas fronteiras com 10 países 

incluem quatro produtores mundiais de drogas, que têm no Brasil o segundo mercado 
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consumidor mundial. O crime organizado tornou-se assim um flagelo insuportável para toda a 

sociedade” (SENASP, 2018, p. 7). 

Tanto o tráfico internacional e regional de entorpecentes, quanto o crime organizado 

em facções, potencializam o quadro de homicídios vivenciado rotineiramente em território 

brasileiro. 

O site Portal G1 Bahia publicou que: 

 

O Brasil teve uma alta de 5% nos assassinatos em 2020 na comparação com 

2019, após dois anos consecutivos de queda. No ano passado, foram 

registradas 43.892 mortes violentas, contra 41.730 em 2019. Ou seja, 2.162 

mortes a mais. Estão contabilizadas no número as vítimas de homicídios 

dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios e lesões corporais seguidas 

de morte. (G1 BA, 2021). 

 

Sobre a realidade regional baiana, o mesmo site informa que: 

 

A Bahia foi o estado brasileiro que registrou a maior quantidade de mortes 

violentas em 2020 [...]. Em números absolutos, ao todo, o estado baiano 

registrou 5.276 mortes violentas (homicídios dolosos, latrocínios e lesões 

corporais seguidas de morte) em 2020. Destas, 5.107 foram enquadrados 

como homicídio doloso, 104 como latrocínio e 65 como lesão corporal 

seguida de morte. [...] Em 2019, a Bahia também foi estado com maior 

quantidade de mortes violentas. Em comparação com os dados divulgados 

no último balanço, o estado teve um aumento de 3,5%, com 177 mortes 

violentas a mais em 2020. (G1 BA, 2021). 

 

O contexto de violência se estende a atividade dos profissionais da segurança pública 

tanto quanto em decorrência dela, conforme se vê pelo Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, Misse e Nunes: 

 

Segundo levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (FBSP), 21.910 pessoas morreram em decorrência de intervenções 

policiais no Brasil entre os anos de 2009 e 2016. Durante o mesmo período, 

2.996 agentes policiais também foram assassinados (tanto em serviço quanto 

fora dele). Tais números não apenas posicionam as polícias brasileiras entre 

as organizações de força mais letais do planeta, como também consolidam 

seus quadros profissionais entre os que mais morrem em virtude do exercício 

da atividade e/ou da identidade policial. (FBSP, 2017; MISSE et al, 2013; 

NUNES, 2018; apud ZILLI, 2018, p. 71). 

 

A realidade acima descreve apenas as mortes dos profissionais de segurança pública 

em decorrência do “ser policial” e em razão do labor árduo da atividade. Não se pode olvidar 

outros dados alarmantes no tocante ao suicídio desses profissionais. 
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O Boletim do ano 2020 do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio 

(IPPES) notifica que no ano de 2019 foram 29 suicídios consumados de policiais militares no 

Brasil, considerando dados de 11 Estados apenas, e 2 suicídios consumados de policias civis, 

com dados de somente 2 Estados, classificando o evento como: 

 

[...] um fenômeno multifatorial composto por fatores situacionais, sociais, 

organizacionais e individuais. Os fatores situacionais relacionam-se à 

presença de vitimização direta ou indireta desses agentes. Os fatores sociais 

retratam a qualidade e a intensidade das relações sociais desses agentes. Os 

fatores organizacionais abordam temas referentes à instituição e à cultura 

organizacional, como as relações com pares e superiores e as condições de 

trabalho. Por fim, os fatores individuais abordam questões de saúde mental, 

como presença de transtorno mental, uso abusivo de álcool ou drogas, 

dificuldades para dormir, entre outros [...]. (MIRANDA et al, 2020, p. 39-

40). 

 

Outros problemas como a Síndrome de Burnout, a incidência do alcoolismo, surtos 

psicóticos etc., são existentes e merecem atenção sociedade e do poder público. Recentemente 

um evento envolvendo um Soldado da PMBA foi tema das principais notícias nacionais. O 

site JR 24h publicou que: 

 

No final de março, Wesley Góes morreu baleado após trocar tiros com outros 

policiais no Farol da Barra, em Salvador. Na ocasião, Wesley, com sinais de 

um possível surto psicótico, pintou o rosto, gritou palavras de ordem e fez 

disparos. Depois de quatro horas de negociação, segundo o Batalhão de 

Operações Especiais, o soldado atirou contra a tropa, que revidou. Agora, a 

família do soldado e a Associação de Policiais da Bahia contrataram uma 

equipe de peritos para analisar a trajetória e a distância dos disparos, além 

das marcas de bala. O laudo será comparado com a perícia oficial, que ainda 

não foi apresentada. (JR 24h, 2021). 

 

É certo, como se verá no capítulo seguinte, que as ações governamentais no âmbito 

federal para o combate a essa realidade dos suicídios, surtos, abuso de drogas etc., se deram 

somente após o ano de 1995, basicamente no campo do apoio biopsicossocial, surgindo a 

preocupação com o apoio jurídico institucional no ano de 2018. 

Todavia a constatação de dados tão assombrosos reforça a necessidade de políticas 

públicas de segurança que envolvam, não só a eficaz prestação do serviço público nesta 

esfera, bem como, todo o apoio que esses profissionais devem ter em razão do número de 

atividades que desempenham, do risco e da criticidade delas. 
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3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA E OS PLANOS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 

 

Uma Política Pública se motiva na obrigação que o Estado tem de organizar a vida do 

povo e administrar as necessidades tuteladas pelo ordenamento jurídico como direitos 

fundamentais e sociais, dessas pessoas, a partir de prestações positivas de diversas ordens de 

categorias da função administrativa ou executiva. De acordo com a Escola Nacional de 

Administração Pública: 

 

O processo de formulação de políticas públicas compreende dois elementos 

principais: definição da agenda e definição de alternativas. O primeiro 

envolve o direcionamento da atenção em torno de questões ou problemas 

específicos. O segundo, a exploração e o desenho de um plano possível para 

a ação. (CAPELLA, 2018, p. 9) 

 

Conforme visto, a Carta Magna do Brasil, sua Constituição Federal, descreve um 

significativo rol de direitos sociais onde o Estado deve atuar através de políticas públicas 

como: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados. Uma política pública de segurança, para atender ao direito social 

constitucional de segurança pública, reúne os programas ou projetos para garantir a sensação 

de segurança da população, seja com ações e estratégias para os órgãos de defesa social ou, 

mais importante, com ações e estratégias que solucionem as causas de insegurança. 

Neste trabalho, a linha de pesquisa é a segurança pública com o foco sobre o apoio 

jurídico institucional ao policial militar da Bahia, balizado por uma premissa de que a não 

garantia daqueles direitos sociais incide necessariamente na não garantia da própria segurança 

pública. Isto porque, se admite que segurança pública não é só o conjunto de órgãos do 

sistema de defesa social e suas respectivas funções e atividades, mas também uma percepção 

ou sensação de ordem pública como o clima de convivência harmoniosa e pacífica, e isso não 

ocorre com falta de atuação do Estado como ente prestacional efetivo em todos os outros 

direitos sociais. Sem alimentação, sem trabalho, sem moradia, entre outros direitos sociais, 

não se concebe uma sociedade com êxito em segurança pública. 

O Estado-Administração brasileiro, portanto, com essa questão da segurança e defesa 

social, um dos seus serviços essenciais de acordo com o ordenamento jurídico-constitucional, 

se fundamentou em planos, para consecução de programas e projetos que traduzem políticas 

públicas para a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e 
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do patrimônio. 

Resumidamente, se diferencia um programa de um projeto no tocante ao tempo de 

validade, pois um programa é criado inicialmente para ser perene, enquanto um projeto deve 

ter, a priori, um início e um fim previstos no escopo do planejamento. É comum se 

materializar o desenvolvimento e fundamentação de um projeto ou programa no formato 

documental de um plano. 

De fato, o Estado administra e organiza as prioridades sociais através do incremento 

de políticas públicas e estas são executadas mediante programas e projetos criados e 

devidamente fundamentados em planos. Segundo Spaniol e Rodrigues: 

 

[...] desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 houve 

significativa mudança na atuação das polícias brasileiras, frente a uma 

necessária adaptação à carta democrática e cidadã, sendo que este reflexo se 

fez notar em vários planos e programas nacionais de segurança pública 

apresentados ao longo dos anos, além de dezenas de PEC apresentadas neste 

período e, ainda, pela forma como o tema da segurança pública se tornou 

central na agenda política atual. (SPANIOL; RODRIGUES, 2018, p. 3). 

 

O Plano e Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, do ano de 2018, 

trouxe a estratégia/ação de “(...) Fomentar a criação de núcleos de apoio jurídico 

institucional ao profissional de segurança pública e do sistema penitenciário” (SENASP, 

2018, p. 62, grifo meu) como uma política pública para garantir a eficiência do serviço, o que 

será explicado adiante no próximo capítulo, mas também como forma de atuar na Valorização 

do Servidor, que se vincula a garantia de direitos humanos aos referidos profissionais dessa 

área tão sensível e conflituosa. A Lei Federal que cria a Política Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social (PNSPDS) atual, é a de número 13.675, de 11 de junho de 2018. 

Esse olhar sobre a valorização do servidor vinculada aos ditames dos Direitos 

Humanos será melhor estudada no capítulo posterior, onde se tenta reafirmar a pertinência 

desta pesquisa e a relevância daquela política pública como estratégia/ação. Não se trata 

apenas de proteger exclusivamente a pessoa humana do agente de defesa social, mas, muito 

além disso, resguardar substancialmente a sensação de segurança da sociedade, pois, quando 

aquele profissional não se sente motivado por qualquer insegurança (administrativa, jurídica, 

fatídica etc.), essa condição contamina o senso comum e a percepção das pessoas quanto à 

ordem pública. 

No entanto, inicialmente, se torna importante verificar e contextualizar o tema das 

políticas públicas de segurança e defesa social, traduzidas em planos, programas e projetos 
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para um “Brasil mais seguro”, que surgiram nas últimas três décadas no país, para uma 

melhor compreensão. 

 

3.1 HISTÓRICO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SEGURANÇA 

PÚBLICA, NO BRASIL E NA BAHIA 

 

O percurso histórico-constitucional da prestação de serviço de segurança pública no 

Brasil leva a crer que no processo de divisão de competências houve uma compartimentação 

de tarefas tal, que segregou cada Órgão em sua própria pertença, como se o problema da 

criminalidade e violência fosse divisível e desmembrado. 

Atualmente, pós Constituição de 1988, o caminho que se pretende com as políticas 

públicas na área da segurança é o mais apropriado, a integração e cooperação entre esses 

órgãos. 

Esta foi a Carta Magna com a mais esclarecida definição de atribuições pertinentes a 

segurança pública e que melhor estruturou o aparato estatal para efetivar o direito, no entanto, 

a partir dela, os governos federais que se sucederam, no âmbito Federal e Estadual baiano, 

conforme a delimitação da pesquisa neste trabalho, foram implementando planos nessa área 

para cumprimento das políticas públicas elegidas. 

Diante de um período crítico de imobilismo de políticas públicas de segurança entre a 

promulgação da Constituição vigente e o primeiro ano de governo do ex-Presidente Fernando 

Collor, enfim foi lançado o Plano Nacional de Segurança Pública do ano de 1991. 

De acordo com Spaniol e Rodrigues: 

 

Trata-se de documento muito pouco conhecido e que teve uma circulação 

muito mais restrita do que os planos mais recentes, assim como também não 

há maiores informações sobre os desdobramentos após a sua entrada em 

vigor e nem sobre como se deu o processo de construção, elaboração e sua 

consequente implantação. O objetivo, conforme disposto já na apresentação 

do plano era de propor ações integradas no combate à violência e a 

criminalidade de qualquer natureza, porém, sem referências a obras 

utilizadas, diagnósticos prévios, notas explicativas ou qualquer forma de 

participação na sua elaboração. Apenas foram mencionados os dois fatores 

principais que impulsionaram o Ministério da Justiça na iniciativa de 

elaborar o documento, ou seja, a vertiginosa escalada de criminalidade no 

país e a inegável dificuldade das instituições policiais na sua prevenção e 

repressão. (SPANIOL; RODRIGUES, 2018, p. 12). 

 

Este Plano, com 73 páginas, não foi um marco de mudança efetiva da segurança 

pública brasileira e, no ano seguinte, após a renúncia do Presidente Fernando Collor e 
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oficialização do novo Presidente Itamar Franco, o imobilismo frente a segurança pública se 

perpetua e um novo plano mais eficaz não surge. 

Já com o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) essa realidade começa a 

mudar com o lançamento do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) no ano de 

1996. Para Barbosa e Santos o referido programa “(...) coloca o Brasil em um patamar de 

vanguarda na implementação das recomendações das Nações Unidas como um modelo a ser 

seguido pelas demais nações da América Latina” (BARBOSA; SANTOS, 2010, p. 7). 

Segundo Dibbern e Serafim: “A elaboração do PNDH iniciou-se em 1995 em conjunto 

com a sociedade civil organizada e foi motivada pela Conferência Mundial dos Direitos 

Humanos, sendo esta realizada em Viena no ano de 1993” (DIBBERN; SERAFIM, 2017, p. 

42). 

O programa respeitou os anseios da sociedade brasileira da época e, devidamente 

amparado pelo Decreto N.º 1.904 de 13 de maio de 1996, trazia 228 propostas de ações 

governamentais consubstanciadas em medidas de curto, médio e longo prazos, em vinte eixos 

dos quais, se destaca nesta pesquisa, o eixo “Conscientização e Mobilização pelos Direitos 

Humanos” que buscava implementar a valorização dos profissionais da segurança pública, 

especialmente, na informação, educação e treinamento. 

No eixo “Proteção do direito à vida”, se nota imprescindíveis propostas 

governamentais como: 

 

[...] 11. Incluir nos cursos das academias de polícia matéria específica sobre 

direitos humanos. [...] 17. Estimular a implementação de programas de 

seguro de vida e de saúde para policiais. 18. Apoiar a criação de um sistema 

de proteção especial à família dos policiais ameaçados em razão de suas 

atividades. 19. Estimular programas de cooperação e entrosamento entre 

policiais civis e militares e entre estes e o Ministério Público. [...] 23. Apoiar 

as experiências de polícias comunitárias ou interativas, entrosadas com 

conselhos comunitários, que encarem o policial como agente de proteção dos 

direitos humanos. (PNDH, 1996; apud SEDH/PR, 2009, p. 186). 

