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RESUMO

A presente tese buscou compreender o processo de formação de uma agenda municipal
de políticas públicas de segurança em Juiz de Fora/MG a partir de uma pesquisa de campo
realizada entre Fevereiro de 2019 a Julho de 2020. A pesquisa consistiu na observação
do “campo da segurança pública municipal da cidade de Juiz de Fora” e permitiu
identificar quais condições, nacionais e locais, contribuíram para que as questões
relacionadas à criminalidade, violência urbana e segurança pública despertassem a
atenção dos atores políticos locais. A cidade presenciou a emergência de políticas e
dispositivos para gestão da segurança pública, tais como a Secretaria Municipal de
Segurança Urbana e Cidadania (SESUC/JF), o Conselho Municipal de Segurança Urbana
e Cidadania (COMSUC/JF), e a 1ª Conferência Municipal de Segurança e Cidadania,
espaço este criado pelo poder público municipal para viabilizar a participação da
sociedade na construção das diretrizes da Política Municipal de Segurança Pública da
cidade. Foi dada especial atenção aos atores que tiveram protagonismo no processo de
formação da agenda de governo, posto que foram as suas trajetórias e as ações orientadas
para a busca de seus objetivos que construíram o objeto desta pesquisa. Por fim, os dados
obtidos no campo permitiram concluir que a organização da agenda da segurança pública
em Juiz de Fora foi o resultado, principalmente, dos investimentos de um ator político
que, ao investir seu capital político e social para alcançar seus objetivos, atuou como
empreendedor de políticas públicas.
Palavras chave: Segurança Pública Municipal; Juiz de Fora/MG; Políticas Públicas de
Segurança; Agenda de Políticas Públicas; Empreendedor de Políticas Públicas.

ABSTRACT

This thesis sought to understand the process of forming a municipal public security policy
agenda in the city of Juiz de Fora / MG from field research carried out between February
2019 and July 2020. The research consisted of observing the “field of municipal public
security in the city of Juiz de Fora” and allowed the identification of the national and local
conditions that contributed to the issues related to crime, urban violence, and public
security attracting the attention of local political actors. The city witnessed the emergence
of policies and devices for public security management, such as the Municipal Secretariat
for Urban Security and Citizenship (SESUC / JF), the Municipal Council for Urban
Security and Citizenship (COMSUC / JF), and the 1st Municipal Conference of Security
and Citizenship, a space created by the municipal public power to enable the participation
of society in the construction of the guidelines of the city’s Municipal Public Security
Policy. Special attention was given to the actors who played protagonism roles in the
process of forming the government agenda, since it was their paths and the actions
oriented towards the pursuit of their goals that constructed the object of this research.
Finally, the data obtained in the field allowed the conclusion that the organization of the
public security agenda in the city of Juiz de Fora was mainly a result of the investments
of a political actor who, when investing his political and social capital to achieve his
goals, acted as a public policy entrepreneur.

Key-words: Municipal Public Security; Juiz de Fora/MG; Public Security Policies;
Public Policy Agenda.
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INTRODUÇÃO

Na dianteira do ranking dos municípios mineiros em qualidade de vida, Juiz de
Fora se destaca pelos altos índices de desenvolvimento humano (IDHM), expectativa de
vida e escolaridade (ROSA, 2015). No entanto, a cidade mineira passou a conviver,
principalmente após o ano de 2012, com altas taxas de homicídios. Esse fato foi
amplamente divulgado pela imprensa local que produziu uma série de reportagens
denunciado o “agravamento da violência em Juiz de Fora” (JF..., 2013; FIM..., 2013;
SANGLARD, 2016) e cobrando das autoridades soluções. As reportagens continuaram
nos anos seguintes e auxiliaram na construção da violência urbana enquanto um problema
relevante para a cidade.

Juiz de Fora viu em 2015 o número de homicídios chegar perto dos altos
índices de 2014 e de 2013 e superar os índices de 2012. Os 131 homicídios
ocorridos até 31 de dezembro foram assim distribuídos por regiões da cidade:
Zona Norte: 40; Zona Sudeste: 29; Zona Leste: 28; Zona Sul: 15; Zona
Nordeste: 9; Cidade Alta: 7 e Centro: 3. Nos três anos anteriores, aconteceram
141 assassinatos em 2014, 139 assassinatos em 2013 e 99 assassinatos em
2012. Estes números são alarmantes e são o sinal de alerta para que algo de
concreto seja feito para reduzir drasticamente o número de homicídios e para
diminuir a violência como um todo. Os dez homicídios a menos ocorridos em
2015 em relação a 2014 não refletem uma diminuição significativa nas
ocorrências de assassinatos, que ainda representam altos índices nos últimos
três anos na cidade. (SANGLARD, 2016).

Essa condição - somadas a outras que foram identificadas durante a pesquisa de
campo e que serão descritas nesta tese – contribuiu para que a cidade se tornasse palco de
movimentos políticos e interinstitucionais que culminaram na criação de dispositivos e
estruturas para a