 

A análise dessas propostas será basilar no próximo capítulo deste trabalho, onde se 

verifica a questão da segurança pública, delimitada na atividade policial militar, do ponto de 

vista da garantia dos Direitos Humanos aos profissionais daquela área. 

Em âmbito estadual baiano daquele período, a polícia militar passou por um momento 

de grande reformulação de suas atividades com o lançamento do Projeto Polícia Cidadã 

(PPCid). De acordo com o Manual de Doutrina de Polícia Ostensiva: 
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Em 1995 nasceu o Programa de Modernização da PMBA, por meio de um 

convênio celebrado entre a Polícia Militar da Bahia e a Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). Da parceria intitulada “Programa PM-UFBA”, que 

realizou uma série de estudos e projetos, marco histórico que definiram o 

pioneirismo da Polícia Militar da Bahia, em âmbito nacional, onde foram 

realizados uma série de estudos e projetos, tais como: Planejamento 

Estratégico na PM; Reestruturação Organizacional; Projeto de redefinição 

dos níveis hierárquicos; Projeto de implantação de qualidade em serviços de 

segurança pública. Precisamente no ano de 1998, surge o Projeto Polícia 

Cidadã (PPCid), lastreado em dois pilares básicos: a) a execução do 

policiamento comunitário; e b) a adoção de ferramentas preconizadas 

pela Gestão da Qualidade. [...] O Projeto Polícia Cidadã é dividido em [...] 

linhas de ação, a saber: [...] Integração com a comunidade: [...] São 

práticas realizadas nesta linha de ação: Implantação do Conselho 

Comunitário de Segurança (CCS) com reuniões preliminares; aprovação, 

registro e publicação no Diário Oficial do Estado do CCS; criação de fóruns; 

realização de reuniões semanais; levantamento do perfil histórico, 

socioeconômico, e criminológico do bairro (cartas, mapas, questionários e 

contatos do PM com o cidadão); promoção e manutenção dos indicadores 

estatísticos da localidade alvo de implantação da nova filosofia; educação 

continuada, instrução e treinamento do efetivo a ser empregado; promoção 

de ações sociais junto às comunidades; instalação de comitê setorial de 

qualidade e de ouvidorias setoriais; conquistar parceiros na comunidade, 

bem como fomentar atividades que alavanquem e valorize a parceria PM e 

Comunidade. (PMBA, 2020, p. 21-22, grifo meu). 

 

Ressaltando o cuidado com o apoio ao policial, se observa a: 

 

LINHA DE AÇÃO 3 – Gestão do compromisso – Motivação: [...] a 

elaboração de relatórios de gestão e cartilhas de Normas Gerais de Ação; a 

realização de competições esportivas com o efetivo da Unidade; constituição 

de canal de comunicação desburocratizado e acessível; formação de um 

núcleo religioso; criação de modelo de reconhecimento e valorização, por 

meio da entrega de certificados e elogios afixados em parede e quadro de 

aviso; realização de convênios em estabelecimentos comerciais e de ensino 

para acesso aos policiais militares que se destacam na execução do 

policiamento; oferta de bolsas de estudos em curso de línguas e pré-

vestibulares, contribuindo para o crescimento pessoal e profissional dos 

policiais militares, acarretando numa melhor qualidade de auxílio ao turista, 

durante a prestação do serviço; realização de cursos de capacitação para todo 

o efetivo nas temáticas de Qualidade Total, Direitos Humanos e Atendimento 

ao Cidadão e Controle Emocional. (PMBA, 2020, p. 22). 

 

Se destaca também, durante o governo federal daquele período, a criação da Secretaria 

de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública (SEPLANSEG) em 1995 que, 

logo depois, se transforma na atual Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), para 

assessorar o Ministro da Justiça e Segurança Pública na definição, implementação e 

acompanhamento da Política Nacional de Segurança Pública e dos programas federais de 

prevenção social e controle da violência e criminalidade, conforme o Decreto nº 2.315, de 4 
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de setembro de 1997. 

No ano 2000 o Presidente Fernando Henrique lança especificamente um Plano 

Nacional de Segurança Pública (PNSP) diante dum contexto de maior pressão popular e 

avanço da criminalidade e violência. Conforme Barbosa e Santos: 

 

O cenário em que se dá a formulação do [...] Plano para a Segurança Pública 

no Brasil é singular. O fato é que na mesma época um caso de violência 

abala o Brasil. O caso iria ter a participação do jovem Sandro Barbosa do 

Nascimento, sobrevivente da chacina da candelária ocorrido na madrugada 

de 23 de julho de 1993, onde seis menores e dois maiores sem tetos foram 

assassinados por policiais militares. Em 2000 esse mesmo jovem se envolve 

em outro acontecimento dramático, quando o mesmo sequestra o ônibus 174 

armado de um revólver, onde faz onze reféns. Quando Sandro decide sair do 

ônibus faz Geisa Firmo Gonçalves como seu escudo, é quando um policial 

do BOPE dispara um tiro em direção a Sandro, mas o disparo acaba por 

vitimar a refém Geisa, que foi levada ao hospital e declarada morta. Sandro 

imobilizado por policiais acabou sendo assassinado por asfixia por estes na 

viatura policial. Nesse contexto, o então presidente FHC desengavetou um 

Plano às pressas, a fim de responder as pressões da sociedade civil, nasce 

então em 2000 o [...] Plano Nacional de Segurança Pública, que, no entanto, 

era limitado – pois as reformas circunscritas relacionavam-se à compra de 

armas e viaturas, funcionando naquele momento como ações emergenciais a 

fim de responder a sociedade que diante do episódio do ônibus 174, exigia 

modificações e providências no âmbito da segurança pública. (BARBOSA; 

SANTOS, 2010, p. 9-10). 

 

Esse PNSP, lançado em junho de 2000, era composto de 124 ações em 15 

compromissos expressos em 4 medidas, que se efetivariam no âmbito do Governo Federal e 

da cooperação deste com os Governos Estaduais, além de medidas de natureza normativa e 

institucional, visando a articulação para integração dos três Poderes, Ministério Público, as 

outras instâncias públicas estaduais e municipais e setores da Sociedade Civil organizada. 

Foi relevante mais uma vez a busca pela cooperação entre os Órgãos de Segurança 

Pública, para potencializar as intervenções diferenciadas no combate à violência, conforme 

ações: N.º 8. Integração Operacional da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e 

entre as Polícias Militar e Civil; N.º 19. Criar um cadastro nacional integrado de armas 

apreendidas em todo País, possibilitando separar o armamento policial do ilegal; N.º 21. 

Fortalecer e ampliar o Sistema Nacional de Armas (SINARM), integrando-o aos sistemas das 

Secretarias Estaduais de Segurança Pública, ampliando o acesso a seu banco de dados por 

esses Órgãos (PNSP, 2000). 

Entre todas as medidas do Plano, duas foram consideradas essenciais até os dias de 

hoje como: 1- o estabelecimento das bases para implantação do Plano de Integração e 
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Acompanhamento de Programas Sociais de Prevenção da Violência (PIAPS), com um 

conjunto de 49 programas sociais federais já existentes no Plano Plurianual 2000-2003, para 

levantamento de bolsões de miséria nas comunidades e atuação desses programas sobre eles, 

partindo-se do pressuposto que crime seria o produto de processos econômicos, sociais e 

culturais; bem como, 2- a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), no 

âmbito do Governo Federal, que vira lei em 2001, reeditada em 2018 (Lei N.º 13.756, de 12 

de dezembro), destinado a apoiar financeiramente o reaparelhamento, reestruturação e 

qualificação das polícias estaduais, em especial aquelas voltadas para a implantação de 

polícias comunitárias.  

Destaca-se também, nesta pesquisa, as ações do Plano voltadas à valorização do 

servidor da segurança pública como, por exemplo, os Programas de Apoio aos Policiais: “(...) 

seguro de vida em favor da família dos policiais mortos em serviço, (...) aquisição da casa 

própria, em terrenos públicos, (...) a educação formal, a pesquisa científica e a 

profissionalização do policial” (PNSP, 2000, p. 27). 

Seis anos após o lançamento do programa de 1996 se fez necessária uma reformulação 

em razão dos problemas identificados na implementação. Fundamentado no Decreto N.º 

4.229 de 13 de maio de 2002 é lançado o segundo Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH II), com muito mais propostas de ações governamentais que o anterior, sendo 518 ao 

total, em diversas frentes. 

Interligado ao antecessor PNDH o PNDH II, no eixo “Garantia do direito à vida”, traz 

também imprescindíveis propostas governamentais como: 

 

[...] 19. Estimular o aperfeiçoamento dos critérios para seleção e capacitação 

de policiais e implantar, nas Academias de polícia, programas de educação e 

formação em direitos humanos, em parceria com entidades não-

governamentais. 20. Incluir no currículo dos cursos de formação de policiais 

módulos específicos sobre direitos humanos, gênero e raça, gerenciamento 

de crises, técnicas de investigação, técnicas não-letais de intervenção policial 

e mediação de conflitos. 21. Propor a criação de programas de atendimento 

psicossocial para o policial e sua família, a obrigatoriedade de avaliações 

periódicas da saúde física e mental dos profissionais de polícia e a 

implementação de programas de seguro de vida e de saúde, de aquisição da 

casa própria e de estímulo à educação formal e à profissionalização. (PNDH 

II, 2002; apud SEDH/PR, 2009, p. 202). 

 

Se observa que naquele momento não havia ainda a ênfase na estratégia/ação, objeto 

deste trabalho, de apoio jurídico institucional ao profissional da segurança pública, mas 

sim a recorrente preocupação de políticas públicas tanto na capacitação dos agentes, como na 
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questão da estrutura econômico-financeira e na saúde física e mental dos mesmos. Como dito 

alhures, essas propostas que revelam a inquietação com a interligação do serviço policial 

eficiente com os cuidados de valorização do servidor e dignidade humana, que será discutido 

no capítulo subsequente. 

O governo federal posterior, presidido por Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), 

continuou com a reformulação de programas e planos voltados para a área de segurança 

pública. Todavia, segundo notícia publicada pela Folha de São Paulo, no site Folha UOL, de 

27 de fevereiro de 2018, intitulada: “Planos de segurança pública são engavetados a cada 

novo governo federal” (FOLHA, 2018), se traduz o sentimento comum da insuficiência dos 

programas e projetos diante da crise de violência e criminalidade. 

De acordo com Soares, acerca do tema políticas públicas de segurança, se observa que 

“(...) no Brasil só se poderia enfrentar a violência criminal com políticas preventivas de 

natureza não policial, contando sempre com a colaboração das polícias estaduais (militar e 

civil)” (SOARES, 2003 apud SPANIOL; RODRIGUES, 2018, p. 6). 

De qualquer forma, é notável que no ano de 2003 o governo do Presidente Lula da 

Silva lança o Projeto de Segurança Pública para o Brasil, que representava na prática um novo 

plano atualizando as políticas públicas daquela gestão. 

No documento do Projeto se informava que: 

 

[...] ou haverá segurança para todos, ou ninguém estará seguro no Brasil. 

Segurança é um bem por excelência democrático, legitimamente desejado 

por todos os setores sociais, que constitui direito fundamental da cidadania, 

obrigação constitucional do Estado e responsabilidade de cada um de nós. 

Como a vida é o bem mais precioso, os crimes letais são os mais nefastos. 

Dado que se concentra na juventude pobre e protegê-la constitui a tarefa 

prioritária de uma política consequente de segurança pública. Identificar a 

prioridade não implica negligenciar outros grupos sociais ou outros tipos de 

delito. Significa selecionar o núcleo sobre o qual devem incidir os principais 

esforços. Uma ação eficaz exercida sobre esse núcleo produzirá efeitos 

redutores de grande relevância sobre os demais tipos de práticas criminais, 

considerando-se seus entrelaçamentos. (PNSP, 2003 apud SPANIOL; 

RODRIGUES, 2018, p. 16). 

 

Neste Plano é que foi gestado o futuro Sistema Único de Segurança Pública, num 

dilema longevo do Poder Público, Federal e dos Estados, em buscar a valiosa integração e 

cooperação entre os órgãos de segurança. 

Um ponto polêmico no referido plano foi o que ficou conhecido como a 

“desconstitucionalização” das polícias. Essa política não foi à frente, com recuo do governo 

Lula que, segundo Soares: 
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O presidente reviu sua adesão ao Plano e desistiu de prosseguir no caminho 

previsto, porque percebeu – na interlocução com a instância que, à época, se 

denominava “núcleo duro do governo” – que fazê-lo implicaria assumir o 

protagonismo maior da reforma institucional da segurança pública, no país, 

ou seja, implicaria assumir a responsabilidade pela segurança, perante a 

opinião pública. E isso o exporia a riscos políticos, pois a responsabilidade 

por cada problema, em cada esquina, de cada cidade, lhe seria imputada. O 

desgaste seria inevitável, uma vez que os efeitos práticos de uma 

reorganização institucional só se fariam sentir a longo prazo. (SOARES, 

2007, p. 88). 

 

Assim como o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) só foi implantado alguns 

governos depois, precisamente no governo Temer (2016-2018), o anseio do governo Fernando 

Henrique na questão da capacitação dos profissionais e melhora dos currículos das academias 

de formação policial, só obteve maior êxito a partir do governo Lula, com o lançamento da 

Matriz Curricular Nacional (MCN) para o Ensino em Segurança Pública, apresentada em 

2003, num amplo Seminário Nacional sobre Segurança Pública. 

Hodiernamente, o tema dos Direitos Humanos é aplicado em todas as ementas dos 

cursos de formação e aperfeiçoamento para progressão de carreiras, o que significa dizer que 

um profissional de segurança pública no Brasil não é formado e nem promovido sem essa 

essencial abordagem temática. 

O Governo da Bahia em 2003 se impõe a necessidade de também divulgar seus 

projetos de políticas públicas de segurança e publica o seu próprio Plano Estadual da 

segurança pública, para vigorar entre os anos de 2004 a 2007. De acordo com o planejamento 

no documento: 

 

Os problemas da violência e da criminalidade, hoje tão prósperos, dado aos 

avanços tecnológicos e transacionais, aliados aos delitos de exclusão social 

têm que ser enfrentados com novas técnicas, lastreadas na ciência, com 

utilização racional de um sistema único de informática, geoprocessamento e 

integração operacional e administrativa. (BAHIA, 2004, p. 2, grifo meu). 

 

No que tange as estratégias que iriam ser implementadas, constantes no referido 

diploma, é dito que: 

 

Os programas, projetos e ações previstos no plano são iniciativas globais e 

coesas, orientadas para a modernização do “modus operandi” dos órgãos 

estaduais de segurança pública, observando-se a necessária avaliação crítica 

e o aperfeiçoamento técnico gerencial. [...] 4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

PARA A SEGURANÇA PÚBLICA [...] 4.2 Diretrizes Estaduais [...] ▪ 
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Capacitação dos policiais para o policiamento comunitário, aumentando a 

eficiência pela articulação com a comunidade. [...] ▪ Integração das polícias, 

buscando a melhoria na prestação do serviço ao cidadão. ▪ Valorização do 

policial e melhoria das condições de trabalho, fortalecendo a motivação. 

(BAHIA, 2004, p. 3-13, grifo do autor). 

 

Neste mesmo ano de 2004 houve a implementação da Força Nacional de Segurança 

Pública, se tratando de um é um programa de cooperação entre os estados-membros e a União 

Federal para atuar em situações de emergência e calamidades públicas. 

No ano de 2007 outro programa federal exitoso nasce através de uma Medida 

Provisória (MP N.º 384) e é logo transformado em lei (Lei N.º 11.530, de 24 de outubro), 

denominado Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), com 17 

diretrizes, aqui se destacando as “(...) V - modernização das instituições de segurança pública 

e do sistema prisional; VI - valorização dos profissionais de segurança pública e dos agentes 

penitenciários” (BRASIL, 2018). 

O êxito do PRONASCI é reconhecido entre os Órgãos de Segurança Pública, por 

exemplo, com o grande número de profissionais sendo capacitados em diversas áreas técnicas 

e científicas, inclusive recebendo subsídio financeiro para o estímulo ao aprimoramento, bem 

como, com o investimento total nos quatro focos prioritários do programa, entre eles a 

população juvenil de 15 a 24 anos, as famílias expostas à violência urbana, as vítimas da 

criminalidade e mulheres em situação de violência, de cerca de 6,7 bilhões de reais entre os 

anos de 2007 a 2012 pelo governo federal. 

No território baiano e sob novo governo, em 2008 o Plano Estadual de Segurança 

Pública (PLANESP) é reeditado, para viger até 2011, apresentando que “O problema da 

violência não é um privilégio de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. (...) 

Cientes de que os problemas que envolvem a Segurança Pública não podem ser solucionados 

apenas com o aparato policial (...)” (BAHIA, 2008, p. 2). Contemplando as diretrizes do 

PRONASCI o referido plano estadual estabelece as duas principais: 1- modernização do 

sistema de segurança pública e valorização do servidor policial e 2- redução da violência e da 

insegurança. 

Em continuidade e revisão do programa federal concebido em 1996, reeditado em 

2002, o governo Lula lança em 2009 o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH III), após a 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos em comemoração aos 60 

anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Devidamente fundamentado no Decreto 

N.º 7.037, de 21 de dezembro de 2009, foi estruturado em seis eixos orientadores, 

subdivididos em 25 diretrizes, 82 objetivos estratégicos e 521 ações programáticas. 
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É importante destacar os seguintes: 

 

Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à 

Violência [...] Diretriz 11: Democratização e modernização do sistema de 

segurança pública. Objetivo estratégico I: Modernização do marco 

normativo do sistema de segurança pública. [...] b) Propor a revisão da 

estrutura, treinamento, controle, emprego e regimentos disciplinares dos 

órgãos de segurança pública, de forma a potencializar as suas funções de 

combate ao crime e proteção dos direitos de cidadania [...] f) Apoiar a 

aprovação do Projeto de Lei nº 1.937/2007 que dispõe sobre o Sistema 

Único de Segurança Pública (SUSP) [...] Objetivo estratégico III: Promoção 

dos Direitos Humanos dos profissionais do sistema de segurança pública, 

assegurando sua formação continuada e compatível com as atividades que 

exercem. [...] b) Condicionar o repasse de verbas federais aos estados, ao 

Distrito Federal e aos municípios, à garantia da efetiva disponibilização de 

equipamentos de proteção individual aos profissionais do sistema nacional 

de segurança pública. c) Fomentar o acompanhamento permanente da saúde 

mental dos profissionais do sistema de segurança pública mediante serviços 

especializados do sistema de saúde pública. Recomendação: Recomenda-se 

aos estados e ao Distrito Federal a criação, no sistema de saúde pública, de 

serviço especializado para acompanhamento permanente da saúde mental 

dos profissionais da segurança pública, especialmente os envolvidos em 

ações que tenham resultado letal. d) Propor projeto de lei instituindo seguro 

para casos de acidentes incapacitantes ou morte em serviço para os 

profissionais do sistema de segurança pública. e) Garantir a reabilitação e 

reintegração ao trabalho dos profissionais do sistema de segurança pública 

federal, nos casos de deficiência adquirida no exercício da função. 

(SEDH/PR, 2009, p. 103-109). 

 

Quando se trata dos três Programas Nacionais de Direitos Humanos, não se omite que 

as ações programáticas e os eixos presentes em todos eles revelam uma questão que foi 

fundamental nas três versões: os controles externo e interno da atividade policial, diante da 

problemática de alta letalidade das ações repressivas de segurança pública. Contudo, esta 

pesquisa se motiva no aspecto das políticas públicas voltadas à valorização e proteção 

institucional do servidor da segurança pública, especificamente o policial militar, delimitada 

ao baiano. 

Posteriormente, durante o governo da Presidente Dilma Rousseff (2011-2016), foi 

lançado mais um projeto de maior alcance com políticas públicas para a segurança: a 

Estratégia Nacional de Fronteiras (ENAFRON), instituída através do Decreto Federal nº 

7.496, de 8 de junho de 2011, com implementação de políticas específicas de fronteiras como 

intensificar o controle e a fiscalização nas fronteiras brasileiras, prevenir e reprimir delitos 

transfronteiriços. 

Na Bahia, em 2011, um importante plano de políticas públicas de segurança foi 

iniciado, inspirado num programa pernambucano do ano de 2007. Sobre o Programa Pacto 
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pela Vida (PPV) o Manual de Doutrina de Polícia Ostensiva afirma que: 

 

Política de Segurança Pública Estadual se redefiniu no ano de 2011, com o 

Pacto Pela Vida (PPV) no Estado da Bahia, que foi inicialmente 

implementado como programa de governo e posteriormente elevado à 

condição de programa de Estado, por meio da Lei nº 12.357, de 26 de 

setembro de 2011, no âmbito do Sistema de Defesa Social (SDS), tendo por 

objetivo prioritário a promoção da paz social. Observou-se neste contexto, 

uma nova vertente de política pública de segurança, pactuada com a 

sociedade, integrada e alinhado com o Poder Judiciário, a Assembleia 

Legislativa, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os Municípios e a 

União. [...] o Sistema de Defesa Social - SDS, com a finalidade de formular, 

implantar, monitorar e avaliar a Política Pública de Defesa Social. [...] A 

Política Pública de Defesa Social resultará da integração de projetos e ações 

nas áreas de Educação, Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Cultura, 

Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, Saúde, Promoção da 

Igualdade Racial, Políticas para as Mulheres, Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos, Segurança Pública e Administração Penitenciária e 

Ressocialização do Estado da Bahia, orientados com vistas à promoção da 

paz social. [...] O Sistema de Defesa Social será implementado em 

articulação com as atividades institucionais dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado da 

Bahia. (PMBA, 2020, p. 33). 

 

Utilizando a classificação terminológica de crimes indicada pela SENASP, foi através 

do Programa Pacto pela Vida que se estabeleceu a gestão dos indicadores para a “(...) redução 

dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI): homicídio doloso, latrocínio (roubo 

seguido de morte) e lesão corporal seguida de morte; e dos Crimes Violentos contra o 

Patrimônio (CVP): roubos e extorsão mediante sequestro” (Ibid, p. 33). 

O governo baiano reformula o PLANESP 2008-2011 e lança o Plano Estadual de 

Segurança Pública do período 2012-2015, devidamente embasado no PPV e com a o objetivo 

de “Ser, até 2015, um referencial comparativo, para os demais Estados da Federação, quanto 

ao percentual de redução das taxas de CVLI e CVP” (BAHIA, 2011, p. 28). 

No referido plano se observam políticas públicas tanto na requisitada integração de 

órgãos como também na importante valorização do profissional de segurança pública, sendo 

informado que: 

 

Na construção do PLANESP 2012/2015, considerando um ambiente 

impactado pelo Programa de Governo PACTO PELA VIDA (PPV) e, 

portanto, a necessidade de alinhamento, a SSP buscou absorver, em sua 

estratégia, na medida de sua governança, os compromissos preestabelecidos 

para a política de segurança pública, conforme se vê [...] OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS [...] • Refinar competências dos colaboradores. • Garantir 

satisfação e a motivação dos colaboradores. • Criar ambiente que enalteça a 

moral e o bom desempenho (aperfeiçoar trabalhos de correição). • Estimular 
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o exercício da responsabilidade social da força de trabalho. • Garantir 

disponibilidade de insumos e equipamentos adequados à atividade de 

segurança pública. [...] PACOTE DE COMPROMISSOS [...] • Aprimorar a 

prevenção e a repressão da violência, com ações de polícia comunitária 

focadas em áreas prioritárias. • Implementar ações policiais integradas, por 

meio da gestão democrática do Sistema de Segurança Pública, com o uso da 

inteligência e da tecnologia como diferencial estratégico. • Promover a 

formação, capacitação e valorização do profissional de segurança pública, 

com foco no policial cidadão, para melhoria da qualidade dos serviços 

prestados. [...] AÇÕES/PROJETOS [...] 04. Formação e capacitação de 

policiais e de bombeiros. 05. Implantação do Sistema Integrado de Ensino 

Policial. 06. Implantação do Sistema Correcional Integrado, com sede única. 

07. Criação e implantação dos núcleos para promoção da saúde física e 

mental de servidores. (BAHIA, 2011, p. 83-85, grifo do autor). 

 

Outros dois planos menos divulgados tramitaram naquele período no país, conforme se 

vê do PNSP: 

 

• em 2012 foi lançado o Plano Brasil Mais Seguro, cujo objetivo geral foi a 

redução da criminalidade violenta no país. O plano previa ações voltadas ao 

enfrentamento à impunidade, ao aumento da sensação de segurança, ao 

controle de armas e ao combate a grupos de extermínio; • em 2015 foi 

anunciado o Plano Nacional para Redução de Homicídios (PNRH), que 

previu ações focadas nas áreas com maior concentração de homicídios, 

integração de políticas públicas, mobilização e participação social e 

articulação com entes federados [...]. (SENASP, 2018, p. 33-34). 

 

Após o término da vigência do PLANESP 2012-2015, o mesmo governo estadual 

daquele período revisa e lança novo Plano Estratégico do Sistema Estadual da Segurança 

Pública, para vigorar entre 2016 e 2025. No documento do plano se diz que: 

 

Essa foi a lógica da construção deste Plano Estratégico, que apostou na 

restauração dos pilares e na implementação de inovações e mudanças para 

alavancar os resultados da Segurança Pública, com a intenção de transformar 

os sonhos nessa área em realidade. [...] VISÃO [...] “Ser reconhecida 

nacionalmente, até 2025, pela excelência da qualidade dos serviços de 

Segurança Pública cidadã e pela efetiva contribuição para a redução dos 

índices de criminalidade” [...] OBJETIVOS ESTRATÉGICOS [...] OE.01 

Aumentar a sensação de segurança pública [...] OE.07 Potencializar as ações 

policiais preventivas e de polícia comunitária [...] OE.14 Formar e capacitar 

profissionais da segurança pública [...] OE.15 Promover a valorização e a 

qualidade de vida dos profissionais da Segurança Pública. (BAHIA, 2017, p. 

16-64). 

 

Durante o próximo governo federal temporário, do Presidente Michel Temer (2016-

2018), o Ministro interino de Estado da Justiça e Segurança Pública, mediante a Portaria nº 

182, de 22 de fevereiro de 2017, lança um Plano Nacional de Segurança Pública para a 
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modernização do sistema penitenciário, combate ao crime organizado e continuidade das 

ações de fronteira, que foi muito criticado. Segundo Spaniol e Rodrigues, “Pela forma e pelo 

momento político em que foi apresentado, este plano foi alvo de críticas de muitos segmentos 

da sociedade civil, de especialistas e pesquisadores da área e, inclusive dos próprios policiais 

por não terem tido nenhuma participação na sua elaboração (...)” (SPANIOL; RODRIGUES, 

2018, p. 21). 

Merece destaque a implantação em 2019 do Sistema Nacional de Polícia Comunitária, 

instituído pela Portaria Ministerial N.º 43, de 12 de maio, que publicou a Diretriz Nacional de 

Polícia Comunitária. No documento se vê que: 

 

[...] a polícia comunitária, fundamentada no preceito da corresponsabilidade 

para a construção de um ambiente social saudável, constitui-se em norte 

primordial para a legitimidade das ações policiais, conforme diretriz da 

Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, insculpida no inciso 

XII e XIX, do art. 5º, da lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que preceitua 

a “ênfase nas ações de policiamento de proximidade, com foco na resolução 

de problemas” e o “incentivo ao desenvolvimento de programas e projetos 

com foco na promoção da cultura de paz, na segurança comunitária e na 

integração das políticas de segurança com as políticas sociais existentes em 

outros órgãos e entidades não pertencentes ao sistema de segurança pública”. 

(BRASIL, 2019, p. 8). 

 

O plano vigente em 2021, não pode ser creditado somente ao governo provisório de 

Michel Temer, pois já estava sendo gestado e planejado desde o governo Lula. Contudo, 

apenas em 2018, foi publicado o Plano e Política Nacional de Segurança Pública e Defesa 

Social (PPNSPDS) com o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), conforme se vê no 

capítulo subsequente. 
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4 O APOIO JURÍDICO INSTITUCIONAL AOS AGENTES DA SEGURANÇA 

PÚBLICA E A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR COMO DIGNIDADE HUMANA 

 

Neste capítulo, finalmente, urge a assertividade de se definir tanto a realidade atual, 

quanto a relevância do apoio jurídico institucional ao profissional de segurança pública e do 

sistema penitenciário, a estratégia/ação presente no Plano Nacional de Segurança Pública e 

Defesa Social (PNSP) de 2018, objeto desta pesquisa. 

Discorrer da relevância do tema é abordar sua importância, bem como, sua 

necessidade, visto que alçou a qualidade de uma meta de política pública de segurança e deve 

ser de interesse público para tal. 

Quanto a necessidade do referido apoio institucional é imponente reunir tudo aquilo 

que revele certa vulnerabilidade do labor do agente de segurança pública, em especial, neste 

trabalho, o policial militar da Bahia, o que foi devidamente iniciado desde o momento em que 

se descreveu o extenso rol de atividades dos profissionais e suas características, críticas e 

notórias perante a sociedade. Esse labor ou missão diuturna ainda serão discutidos neste 

capítulo, onde se verá principalmente as muitas implicações sensíveis da atividade. 

Contudo, para legitimar essa necessidade, também foi importante saber de alguns 

policiais militares da Bahia, suas opiniões, através de pesquisa exploratória com questionários 

semiestruturados. Essa investida revelou o outro ponto citado, que é a realidade atual, colhida 

através de levantamento bibliográfico de documentos, dados de acesso público e envio de 

pesquisas com planilhas/questionários aos Órgãos pertinentes. Estes três significativos e 

específicos campos: realidade, importância e necessidade, serão esmiuçados na sequência 

deste capítulo. 

A estratégia/ação de se “fomentar a criação de núcleos de apoio jurídico 

institucional ao profissional de segurança pública e do sistema penitenciário”, presente 

no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP) de 2018, para vigorar até 

2028, não é uma medida de poucas traçadas pelo governo federal, ao contrário. 

No documento deste plano de políticas públicas de segurança são descritas dezenas de 

estratégias, devidamente classificadas em objetivos, constantes de blocos inevitavelmente 

transversais. As referidas medidas estão documentadas em 176 estratégias/ações, de 15 

objetivos estratégicos em três grandes blocos de programas temáticos que são os eixos onde o 

governo federal pretende executar todas aquelas medidas. 

Elencando diversos esforços de viés econômico-financeiro, tipo: investimentos em 

estrutura, aparelhamento, tecnologias e suporte. Propostas de caráter doutrinário e técnico, 
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como capacitações, treinamentos e educação ampla. Enfim, todas as estratégias estão 

fundamentadas em três grandes eixos que são: 

 

[...] • Questões e medidas de segurança pública havidas por centrais no 

enfrentamento da violência e da criminalidade no país [...] • Formas de 

financiamento e de realização orçamentária do PNSP [...] • Medidas de 

estruturação e reaparelhamento das unidades do Susp e de aprimoramento 

dos mecanismos de governança, controle e prestação de contas das 

atividades de segurança pública. (Ibid., p. 45-60). 

 

Este último eixo é onde se encontra inserido o fomento a criação de núcleos de apoio 

jurídico institucional ao profissional de segurança pública e do sistema penitenciário, ou seja, 

enquadrando a estratégia/ação como uma medida de estruturação e reaparelhamento dos 

órgãos e como um aprimoramento na aplicação da prestação do serviço de defesa social. O 

referido terceiro eixo, ou bloco de programa temático, é composto dos quatro últimos 

Objetivos Estratégicos das políticas públicas de segurança do citado plano nacional vigente, 

que contém 15 objetivos como visto. 

O PNSP é dotado de inúmeras estratégias permeando outros vários esforços, tanto de 

cunho executivo quanto legislativo como, por exemplo, a proposta e cobrança do tipo: 

 

Ao PNSP deverão integrar-se os planos estaduais e os planos municipais de 

segurança, vocacionados, na prática, ao detalhamento das ações a serem 

desenvolvidas para viabilizar o cumprimento dos objetivos e estratégias aqui 

descritos, em nível local. (SENASP, 2018, p. 43). 

 

Se torna importante enfatizar e verificar que o objetivo estratégico número 12, no qual 

está encaixada a estratégia da criação dos núcleos de apoio jurídico institucional, se trata de 

“Implementar programa de reaparelhamento, aprimorar a governança e a gestão das políticas, 

programas e projetos de segurança pública e defesa social, com vistas a elevação da eficiência 

de atuação dos órgãos operacionais do Susp” (SENASP, 2018, p. 60), ou seja, uma meta 

diversa do objetivo estratégico subsequente, número 13, que toma conta de “Valorizar e 

assegurar condições de trabalho dignas aos profissionais de segurança pública e do sistema 

penitenciário” (Ibid., p. 63). 

A análise do enquadramento da estratégia em questão induz a perceber que, o 

planejamento do governo federal no tocante ao fomento a criação de núcleos de apoio jurídico 

institucional ao profissional de segurança pública e do sistema penitenciário, foi muito mais 
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concebido numa política de busca de excelência (elevação de eficiência) do que como uma 

política de valorização do servidor. Isto é interessante ao investigar e esmiuçar a própria 

valorização, porque revela que certo cuidado com o profissional ou, muito mais além disto, o 

respaldo institucional de proteção jurídica da sua atividade é diretamente ligado ao melhor 

servir e executar da segurança pública. 

Transversalmente e nesse sentido, que serve para ilustrar e entender a motivação do 

lançamento de tal política pública, bem como, a justificativa da pesquisa, é que se deve 

observar a decisão do Supremo Tribunal Federal, no ano de 2020, sobre ação que discutia a 

constitucionalidade do desacato a autoridade face à liberdade de expressão, conforme se vê 

em Conjur: 

 

Ao atuar no exercício de sua função, o agente público representa a 

administração pública, situação que lhe sujeita a um regime jurídico 

diferenciado de deveres e prerrogativas. Se de um lado está sujeito a sanções 

próprias e mais rigorosas por eventuais desvios, por outro é razoável que se 

prevejam tipos penais protetivos de sua atuação. Com esse entendimento, o 

Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal negou provimento a ação que 

pedia a inconstitucionalidade do crime de desacato. A tese aprovada é: "foi 

recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do artigo 331 do Código 

Penal, que tipifica o crime de desacato". A decisão confirma a jurisprudência 

já pacífica de ambas as turmas do STF: consideram o desacato compatível 

com a Convenção Americana de Direitos Humanos, que proíbe a censura e o 

cerceamento, ainda que indireto, à liberdade de expressão, e da qual o Brasil 

é signatário. A ação foi levada ao Supremo pelo Conselho Federal da OAB, 

segundo o qual a tipificação do desacato viola os princípios constitucionais 

fundamentais da liberdade de expressão, da legalidade, da igualdade, do 

Estado Democrático de Direito e o princípio republicano. Para o relator, 

ministro Luís Roberto Barroso, não há incompatibilidade entre o tratado 

internacional e o artigo 331 do Código Penal. Além disso, a Corte Americana 

de Direitos Humanos nunca se pronunciou sobre a norma, e seus precedentes 

relacionados a desacato não se aplicam diretamente ao caso brasileiro. 

(CONJUR, 2020). 

 

É de interesse público da sociedade brasileira que se tenha agentes cada vez mais 

eficazes em sua missão de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, como todo respaldo jurídico e institucional de sua atuação, obviamente técnica e 

legal. 

Como visto anteriormente no terceiro capítulo, a evolução da eficácia da segurança 

pública e a valorização e cuidado com o profissional desta função, sempre tiveram 

interligados nas diversas políticas e planos nacionais (e estaduais baianos), por exemplo, com 

o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH I) de 1996 e o estímulo a “(...) 

implementação de programas de seguro de vida e de saúde para policiais”, bem como, o apoio 
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a criação de “(...) sistema de proteção especial à família dos policiais ameaçados em razão de 

suas atividades” (PNDH, 1996; apud SEDH/PR, 2009, p. 186), que trazia essas estratégias no 

eixo “Proteção do direito à vida”, tanto desses promotores de direitos humanos, que são os 

agente de segurança pública, quanto dos seres humanos a quem eles servem. 

Medidas como estas são observadas continuamente em todos os Planos de Políticas 

Públicas de Segurança e o embasamento dos Direitos Humanos voltados ao referido 

profissional de segurança são frequentes, a exemplo do já citado PNDH III, lançado no 

governo Lula em 2009, após a 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos em 

comemoração aos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos que, presente no 

Eixo de Acesso à Justiça e Combate à Violência encontrava-se explícito o Objetivo: 

“Promoção dos Direitos Humanos dos profissionais do sistema de segurança pública (...)” 

(SEDH/PR, 2009, p. 108), com cinco estratégias, entre elas a preocupação com a saúde 

mental dos agentes. 

Um resumo do que se quer afirmar, no tocante a integração entre estratégias de 

eficiência na segurança pública com estratégias de valorização do servidor e estas interligadas 

aos direitos humanos é o destaque dado naquele Programa e referido eixo: 

 

Com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e 

carcerária, confere atenção especial ao estabelecimento de procedimentos 

operacionais padronizados, que previnam as ocorrências de abuso de 

autoridade e de violência institucional, e confiram maior segurança a 

policiais e agentes penitenciários. (Ibid., 2009, p. 105). 

 

Portanto, se observa a ênfase do serviço público de segurança amparada na proteção 

dada aos servidores da função. Não se faz Segurança Pública apenas transformando o aparato 

administrativo e os seus profissionais como escudo entre a criminalidade e violência e a 

sociedade, mesmo se admitindo que aqueles devem frear o flagelo. O ideal é um anteparo, de 

normas, políticas públicas e investimentos, ao meio dessas calamidades do crime e da 

violência antes de todos aqueles que devem combatê-las e erradicá-las. 

Atuar em Segurança Pública é promover Direitos Humanos. O Policial ou o Agente de 

Defesa Social em qualquer sociedade, indiscutivelmente, é um daqueles protagonistas que 

mais promovem a efetivação dos Direitos Humanos e devem ser alvo dessas garantias e 

títulos amplamente. 

Cada vez mais o policial se torna cônscio do seu papel de Promotor de Direitos 

Humanos e fica latente que deve existir um respaldo normativo-institucional a essa essencial 

missão pública. Nos dizeres do Professor Luiz Soares se vê que: 
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Os valores consensuais em pauta – que o Pronasci endossa e enfatiza – são 

os seguintes: direitos humanos e eficiência policial não se opõem; pelo 

contrário, são mutuamente necessários, pois não há eficiência policial sem 

respeito aos direitos humanos, assim como a vigência desses direitos 

depende da garantia oferecida, em última instância, pela eficiência policial. 

Tampouco é pertinente opor prevenção a repressão qualificada; ambas as 

modalidades de ação do Estado são legítimas e úteis, dependendo do 

contexto. Polícia cumpre papel histórico fundamental na construção da 

democracia, cabendo-lhe proteger direitos e liberdades. Nesse sentido, 

empregar a força comedida, proporcional ao risco representado pela 

resistência alheia à autoridade policial, impedindo a agressão ou qualquer ato 

lesivo a terceiros, não significa reprimir a liberdade de quem perpetra a 

violência, mas preservar direitos e liberdades das vítimas potenciais. 

(SOARES, 2007, p. 92). 

 

Em virtude da mudança de paradigmas, contrapondo o belicismo irredutível, por causa 

da ousadia de resistência e do enfrentamento ao poder público e às forças de segurança 

praticados pelas facções e organizações criminosas, tem crescido em paralelo a execução de 

atividades de defesa social, conhecidas como funções transversas e que reforçam essa missão 

de promover direitos humanos dos policiais e agentes em geral. 

A Função Transversa é melhor difundida entre as corporações policiais, em sua 

doutrina de policiamento, como atividade de Prevenção Primária. Nos conceitos associados, 

por exemplo, da Diretriz Nacional de Polícia Comunitária, do ano de 2019, instituída pela 

Portaria N.º 43, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, fica clara a definição informada 

como: 

 

Prevenção Primária - Nesse nível, as ações são baseadas nas causas da 

criminalidade num sentido mais amplo. A prevenção não é percebida como 

de competência exclusiva das agências de segurança pública, mas também 

de famílias, escolas e sociedade. (BRASIL, 2019, p. 27). 

 

Ou seja, é senso comum que as agências de segurança pública devem atuar na 

repressão qualificada do crime quando este ocorre, mesmo como uma mera tentativa. Essa 

atividade do policial ou profissional de defesa social, como um guarda municipal por 

exemplo, é de fácil discernimento da sociedade a competência exclusiva daqueles, no 

fundamental estabelecimento da ordem pública, qualificando um rol de atividades que se 

enquadram como pertencentes ao conjunto da repressão qualificada. 

A questão aqui apontada é o outro conjunto de medidas e ações, não totalmente 

privativas, mas iniciais e prioritárias da função policial que é a missão de prevenção, 

subdividindo-se em outro rol de diversas atividades dessa qualidade. 
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O alinhamento completo dos Órgãos de Segurança Pública aos ditames dos Direitos 

Humanos é conhecido pela adoção da estratégia organizacional de doutrina ou Filosofia de 

Polícia Comunitária. A própria Diretriz enquadra como uma medida de “Valorização 

Humana” onde “(...) A prevenção primária é parte fundamental do policiamento comunitário” 

(Ibid., 2019, p. 20). As atividades policiais empreendidas neste tipo de prevenção são aquelas 

conhecidas como Campanhas Institucionais ou Ações Sociais, conforme se vê: 

 

Para efeito desta diretriz, serão consideradas ações policiais sociais aquelas 

exercidas por profissionais de segurança pública e que não estão contidas no 

rol de atividades exclusivas de ‘policiamento ostensivo’, mas que exercem 

relevantes impactos nas comunidades atendidas. (Ibid., 2019, p. 29). 

 

A motivação dos policiais em promover e proteger Direitos Humanos, que resultará na 

elevação da eficiência, invariavelmente, se desenvolve potencializado também pelo amparo e 

apoio garantidos aos mesmos, é que se se prova no documento em comento. 

Acerca da Valorização do Profissional em Segurança Pública, é dito que: 

 

A Corporação tem o compromisso de promover a defesa de direitos 

relacionados à atuação dos policiais militares. Como órgão da segurança 

pública local, é possível firmar convênios e outras parcerias com as 

Defensorias Públicas e outros órgãos protetores, a fim de facilitar o 

atendimento jurídico assistencial aos policiais militares. Além disso, 

valorizar o profissional também é confiar em sua competência e na 

experiência adquiridas na formação continuada que recebem, envolvendo-o 

em ações preventivas. A valorização do profissional é uma das bases da 

administração moderna, pois o sucesso de qualquer empresa passa pelo 

desempenho de seus funcionários, que são os responsáveis pelo 

desenvolvimento do produto da mesma. Funcionário reconhecido é 

funcionário satisfeito e comprometido. (Ibid., 2019, p. 24, grifo meu). 

 

A Diretriz Nacional de Polícia Comunitária também é um plano de políticas públicas 

de segurança, onde se tenta a mudança “interna corporis” de foco do policiamento tradicional 

eminentemente reativo para os instrumentos do policiamento comunitário. Foi instituída pela 

Portaria N.º 43, 12 de maio de 2019, do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. 

Contudo, o Plano Nacional de Segurança Pública de 2018, mais amplo, não conta com 

uma explicação detalhada de cada uma daquelas 176 estratégias/ações e, portanto, o apoio 

jurídico institucional deve ser entendido como algo amplo em sua implementação, seja na 

orientação/consultoria e “compliance”, seja como “accountability”, que resumidamente 

significa a prestação de contas interna, ou mesmo como defesa técnica, para abranger tanto a 

proteção ao profissional quanto a elevação da eficiência da prestação do serviço de segurança 
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pública. 

 

4.1 A RELEVÂNCIA DO APOIO JURÍDICO INSTITUCIONAL E AMPARO LEGAL AOS 

AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Em 2018, a Lei Federal N.º 13.675, de 11 de junho, institui a Política Nacional de 

Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e, no tocante as metas da política pública de 

segurança, deixa claros os seus 16 princípios, explícitos no artigo quarto, como este: “(...) II - 

proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de segurança pública (BRASIL, 

2018). 

O amparo jurídico e institucional ao agente de segurança pública e do sistema 

penitenciário é tema imprescindível para uma carreira onde a belicosidade é uma realidade 

diária e sua ação é interpelada o tempo todo, pois o uso legal da força, por mais técnico e 

adequado que seja, impacta todas as percepções e se mostra questionável em qualquer 

sociedade democrática. 

Conquanto o apoio jurídico institucional seja uma estratégia de elevação de eficiência, 

não se deve deixar de vinculá-la a “Valorização do Servidor”, que aglutina profundamente o 

princípio da dignidade da pessoa humana a este profissional que é investido do serviço 

prestado pelo Estado. 

O princípio da dignidade humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito Brasileiro, amparado nos termos do artigo primeiro, inciso III, da Constituição 

Federal. Este princípio e fundamento se torna a base principal de toda a deontologia da 

atividade do agente de segurança pública, bem como, serve sobremaneira na tutela da sua 

vocação, repleta de atividades críticas e sensíveis. 

No ordenamento jurídico especial pátrio, em lei trabalhista comum, se observa a 

influência do referido fundamento no “princípio da proteção”, que tutela aquele que é 

considerado vulnerável na relação empregatícia. 

Quando se trata do servidor público, este não pertence ao polo vulnerável da relação 

de servir à população, porém, diversas garantias são igualmente reais e a “Valorização do 

Servidor” robustece, além dessa proteção à pessoa do funcionário, a eficácia da prestação do 

serviço público, em primeiro lugar. 

É certo que, de acordo com a famosa teoria do jurista tcheco Karel Vasak, o 

nascimento e a base primeira das gerações dos Direitos Humanos são a limitação do Estado, o 

que pode parecer controverso, em alegar-se esses títulos aos representantes do referido ente 
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jurídico. Contudo, a pessoa humana ali investida do monopólio estatal da realização do 

serviço público, especialmente aquelas mais críticas e sensíveis, com a ingrata necessidade do 

uso da força, tem, conforme se prova no objeto desta pesquisa, algumas garantias específicas 

de políticas públicas personalizadas. 

Enfatizadas durante todo este trabalho, a criticidade e sensibilidade das atividades dos 

responsáveis pela ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, ocorrem tanto 

pelo foco da função, basicamente a atuação sobre o crime e a violência, quanto pela extensa 

lista normativa de competências e atribuições presentes em diversas legislações, decorrentes 

da responsabilidade explicitada como “dever do Estado”, caput do artigo 144 da Constituição 

Federal. 

Delimitadas as atribuições próprias dos policiais militares da Bahia, sem deixar de 

elencar as competências concorrentes para todas as Polícias Militares brasileiras e demais 

aplicadas aos órgãos de segurança pública como um todo, restou demonstrado que, apenas na 

Lei que reorganiza a PMBA (N.º 13.201, de 09 de dezembro de 2014), sobrepujando o basilar 

“policiamento ostensivo fardado”, se elenca quatorze atribuições que repercutem em sensível 

responsabilidade, ao exemplo de, entre elas, constar a realização de vistorias e inspeções em 

estruturas e edificações utilizadas para eventos públicos. 

Para além do grande número de atribuições de relevância social conflituosa, 

informadas no primeiro capítulo do trabalho, quando se tratou da atividade policial militar, 

não se deve esquecer das demais implicações legais, igualmente críticas, dessa função estatal. 

A maior delas é a implicação sobre a vida, ou no risco de morte ininterrupto, 

decorrente da própria atividade laborativa e, por vezes, fora dela, em razão de quê, no caso do 

policial militar da Bahia, se torna necessário o dejúrio logo no ingresso a essa categoria 

especial de servidores, conforme o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia 

(EPMBA) no: 

 

Art. 8º - O compromisso (...) terá caráter solene e será prestado pelo policial 

militar na presença da tropa, no ato de sua investidura, conforme os 

seguintes dizeres: "Ao ingressar na Polícia Militar do Estado da Bahia, 

prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir 

rigorosamente as ordens legais das autoridades a que estiver subordinado e 

dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem 

pública e à segurança da sociedade mesmo com o risco da própria vida". 

(BAHIA, 2001, grifo meu). 

 

Outrossim, se pode apontar inúmeras vedações, como as proibições constitucionais da 

sindicalização, da greve e da filiação a partidos políticos quando no serviço ativo, conforme 
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incisos do artigo 142 da Constituição Federal (CF), que são direitos comuns regulados aos 

brasileiros que não se encontram na condição de militares, ou policiais a partir do novo 

entendimento do Supremo Tribunal Federal. Essas implicações refletem transversalmente na 

questão financeira. 

Soma-se àquelas, as vedações de acumulação de cargo público, no mesmo dispositivo, 

com a exceção presente no artigo 37 da CF, resumidamente versando sobre área de saúde e 

educação, porém com a prevalência da atividade militar, conforme § 3º, artigo 42 da referida 

Carta. 

Isto tudo significa que o rol de atividades econômico-financeiras que podem ser 

desempenhadas pelo policial militar no momento da folga do serviço público, para elevação 

da qualidade de vida patrimonial desse agente, são bastante restritas, a exemplo do artigo 40 

do citado EPMBA: 

 

Art. 40 - Ao policial militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na 

administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, 

exceto como acionista ou quotista, em sociedade anônima ou por quotas de 

responsabilidade limitada. (Ibid., 2001). 

 

A intenção da legislação aplicada aos policiais militares é que os mesmos 

desenvolvam sua missão com o máximo de exclusividade, o que revela uma implicação muito 

delicada da atividade. 

As inúmeras vedações acima e outras tantas revelam não só a enfatizada criticidade da 

atividade, feita neste trabalho, como revelam a necessidade e, portanto, a relevância, de um 

apoio jurídico aos agentes enquanto orientação/consultoria e “compliance”, accountability e 

mesmo defesa técnica, o que será discutido no próximo tópico. 

Outra notável implicação da atividade do policial militar é a peculiaridade da 

responsabilização penal militar e disciplinar diferenciada dessa categoria especial de agentes 

da segurança pública. A pretexto de exemplo, se sabe que um servidor público “civil” pode 

também ser responsabilizado disciplinarmente e penalmente pelas suas infrações no exercício 

da atividade, porém, ao policial militar é cabível também o alcance da legislação penal militar 

e disciplinar peculiar, onde esta última é sobremaneira controversa. 

O ex-Aluno da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Dêvisson de Jesus do 

Espírito Santo, foi um visionário ao abordar criticamente essa questão acima, no ano de 2015, 

no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado “Passando o Direito Disciplinar Militar 

em revista: debate sobre o fim da Detenção”, isto porque foi sancionada pelo Presidente da 
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República, Jair Messias Bolsonaro, em 26 de dezembro de 2019, a Lei N.º 13.967 que “Altera 

o art. 18 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para extinguir a pena de prisão 

disciplinar para as polícias militares e os corpos de bombeiros militares (...)” (BRASIL, 

2019). Todavia, conquanto a lei traga no seu artigo 3º que “Os Estados e o Distrito Federal 

têm o prazo de doze meses para regulamentar e implementar esta Lei” (Ibid., 2019), isto não 

ocorreu completamente, pelo menos aqui na Bahia. 

As transgressões disciplinares tipificadas no artigo 51 do EPMBA, aqui discutidas, 

podem ser desde um atraso ao serviço, a não retribuir cumprimento militar de um subordinado 

ou não cumprimentar o superior hierárquico, o que geraria  medida restritiva de liberdade, do 

tipo detenção, apesar de poder ser cumprida em área livre do quartel, o que chama atenção a 

outra atinente implicação muito séria da atividade policial militar, a previsão do parágrafo 

segundo (§ 2º) do artigo 142 da Constituição Federal: “Não caberá habeas corpus em relação 

a punições disciplinares militares” (BRASIL, 1988). 

O referido autor do TCC repercute que: 

 

Não se pretende de maneira alguma suprimir os valores da hierarquia e 

disciplina, muito menos incentivar o cometimento de transgressões. O 

objetivo buscado é promover a aplicação de uma penalidade justa, de acordo 

com a gravidade da conduta do agente, e que esta penalidade seja capaz de 

fazê-lo refletir acerca das suas atitudes e não mais voltar a cometê-las. 

(SANTO, 2015, p. 55). 

 

O apoio jurídico institucional ao servidor público na Bahia, no viés da defesa técnica, 

pode e deve ser realizado também pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), de acordo com 

dispositivos da Lei Complementar N.º 34, de 06 de fevereiro de 2009, alterado pela Lei 

Complementar N.º 43, de 25 de outubro de 2017, que normatiza o seguinte: 

 

Art. 2º - A Procuradoria Geral do Estado, órgão diretamente subordinado ao 

Governador, tem por finalidade a representação judicial e extrajudicial, a 

consultoria e o assessoramento jurídico do Estado, competindo-lhe: [...] 

XXIV - defender agente em ação, inclusive de natureza penal, proposta por 

ato praticado em razão do cargo ou função, exceto quando configurar ilícito 

funcional; [...] Art. 2º-A - A defesa do agente público pela PGE, a que se 

refere o inciso XXIV do art. 2º desta Lei, será assegurada aos agentes 

públicos dos órgãos da Administração Direta, das autarquias e fundações 

públicas do Estado, em ação judicial ou extrajudicial contra eles deflagrada, 

quando demandados em razão de ato lícito, praticado no regular exercício do 

cargo ou função, ainda que não mais integre os quadros da Administração 

Estadual. Parágrafo único - Os requisitos e procedimentos para a defesa dos 

agentes públicos dos órgãos da Administração Direta, das autarquias e 

fundações públicas do Estado pela PGE serão estabelecidos por meio de ato 
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do Chefe do Poder Executivo. (BAHIA, 2017). 

 

Caso um ávido leitor desta pesquisa não se convencesse da relevância da 

implementação do apoio jurídico institucional ao profissional de segurança pública e do 

sistema penitenciário, após a análise de todas essas implicações legais acima descritas, das 

implicações técnicas da atividade em si, com suas nuances de belicosidade e criticidade 

fomentadas nos capítulos anteriores, bem como, das implicações motivacionais que podem 

decorrer do que foi levantado na pesquisa exploratória, com questionários respondidos por 

alguns policiais militares da Bahia, que se verá em item subsequente deste trabalho, servirá 

enfim, para fortalecer essa tese defendida desde o início da monografia, as palavras do 

Governador do Estado da Bahia, Rui Costa, coincidentemente durante a feitura do tratado, em 

20 de abril de 2021, num anúncio de novas políticas públicas de Valorização do Servidor, em 

vídeo ao vivo na Plataforma YouTube, com a presença do Comandante Geral da PMBA, o 

Coronel PM Paulo Coutinho, dizendo que: 

 

[...] Estamos analisando outras questões. Tenho recebido um feedback dos 

nosso policiais, da importância de ter uma defesa jurídica, perante os atos 

praticados em serviços, em defesa da sociedade, que muitas vezes, instados a 

responder processos, os policiais tem que recorrer a pagamentos, às vezes, 

individuais de advogados e nós estamos estudando, com a Secretaria de 

Segurança, com a PM e com a Procuradoria do Estado qual o formato de 

institucionalizar esta defesa, até porque são atos praticados em serviço, em 

nome da sociedade, em nome da lei, da Constituição. Então estamos 

afinando isso e em breve haveremos de ter uma posição sobre isso [...]. 

(COSTA, 2021). 

 

Portanto, não há margem para que se imagine que a estratégia/ação do apoio jurídico 

institucional ao profissional de segurança pública e do sistema penitenciário é algo irrelevante 

no contexto brasileiro, ou mesmo, de menor importância diante das outras centenas de 

estratégias previstas no Plano Nacional de Segurança Pública. 

A execução de todo o constante no Plano deve obedecer ao previsto no Decreto N.º 

9.489, de 30 de agosto de 2018, regulamento da Lei nº 13.675, e que reza no artigo 4º, § 2º, 

“O PNSP terá duração de dez anos, contado da data de sua publicação e deverá ser estruturado 

em ciclos de implementação de dois anos” (BRASIL, 2018). 

O tema em questão é muito rico de indagações e também de respaldos políticos, 

sociais e legais. A consequência disto é que deve ser bem delimitado para que haja ao menos 

coesão em sua discussão, haja visto que cada Estado do país tem sua Polícia Militar, sua 

Polícia Civil, seu Corpo de Bombeiros etc., além do mais, levando em conta o Sistema Único 



55 
 

de Segurança Pública, com os demais Órgãos, é uma estratégia de grande monta. 

 

4.2 OS RESULTADOS DA METODOLOGIA DO ESTUDO/PESQUISA E A REALIDADE 

DO APOIO JURÍDICO INSTITUCIONAL 

 

Mirando o objetivo de robustecer a pesquisa e indagar sobre o problema da 

(in)existência do apoio jurídico institucional ao policial militar da Bahia é que se realizou a 

exploração metodológica em algumas frentes. 

Com o embasamento teórico da ciência do Direito, alicerçado nos campos do: direito 

administrativo e nos fundamentos jurídicos da segurança pública, do direito constitucional e 

dos direitos humanos, foi executado o levantamento bibliográfico em documentos, 

constituições, leis diversas, planos de políticas públicas de segurança, sites, além de artigos e 

outros trabalhos científicos e doutrinários, como manuais e livros afins, com abordagem 

qualitativa dessa investigação de informações sobre o fenômeno e o problema percebidos na 

práxis. 

Sob a inquietação do referido problema de pesquisa, presente no anteprojeto deste 

trabalho, que indagava:  “Considerando a previsão do PNSP, que entre outras ações, institui a 

necessidade de fomento à criação de núcleos de apoio jurídico institucional ao profissional 

de segurança pública e do sistema penitenciário, como o Estado da Bahia vem cumprindo e 

atendendo essa política aos policiais militares estaduais como meio de alcançar a eficiência e 

eficácia nos objetivos e estratégias/ações traçados pelo mencionado plano?”; se deu o estudo 

exploratório para além do exame bibliográfico, incluindo perquirição com ferramentas de 

questionários e entrevistas semiestruturadas. 

A referida metodologia exploratória, com o objetivo de embasar as informações 

obtidas através do levantamento bibliográfico, iniciou-se com um questionário eletrônico com 

respostas objetivas de múltipla escolha, utilizando-se das plataformas Google Forms e 

WhatsApp, e direcionada a grupos de policiais militares baianos, (anexo a), onde ao todo 

continham oito quesitos e que houve ampla participação, se coletando 274 respostas. 

As primeiras perguntas davam conta de qualificar o público que participava da 

pesquisa, onde se indagava ao voluntário seu “Posto e Graduação na PMBA”, seu “Tempo de 

Serviço” ativo, visto que o direcionamento dos questionários foi proposital apenas a policiais 

militares baianos que ainda estão no serviço ativo, bem como, perguntava-se o “Grau de 

Instrução”. Os resultados gerais destes três quesitos iniciais foram de acordo com os gráficos 

que se seguem abaixo e apontaram para uma participação variada dos policiais militares 
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baianos, onde houve maior engajamento dos pertencentes ao Quadro das Praças da PMBA 

(Soldados, Cabos, Sargentos etc.), mas com envolvimento de grande número de Oficiais 

também, principalmente Capitães. Também, um número expressivo de respondentes com 

experiência de mais de 10 anos de serviço e com nível de escolaridade alto. 

 
Gráfico 1 – Posto e Graduação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 

 

Pouco mais de um terço dos pesquisados flutuava entre o tempo de efetivo serviço 

ativo dos 20 aos 30 anos, o que denota boa experiência de atividade policial militar, de acordo 

com o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 2 – Tempo de Serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 

 

O grau de instrução, conforme gráfico abaixo, revela que três quartos dos respondentes 

contavam com o nível de escolaridade suficiente para refletir de forma mais crítica sobre as 

questões formuladas e opinarem assertivamente acerca do caso. 
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Gráfico 3 – Grau de Instrução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: o autor. 

 

Mas, o mais importante era compreender a visão da tropa no que tange ao 

conhecimento do Plano Nacional de Segurança Pública vigente e, principalmente, acerca da 

estratégia/ação do fomento à criação de núcleos de apoio jurídico institucional ao profissional 

de segurança pública e do sistema penitenciário, o que gerou os resultados conforme os 

gráficos que se seguem abaixo. 

 

Gráfico 4 – Conhecimento da Lei e do Plano Nacional de Segurança Pública 

(Quesito: A Lei n.º 13.675 de 11 de junho de 2018, instituiu o Plano e Política Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social, bem como, o Sistema Único de Segurança Pública. O(a) Senhor(a) foi 

instruído(a) acerca do Plano e da Lei ou teve acesso e leu os documentos citados?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 

 

Esse primeiro resultado geral de conteúdo da pesquisa exploratória do questionário 
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deve sofrer uma análise crítica pormenorizada, pois que foi de suma importância no trabalho. 

É sabido, conforme abordado anteriormente, que o apoio jurídico institucional, descrito desta 

maneira no PNSP, ou seja, genericamente, deve ser concebido em três grandes vieses 

principais como: 1- orientação/consultoria e “compliance”; como 2- “accountability”, ou 

política institucional de prestação de contas; ou mesmo como 3- defesa técnica, nos processos 

administrativos ou judiciais que respondem em decorrência da atividade. Outrossim, no início 

deste capítulo foi ressaltada a linha principal do desenvolvimento do mesmo, que seria 

discutir os três significativos e específicos campos de pesquisa sobre o apoio jurídico 

institucional: 1- da realidade atual; 2- da importância; e 3- da necessidade. 

Portanto, enquanto orientação, o apoio jurídico institucional se mostra extremamente 

necessário, visto que a amostra, pequena é verdade, mas significativa, dos 274 respondentes, 

em sua grande maioria, informaram não conhecer de uma Lei Federal e um Plano e Política 

que os “abrange” diretamente, ou pelo menos deveria. 

Na sequência, o questionário contava com o quesito específico da estratégia objeto da 

Monografia, conforme se vê abaixo, com o resultado muito parecido com o das respostas 

anteriores. 

 

Gráfico 5 – Conhecimento da Estratégia/Ação 

(Quesito: O referido Plano Nacional estabelece estratégias/ações, a serem implementados mediante 

programas temáticos prioritários, tudo para consecução de objetivos havidos como centrais em matéria 

de segurança pública. O(a) Senhor(a) tem conhecimento da estratégia do Fomento à Criação de 

Núcleos de Apoio Jurídico Institucional ao Profissional de Segurança Pública?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 

 

Ato contínuo, das questões objetivas de múltipla escolha, se pretendeu perquirir se 
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o(a) próprio(a) policial militar da Bahia, acreditava ser necessário esse apoio jurídico 

institucional e também induzir os pesquisados a opinarem ao final do formulário. 

 

Gráfico 6 – Importância personalíssima do Núcleo de Apoio Jurídico Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 

 

Enfim, no tocante as questões de múltipla escolha, foi perguntado sobre a necessidade 

na prática desse apoio, como se segue. 

 

Gráfico 7 – Necessidade personalíssima do Apoio Jurídico Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 

 

O resultado sugere uma outra faceta da exploração metodológica da pesquisa, que se 

verá com a abordagem às Entidades Associativas comumente enfileiradas pelos policiais 

militares baianos. 

Por último, num quesito subjetivo, onde os voluntários pesquisados deveriam digitar 
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sugestões e opiniões acerca do questionário e o seu objeto, se percebeu boa participação e as 

respostas opinativas e com sugestões seguem no “anexo b”. 

Como antecipado, o policial militar da Bahia tem ao seu dispor algumas Entidades 

Associativas próprias da categoria e que já fazem parte do interesse rotineiro dos 

profissionais, muito pelo fato de uma assistência jurídica especializada e personalizada aos 

anseios e necessidades dos mesmos. 

Essas entidades fizeram parte do levantamento realizado pela pesquisa e foram 

demandadas nos canais disponibilizados ao público em geral, especialmente através de e-mail, 

no tocante a formulários semiestruturados, conforme “anexo c”. As referidas associações 

foram: 1- A Sociedade Beneficente da Polícia Militar (SBPM); 2- Associação Beneficente dos 

Sargentos, Subtenentes e Oficiais da PMBA (ABSSOPM); 3- Associação dos Oficiais 

Militares Estaduais da Bahia (Força Invicta); 4-  Associação de Policiais e Bombeiros e de 

seus Familiares do Estado da Bahia (ASPRA); 5- Associação de Praças da Polícia e Bombeiro 

Militar da Bahia (APPMBA); 6- Associação dos Policiais Militares do Oeste (APMOBA); e 

6- Associação de Policiais e Bombeiros Militares de Jequié e Região (ASPOJER). 

A única entidade que se dignou em responder a pesquisa foi a ABSSOPM (anexo x), 

através de e-mail do Senhor Adailton Leal, Subtenente Reformado, informando que a referida 

agremiação tem 94 anos de fundada e conta com mais de 3 mil associados. Além dos 

benefícios gerais da associação, como no caso: assistência odontológica, auxilio funeral, 

hospedagem em hotel de trânsito e clube recreativo, aqueles membros contam com assistência 

jurídica e contribuem mensalmente com cerca de R$ 74,46 (setenta e quatro reais e quarenta e 

seis centavos), equivalentes a 7% do soldo de um Sargento da PMBA. 

Estes últimos dados coletados na pesquisa, além do conhecimento de foro íntimo do 

pesquisador acerca da Associação dos Oficiais Militares Estaduais da Bahia (Força Invicta), 

que conta hoje com mais de três mil e trezentos associados, pagando mais de oitenta reais 

mensalmente para ter, entre outros benefícios, a assistência jurídica de diversas ordens, 

servem para robustecer a relevância (realidade, importância e necessidade) do apoio jurídico 

institucional ao policial militar baiano. 

Outras investidas metodológicas exploratórias foram: 1- os formulários enviados aos 

dois Órgãos da PMBA, que têm competências afins ao objeto da pesquisa, que são a 

Corregedoria da Polícia Militar (anexo f) e o Departamento de Promoção Social (anexo g), 

que não responderam completamente com os dados essenciais solicitados, apesar do 

Comando da Instituição afirmar o “interesse da Corporação” (anexos h, i, j, l); 2- os 

formulários enviados às Polícias Militares do Brasil, no “anexo d”, 3- e o formulário 
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direcionado a SENASP (anexo e). 

Enquanto Defesa Técnica, a Corregedoria da PMBA contou durante anos com um 

Advogado “civil” que, na ausência de patrono acompanhando os policiais militares durante os 

processos administrativos, servia de defensor “ad hoc” ou dativo, porém o mesmo se 

aposentou recentemente. Atualmente, mediante parceria e cooperação interinstitucional, a 

Defensoria Pública da Bahia, cede um dos seus advogados(as) para realizar o mesmo papel. 

Caso os policiais militares não tivessem pagando seus próprios defensores técnicos, essa 

cooperação sofreria com uma demanda que poderia comprometer a disponibilidade praticada 

conforme informado. 

Apesar do não envio completo dos dados solicitados, se pode afirmar que a Polícia 

Militar da Bahia esteve alerta e empenhada da necessidade de apoio jurídico institucional ao 

policial militar baiano, porém, com a crítica empírica que deve ser feita sobre a eficácia deste 

apoio. 

Isto porque, a ressaltada Lei N.º 13.201, de 09 de dezembro de 2014, no artigo 64, 

inciso I, cria o Departamento de Promoção Social, e no artigo 31 define que “(...) tem por 

finalidade planejar, coordenar, controlar e executar as atividades de promoção social da 

Polícia Militar” (BAHIA, 2014). O referido Órgão conta, na sua estrutura orgânica, com a 

Coordenação de Assistência Jurídica, que contém três subunidades: a Seção de 

Acompanhamento e Controle Processual, a Seção de Conciliação e a Seção de Instrução de 

Processos. Esta Coordenação tem a finalidade de: 

 

[...] a) formular ações voltadas para a orientação e atendimento jurídico aos 

integrantes da Corporação; b) prestar Assistência Jurídica aos policiais 

militares da ativa, da reserva ou reformados, familiares e funcionários civis 

no âmbito cível (Direito da Família, Sucessões, Contratos etc.) e 

administrativo; c) encaminhar, mediante solicitação e de acordo comas 

diretrizes do Departamento de Pessoal, às entidades que promovam 

atividades de assistência jurídica gratuita, os integrantes da Corporação 

envolvidos em litígios que demandem ações judiciais cuja natureza seja 

incompatível para a Corporação desincumbir-se; d) instrumentalizar os 

meios de acesso ao Poder Judiciário, em todos os graus, e à esfera 

administrativa, no âmbito da Corporação, mediante postulação e defesa; e) 

viabilizar e propor alocação de pessoal técnico da área jurídica para a 

PMBA; [...] (PMBA, 2015, p. 132-133). 

 

Ou seja, para o apoio jurídico institucional, nas modalidades de 

Orientação/Consultoria (compliance), “Accountability” (prestação de contas) e Defesa 

Técnica, a PMBA está eficientemente planejada e estruturada. A crítica negativa (empírica) da 

eficácia deste apoio, feita neste trabalho, não é aleatória e desmedida ao apontar dois fatos 
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observados: 1- o pequeno efetivo alocado na referida Coordenação acima que, com dados 

coletados na data de 15/03/2021, no Sistema “EfetPol” do site “Intranet” (PMBA), conta com 

um Major PM, quatro Subtenentes PM, dois Sargentos PM e uma Cabo PM, para um efetivo 

de 34.156 membros da Corporação; e 2- a sensível procura por assistência jurídica por parte 

dos militares junto as entidades associativas de classe, que são pagas pelos mesmos. 

Junto a SENASP, somente podem ser apontadas como interessantes as informações 

cedidas (anexo v) no tocante a obrigatoriedade dos Estados, Municípios e Distrito Federal 

disponibilizarem, em até dois anos a contar de 2018, conforme previsto no artigo 8º da Lei N.º 

13.756, os seus Planos Estaduais ou Distrital de Segurança Pública e Defesa Social à 

Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (SEGEN/MJSP), sob pena de não 

poderem receber recursos da União, exercício 2021, para a execução de programas ou ações 

de segurança pública e defesa social, porém, o Órgão não informa explicitamente se houve 

esse cumprimento ou a sanção decorrente. A SENASP relatou, no referido anexo, a 

disponibilização dos dados solicitados através de ofícios na ferramenta de gestão de 

documentos e processos eletrônicos SEI (Sistema Eletrônico de Informações), o que não 

propiciou um acesso exitoso durante a pesquisa. 

O referido Comando da PMBA, provocado nas pesquisas, demonstrou interesse e 

enviou (anexos h, i, j, l) a todas as outras polícias militares, via Assistência Militar, os 

formulários com as questões previamente semiestruturadas do trabalho (anexo d). 

Responderam a demanda as egrégias: Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Polícia 

Militar do Distrito Federal, Polícia Militar do Paraná, Polícia Militar do Maranhão, Polícia 

Militar de Rondônia, Polícia Militar do Estado do Amapá, Polícia Militar do Estado de Goiás, 

Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e a Polícia Militar do Estado do Rio Grande 

do Norte. 

A Polícia Militar do Estado do Amapá não conta com núcleo de apoio jurídico 

institucional ao membro da Organização (anexo m). 

A Polícia Militar do Distrito Federal não editou um plano de segurança pública e 

informou (anexo n) que discute junto a Defensoria Pública e a Procuradoria Geral, do Distrito 

Federal, a assistência jurídica aos militares, bem como, que tramita processo no “SEI-GDF”, 

minuta de Projeto de Lei Complementar, com base no art. 115, §1º da “LODF”, em 

conformidade com a Emenda n.º 105/2017, para análise e posterior submissão ao Governador 

do Distrito. 

A Polícia Militar do Estado de Goiás (anexo o), a Polícia Militar do Paraná (anexo r) 

e a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (PMRN) no “anexo s”, também não 
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contam com núcleo de apoio jurídico institucional ao membro da Organização  e, 

similarmente ao que ocorre na PMBA, admitem que os policiais militares do Estado utilizam 

os patronos das entidades associativas para se defenderem nos processos administrativos e 

judiciais decorrentes da atividade e, propriamente com a Corporação de Goiás, caso os 

agentes não apresentem advogados para essa defesa técnica, dispõem de um defensor dativo 

ofertado pela Corregedoria daquela Instituição. A PMRN também enviou portaria que trata 

meramente da assessoria jurídica do comando geral, o que não é o caso do objeto da pesquisa. 

A Polícia Militar do Maranhão (anexo p), a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 

do Sul (anexo q), e a Brigada Militar do Rio Grande do Sul (anexo t), informaram que não 

tem um plano de segurança pública editado e não dispõem de núcleo de apoio jurídico 

institucional. 

A Polícia Militar de Rondônia (anexo u), além de dispor de um Plano Estratégico da 

Segurança Pública, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia, para viger no período de 2018 

a 2030, informou que: 

 

[...] A Polícia Militar de Rondônia não dispõe de Unidade de apoio jurídico 

institucional ao Policial Militar, contudo, a assistência jurídica é direito do 

Policial Militar, previsto no Art. 50, IV, alínea ‘n’ do estatuto dos Policiais 

Militares de Rondônia, quando a infração penal for praticada no exercício da 

função policial militar. Ainda segundo o art. 17º da Lei nº 1.063, de 2002 “O 

Militar do Estado que, no exercício do cargo e em decorrência das funções 

inerentes a ele, vier a praticar infração penal, terá direito a indenização de 

Assistência Jurídica, se assim o requerer, em qualquer fase do processo 

judicial, inclusive recursal” [...] (anexo u). 

 

As outras dezessete Corporações Policiais Militares que não responderam à pesquisa 

fortaleceriam o diagnóstico do andamento da estratégia pelo menos quanto aos órgãos 

militares estaduais. 

Por fim, no próximo capítulo, se verá a conclusão do trabalho com a impressão acerca 

do referido fomento ao apoio jurídico institucional ao profissional de segurança pública e do 

sistema penitenciário, com foco no policial militar da Bahia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, de tudo que foi levantado em bibliografia vasta sobre o tema, bem como, 

do que foi perquirido nas abordagens realizadas através de questionários distribuídos aos 

policiais militares baianos, dos formulários enviados às Associações de classe, comumente 

afiliadas pelos mesmos, às Polícias Militares Estaduais, à Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, à Corregedoria Geral e ao Departamento de Promoção Social, ambos da PMBA, se 

pode concluir e reiterar da relevância do apoio jurídico institucional ao profissional de 

segurança pública e do sistema penitenciário, representado na delimitação do trabalho pelo 

militar estadual baiano. 

Tanto na importância do referido apoio, em virtude da vulnerabilidade da atividade 

num contexto social democrático e constitucional pluralista garantidor da dignidade humana, 

frente à belicosidade fatídica, testemunhada nos altos índices de criminalidade e violência de 

um país em desenvolvimento e com um Estado não eficaz em promover amplamente os 

direitos sociais e individuais. 

Quanto na necessidade da citada estratégia/ação, observada no volume de policiais 

associados às entidades de classe pagas, que fornecem assistência jurídica aos mesmos, sem 

olvidar e menosprezar o que foi apontado pelos pesquisados, em sua maioria, revelando esse 

anseio. 

Essa necessidade é logo entendida, a priori, apenas como defesa técnica jurídica nos 

processos administrativos e judiciais enfrentados pelos profissionais em razão da atividade do 

cargo que ocupam, o que é sim essencial. 

Porém há também a necessidade de transparência e prestação de contas 

(accountability) ao policial militar, no tocante a diversos temas, por exemplo, implicações 

jurídicas de determinadas atividades, os casuísmos da carreira etc., assim como, a atualização 

técnica e treinamento nas revisões normativas e doutrinárias da função, ou seja, o 

“compliance” das muitas diretrizes, políticas, normas legais e regulamentares, atinentes ao 

referido agente. 

A busca da realidade atual da meta do Plano e Política Nacional de Segurança Pública 

e Defesa Social, acerca da estratégia/ação de fomentar a criação de núcleos de apoio jurídico 

institucional aos profissionais da segurança pública e do sistema penitenciário, após três anos 

de vigência dessa nova política pública de segurança, não permite uma constatação geral 

nacional otimista. 

Todavia o trabalho nasceu com uma questão problema voltada à realidade estadual 
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baiana, sem abordar todos os componentes do Sistema de Defesa Social, como por exemplo 

os policiais civis, os bombeiros militares etc., mas apenas os policiais militares baianos e, 

nesta formatação, pode-se ser ter uma avaliação menos negativa da política. 

Isto porque se percebeu o estabelecimento de estruturas que deveriam estar 

satisfazendo melhor os anseios dos policiais, colhidos na pesquisa, e até mesmo a vontade 

política governamental, apontada nas palavras do Chefe do Executivo da Bahia, durante o 

trabalho exploratório. 

Seja em robustecer a Coordenação de Assistência Jurídica, da estrutura do 

Departamento de Promoção Social da PMBA, seja em realizar acordos de cooperação técnica 

com a Defensoria Pública da Bahia, seja em fortalecer a assistência que pode ser prestada pela 

Procuradoria Geral do Estado, a promessa feita pelo Governador em abril deste ano de 2021, 

ao menos revela uma movimentação nos bastidores do Poder Público em realizar o que o 

Plano fomenta. 

Ainda assim, por fim, se conclui que a Bahia não tem cumprido fielmente a 

estratégia/ação “v”, do objetivo estratégico 12, do PPNSPDS, deixando a desejar por três anos 

da publicação do documento, o alcance da meta pretendida. 

Como visto, as metas e estratégias daquele eixo serviriam para garantir, além da 

essencial Valorização do Servidor do sistema de segurança pública, a elevação da eficiência 

de atuação dos órgãos operacionais do Susp e o aprimoramento na aplicação da prestação do 

serviço de defesa social. 

Falar em Valorização do Servidor ao policial militar é falar em garantias Direitos 

Humanos ao Promotor desses títulos e garantias fundamentais. 

Não se concebe uma sociedade com elevada qualidade de vida e alto índice de 

desenvolvimento humano, onde esse profissional se sinta vulnerável institucionalmente ou 

desamparado legalmente. 

A Segurança Pública e Defesa Social será mais eficiente com agentes policiais 

vocacionados, bem treinados e motivados para prevenir o crime e a violência, em primeiro 

lugar, ou para combatê-los, eficazmente, caso ocorram. 
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ANEXO A 

 

Pesquisa - Apoio Jurídico Institucional ao Policial Militar da Bahia. 

A presente pesquisa trata de metodologia exploratória para desenvolvimento de Trabalho de 

Conclusão de Curso, que analisa o Fomento a Criação de Núcleos de Apoio Jurídico Institucional ao 

Profissional de Segurança Pública e do Sistema Penitenciário, como estratégia/ação do Plano e 

Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, instituído pela Lei n.º 13.675 de 11 de junho 

de 2018. 

Respeitosamente, 

Gabriel Carvalho de Freitas - Cap PMBA, Pesquisador. 

 

Fotografia I – Instituições em Foco. 

 

Fonte: o autor. 

1. Qual o seu Posto ou Graduação?  

 

Coronel PMBA 

Tenente-Coronel PMBA 

Major PMBA 

Capitão PMBA 

Tenente PMBA 

Aspirante PMBA 

Subtenente PMBA 

Sargento PMBA 

Aluno a Sargento PMBA 

Cabo PMBA 

Aluno a Cabo PMBA 

Soldado PMBA 
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2. Tempo de efetivo serviço na Polícia Militar da Bahia: 

 

1 a 5 anos 

6 a 10 anos 

11 a 15 anos 

16 a 20 anos 

20 a 30 anos 

Acima de 30 anos 

 

3. Qual seu grau de instrução?  

 

Ensino Médio 

Ensino Superior incompleto 

Ensino Superior Completo 

Pós-graduado (Especialização, Mestrado, Doutorado) 

 

4. A Lei n.º 13.675 de 11 de junho de 2018, instituiu o Plano e Política Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social, bem como, o Sistema Único de Segurança Pública. O(a) Senhor(a) 

foi instruído(a) acerca do Plano e da Lei ou teve acesso e leu os documentos citados? 

 

Sim 

Não 

Talvez 

 

5. O referido Plano Nacional estabelece estratégias/ações, a serem implementados mediante 

programas temáticos prioritários, tudo para consecução de objetivos havidos como centrais 

em matéria de segurança pública. O(a) Senhor(a) tem conhecimento da estratégia do 

Fomento à Criação de Núcleos de Apoio Jurídico Institucional ao Profissional de Segurança 

Pública? 

 

Sim 

Não 

Talvez 
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6. O(a) Senhor(a) acredita ser importante a existência de Núcleo de Apoio Jurídico 

Institucional ao Policial Militar da Bahia? 

 

Sim 

 Não 

 Talvez 

 

7. Já necessitou de Apoio Jurídico Institucional? 

 

Sim 

Não 

Talvez 

 

8. Caso queira enviar algum comentário, segue abaixo campo para tal: 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

 

Respostas subjetivas (opinativas e sugestivas) ao Questionário enviado aos 

Policiais Militares da Bahia (Plataforma Google Forms) 

 
Caso queira enviar algum comentário, segue abaixo campo para tal: 

(38 respostas) 

“O conceito de Apoio Jurídico me pareceu amplo, no sentido da assistência jurídica propriamente, ao passo que, 

no entendimento de que somos o estado fardado, com quanto deveríamos ser representados pela PGE quando e 

sendo necessário. 

Em outro lado, vejo uma necessidade de subsidiar tomadas de decisão que envolvem quesitos jurídicos, que 

extrapolam o conhecimento médio da tropa, onde também caberia acesso a um órgão consultivo, nesse sentido, 

desde questões basilares, como uma interpretação de compliance das normas jurídicas as quais estamos 

submetidos, bem como nortear situações da caserna como as portarias de feitos investigatórios, soluções dos 

mesmos, minimizando assim os erros. 

Numa terceira via, considero que o apoio jurídico também se faria necessário em situações de fomento à 

pesquisa e o desenvolvimento técnico profissional, subsidiando os militares estaduais com uma fonte pura e 

direta a cerca das constantes atualizações legislativas, bem como servindo de acervo interno para conservação 

das portarias internas que também nos regulam.” 

“Boa sorte” 

“É muito importante o apoio jurídico na polícia militar porque muitos companheiro necessita de apoio” 

Deveríamos termos uma FONTE DE RESERVA (tipo poupança) Destinada ao policial e não tento essa 

assessoria interna desde qd envolver UMA SITUAÇÃO entre ambos interesses de buscar um apoio jurídico que 

seja APARTE da corporação. 

Apesar de sermos "elementos de execução" é imperioso que saibamos o "porquê" das nossas ações. As 

instruções deveriam abordar, incisivamente, as questões jurídicas das nossas ações (Por que "atuar" assim...? 

Por que juridicamente é dessa forma...?) para, assim, sermos menos acometidos pela necessidade do apoio 

jurídico em relação à execução das nossas ações (Errar menos). 

Necessitei de apoio jurídico mas instituição não ofereceu 

TUDO QUE A MAIORIA DAS COISAS NA PMBA SÃO FEITAS PARA RESPONSABILIZAR O PM E 

ISSO NOS DEIXA ASSUSTADOS E RECEOSOS E, DESTA FORMA, SE TORNAM DESACREDITADAS 

PELA MAIORIA! 

somos desamparados juridicamente pela instituição,tendo que procurar apoio particular para nossas demandas 

particulares ou ate em virtude do serviço policial 

Não vejo validade alguma, dentro da PM, pois o militarismo é parcial, fora que o oficialato superior é altamente 

político e visam primeiro os próprios interesses e de terceiros, menos do efetivo e da corporação. 

A criação de Núcleo Jurídico já deveria ter ocorrida há pelo menos 80 anos atrás. 

Infelizmente isso pode ser bonito no papel, mas na prática nada nos ajuda, só vem para prejudicar. 

O DPS tem a missão institucional de ofertar defensor técnico para os casos de processos originários de ações 

decorrentes de serviço. 
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CONTINUAÇÃO: Respostas subjetivas (opinativas e sugestivas) ao Questionário enviado 

aos Policiais Militares da Bahia (Plataforma Google Forms) 

É de suma importância uma análise em que esse núcleo seja gerido de forma independente da instituição PM, 

pois vários outros órgãos geridos internamente não nós traz a sensação de imparcialidade! Obrigado! 

E importe termos um apoio desse tipo pois quase sempre sai do nosso bolso esse gastos 

De extrema importância essa iniciativa. 

Na verdade não acredito em justiça para o policial pois primeiro somos condenados e aprisionados para depois 

investigados, particularmente senti na pele e até hoje sou vítima! 

A defesa técnica jurídica gratuita ao policial militar no exercício da função, é essencial para os mesmos 

vencerem os desafios diários da profissão. 

Quando precisei de ajuda jurídica tive que pagar! 

A Pmba deve criar o Núcleo Jurídico para dar suporte ao policial que se expõe o tempo todo na área de ação, 

com essa violência e criminalidade como está atualmente 

O Estado deveria ter uma Lei ou Projeto de Lei ou convênio com a OAB para disponibilizar advogados á 

Policiais Militares, facultando valores, para serem acionados quando necessário. 

Nós somos carentes de apoio jurídico institucional. 

Já nescessitei de apoio juritico,mas sequer cogitei apoio na corporação ;pois tinha aplena certeza que não o 

teria. 

É uma das carências da Pmba 

O único apoio jurídico que precisei foi particular, até porque sou associado na Apratef, porém, os advogados 

estavam lentos e quando fui para o particular o processo foi resolvido rápido. 

E de grande importância que cada unidade tenha o apoio jurídico! 

Quando o inativamos perdemos incetivo financeiro e somente tenhamos recompensa depois de 65 anos. 

Bastante interessante 

A melhor forma de promover Apoio Jurídico Institucional seria pela educação continuada, seleção de temas de 

relevância profissional , acompanhamento e fedbeeek, estudo de casos . A preparação com fulcro em prevenção 

ou antecipação . 

O policial na execução do seu trabalho, onde muitas vezes gera algum resultado morte, acaba ficando 

deseçamparado pela instituição! 

A PARTIR DESTA PESQUISA VOU ME APROFUNDAR SOBRE O ASSUNTO 

O militar, por vezes, tem que arcar com gasto advocatício para se defender de acusações que foram geradas, 

exclusivamente, no desempenho do seu ofício, ou seja, enquanto representante do Estado. 

Apoio jurídico ao policial militar é um dever do estado 

Acredito que a instituição, esteja buscando meios para criar um setor jurídico mas, precisamos ajudar no 

processo também. 

O reconhecimento de que os seres humanos têm direitos, esse reconhecimento é fundamental. 

Não existe apoio jurídico ao policial militar! A verdade é que se o policial não custear o advogado vai ser 

apenado sem direito a defesa! 

Criar um informativo 
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ANEXO C 

 

Formulário enviado por e-mail às Entidades Associativas dos PM da Bahia 

 

 

 
PESQUISADOR: 

GABRIEL CARVALHO DE FREITAS, aluno da Universidade do Estado da Bahia, Bacharelando em 

Direito (matrícula 211220133), e Capitão da Polícia Militar da Bahia, lotado no Departamento de 

Polícia Comunitária e Direitos Humanos (matrícula 30.337.448-5). 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, Monografia. 

 

OBJETO DE PESQUISA: 

Estratégia/Ação "Fomento a Criação de Núcleos de Apoio Jurídico Institucional ao Profissional de 

Segurança Pública e do Sistema Penitenciário" ("v)" página 62 do PNSP publicado em 2018), do 

Objetivo 12: Implementar programa de reaparelhamento, aprimorar a governança e a gestão das 

políticas, programas e projetos de segurança pública e defesa social, com vistas a elevação da 

eficiência de atuação dos órgãos operacionais do Susp, das Medidas de estruturação e reaparelhamento 

das unidades do Susp e de aprimoramento dos mecanismos de governança, controle e prestação de 

contas das atividades de segurança pública, do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social – 

PNSP, lastreado na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social – PNSPDS, criada pela Lei 

Federal N.º 13.675, de 11 de junho de 2018, que também institui o Sistema Único de Segurança 

Pública – Susp, disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança 

pública, altera leis e revoga outros dispositivos, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 9.489, de 

30 de agosto de 2018. 

 

 

EMENTA: 

Considerando que a referida PNSPDS surge acompanhada de um Plano do Governo Federal (PNSP) 

que, conforme visto no documento, já nasce com o objetivo de realizar, de forma contínua, a avaliação 

e o acompanhamento do PNSP em todos os estágios que compõem a sua estrutura de justificação e 

realização, plano esse concebido para viger no período dos anos de 2018 a 2028 (10 anos). 

Considerando que o plano se consubstancia de diversas estratégias/ações a serem implementadas 

mediante programas temáticos prioritários para consecução de objetivos havidos como centrais em 

matéria de segurança pública e defesa social. 

 

 

 

SOLICITAÇÃO/PESQUISA: 

Essa Entidade Representativa atua a quantos anos? 

Qual o número total de associados(as)? E qual o número de associados(as) por grau 

hierárquico? 

Essa Entidade Representativa realiza apoio/assistência jurídica aos(as) associados(as)? 

De que forma? 

Essa Entidade Representativa é gratuita ou o(a) associado(a) paga/remunera a 

membresia?  Favor especificar os valores, em caso positivo. 

 

 

 



76  

 

ANEXO D 

 

Formulário enviado às Polícias Militares dos entes federativos do Brasil 

 
PESQUISADOR: 

GABRIEL CARVALHO DE FREITAS, aluno da Universidade do Estado da Bahia, Bacharelando em Direito 

(matrícula 211220133), e Capitão da Polícia Militar da Bahia, lotado no Departamento de Polícia Comunitária e 

Direitos Humanos (matrícula 30.337.448-5). 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, Monografia. 

 

OBJETO DE PESQUISA: 

Estratégia/Ação "Fomento a Criação de Núcleos de Apoio Jurídico Institucional ao Profissional de Segurança 

Pública e do Sistema Penitenciário" ("v)" página 62 do PNSP publicado em 2018), do Objetivo 12: Implementar 

programa de reaparelhamento, aprimorar a governança e a gestão das políticas, programas e projetos de 

segurança pública e defesa social, com vistas a elevação da eficiência de atuação dos órgãos operacionais do 

Susp, das Medidas de estruturação e reaparelhamento das unidades do Susp e de aprimoramento dos mecanismos 

de governança, controle e prestação de contas das atividades de segurança pública, do Plano Nacional de 

Segurança Pública e Defesa Social – PNSP, lastreado na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 

– PNSPDS, criada pela Lei Federal N.º 13.675, de 11 de junho de 2018, que também institui o Sistema Único de 

Segurança Pública – Susp, disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança 

pública, altera leis e revoga outros dispositivos, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 9.489, de 30 de 

agosto de 2018. 

 

 

EMENTA: 

Considerando que a referida PNSPDS surge acompanhada de um Plano do Governo Federal (PNSP) que, 

conforme visto no documento, já nasce com o objetivo de realizar, de forma contínua, a avaliação e o 

acompanhamento do PNSP em todos os estágios que compõem a sua estrutura de justificação e realização, plano 

esse concebido para viger no período dos anos de 2018 a 2028 (10 anos). 

Considerando que o plano se consubstancia de diversas estratégias/ações a serem implementadas mediante 

programas temáticos prioritários para consecução de objetivos havidos como centrais em matéria de segurança 

pública e defesa social. 

 

SOLICITAÇÃO/PESQUISA: 

1- O Estado editou um Plano Estadual de Segurança Pública após a Lei N.º N.º 13.675, de 11 de 

junho de 2018? (Em caso positivo, favor enviar cópia para o e-mail corporativo disponibilizado). 

O Estado conta com um Plano Estadual de Segurança Pública vigente? Em caso positivo, favor 

disponibilizar cópia)? 

2- A Polícia Militar da Bahia dispõe em sua estrutura de uma Coordenação de Assistência 

Jurídica, do orgânico do Departamento de Promoção Social. 

PERGUNTA: A Corporação Policial Militar Estadual conta com alguma Unidade que presta 

apoio jurídico institucional ao Policial Militar? (Em caso positivo, descrever sucintamente a 

estrutura e o efetivo alocado). 

3- Após a edição do Plano Nacional de Segurança Pública de 2018, novos núcleos 

(Unidades/Subunidades) para prestação de apoio jurídico institucional ao Policial Militar foram 

criados ou ampliadas as estruturas existentes? (Em caso positivo, descrever a gestão 

organizacional ou política gerencial estruturante). 
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ANEXO E 

 

Formulário enviado à Secretaria Nacional de Segurança Pública 

 

 

 
PESQUISADOR: 

GABRIEL CARVALHO DE FREITAS, aluno da Universidade do Estado da Bahia, Bacharelando em 

Direito (matrícula 211220133), e Capitão da Polícia Militar da Bahia, lotado no Departamento de 

Polícia Comunitária e Direitos Humanos (matrícula 30.337.448-5). 

 

Trabalho de Conclusão de Curso, Monografia. 

 

OBJETO DE PESQUISA: 

Estratégia/Ação "Fomento a Criação de Núcleos de Apoio Jurídico Institucional ao Profissional de 

Segurança Pública e do Sistema Penitenciário" ("v)" página 62 do PNSP publicado em 2018), do 

Objetivo 12: Implementar programa de reaparelhamento, aprimorar a governança e a gestão das 

políticas, programas e projetos de segurança pública e defesa social, com vistas a elevação da 

eficiência de atuação dos órgãos operacionais do Susp, das Medidas de estruturação e reaparelhamento 

das unidades do Susp e de aprimoramento dos mecanismos de governança, controle e prestação de 

contas das atividades de segurança pública, do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social – 

PNSP, lastreado na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social – PNSPDS, criada pela Lei 

Federal N.º 13.675, de 11 de junho de 2018, que também institui o Sistema Único de Segurança 

Pública – Susp, disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança 

pública, altera leis e revoga outros dispositivos, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 9.489, de 

30 de agosto de 2018. 

 

 

EMENTA: 

Considerando que a referida PNSPDS surge acompanhada de um Plano do Governo Federal (PNSP) 

que, conforme visto no documento, já nasce com o objetivo de realizar, de forma contínua, a avaliação 

e o acompanhamento do PNSP em todos os estágios que compõem a sua estrutura de justificação e 

realização, plano esse concebido para viger no período dos anos de 2018 a 2028 (10 anos). 

Considerando que o plano se consubstancia de diversas estratégias/ações a serem implementadas 

mediante programas temáticos prioritários para consecução de objetivos havidos como centrais em 

matéria de segurança pública e defesa social. 

 

 

 

SOLICITAÇÃO/PESQUISA: 

Avaliação do Plano (PNSP) até este ano de 2021? 

A Bahia já implementou, junto ao Ministério que trata de Segurança Pública, alguma 

medida quanto ao cumprimento dos objetivos e estratégias/ações? Já disponibilizou um 

Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social? 

Avaliação da estratégia/ação do "Fomento a Criação de Núcleos de Apoio Jurídico 

Institucional ao Profissional de Segurança Pública e do Sistema Penitenciário"? Existem 

dados disponibilizados pelos Estados? 
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ANEXO F 

 

Formulário enviado à Corregedoria Geral da PMBA 

Processo SEI nº 030.3237.2021.0027624-47 

 
Do: Cap PMBA Gabriel Freitas, Pesquisador 

Ao: Sr. Cel PM Corregedor Chefe da PMBA 

MISSÃO/COMPETÊNCIA LEGAL DA CORREGEDORIA GERAL: 

 

BREVE HISTÓRICO DA COOREGEDORIA GERAL: 
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CONTINUAÇÃO: Formulário enviado à Corregedoria Geral da PMBA 

Processo SEI nº 030.3237.2021.0027624-47 
Q
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PRESENÇA DE DEFENSORES TÉCNICOS PARA SERVIREM COMO DEFENSOR 

“AD HOC” / DATIVO 

SIM NÃO 

  

FAVOR DESCREVER QUANTITATIVO, IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL E QUAL SETOR/SEÇÃO 

DA ESTRUTURA DA CORREGEDORIA GERAL EM QUE ESTÃO ALOCADOS: 

 

Respeitosamente, 

Salvador, 14 de março de 2021. 

 

GABRIEL CARVALHO DE FREITAS 

Pesquisador Solicitante 
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ANEXO G 

 

Formulário enviado ao Departamento de Promoção Social da PMBA 

Processo SEI nº 030.3237.2021.0028311-98 

 
Do: Cap PM Gabriel Freitas, Pesquisador 

Ao: Sr. Cel PM Diretor de Promoção Social da PMBA 

BREVE HISTÓRICO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL: 

MISSÃO/COMPETÊNCIA LEGAL DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL: 

PRESENÇA DE NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO INSTITUCIONAL? 
SIM NÃO 

  

DESCREVER: 

ATRIBUIÇÕES/COMPETÊNCIAS DA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

(Seção de Acompanhamento e Controle Processual, Seção de Conciliação, Seção de Instrução de 

Processos): 
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VOLUME DE PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA NOS 

ÚLTIMOS ANOS 

2021 2020 2019 2018 

 

*TIPO 1 

 

*TIPO 1 
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*TIPO 1 

 

*TIPO 2 

 

*TIPO 2 
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*TIPO 3 

 

*TIPO 4 

 

*TIPO 4 

 

*TIPO 4 

 

*TIPO 4 

DESCREVER SUCINTAMENTE: 

LEGENDA: *TIPO 1 *TIPO 2 *TIPO 3 *TIPO 4 = nome do processo ou interesse que demanda assistência 

jurídica 

Respeitosamente,                                                                                      Salvador, 14 de março de 2021. 

GABRIEL CARVALHO DE FREITAS 

Pesquisador Solicitante 
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ANEXO H 
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Continuação anexo “h” 
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ANEXO I 
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Continuação anexo “i” 
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ANEXO J 
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Continuação anexo “j” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

ANEXO L 
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Continuação anexo “l” 
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ANEXO M 
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ANEXO N 
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Continuação anexo “n” 
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ANEXO O 
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Continuação anexo “o” 
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Continuação anexo “o” 
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Continuação anexo “o” 
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ANEXO P 
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ANEXO Q 
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ANEXO R 
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ANEXO S 
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ANEXO T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Continuação anexo “t” 
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ANEXO U 
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Continuação anexo “u” 
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ANEXO V 
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Continuação anexo “v” 
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Continuação anexo “v” 
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ANEXO X 

 

Resposta enviada pela Associação Beneficente dos Sargentos, 

Subtenentes e Oficiais da PMBA 

 
Boa tarde,  

 

Com grande satisfação, esta Entidade representativa dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais da Policia 

Militar e Bombeiro Militar do Estado da Bahia, tem em responder as perguntas solicitadas, esperando 

que com estas respostas, possa contribuir de alguma forma para a conclusão dos seus estudos e 

trabalhos de Manografia. 

 
Essa Entidade Representativa atua a quantos anos? 

 

R: 94 Anos, fundada em 02 de fevereiro de 1927 

Qual o número total de associados(as)? 

 

R: Contamos com quase mais de 3.000 associados 

 

E qual o número de associados(as) por grau hierárquico?  

 

R:Infelizmente nós não temos como precisar o grau hierárquico dos associados, pois muitos não 

atualizaram seus dados cadastrais. 

Essa Entidade Representativa realiza apoio/assistência jurídica aos(as) associados(as)?   

 

R:Sim 

 

De que     forma? 

 

R: O atendimento é presencial ou remota, tanto na sede da ABSSO, como no escritorio da firma de 

advocacia. 

Essa Entidade Representativa é gratuita ou o(a) associado(a) paga/remunera a membresia? Favor 

especificar os valores, em caso positivo. 

 

R: Não, o associado paga uma contribuição mensal no valor referente a 7% do soldo atual da 

patente de Sargento da PM, com valor atual de R$ 74,46, mas, tem outros direitos: assistencia 

odontologica, auxilio funeral, hospedagem no hotel de trânsito (somente para socios do interior), 

hospedagem em Ilheus, Juazeiro, Alagoinhas, Itaberaba e Paulo Afonso, acesso ao parque recreativo 

com piscinas, salão de jogos, parque recreativo infantil, playground, salão de festas e restaurante, 

convenios com oticas, faculdade, farmacia, entre outros. 

 
Cordialmente, Adailton Leal Santos – ST PM REF. 

Presidente do Conselho Executivo. 

 

 

 


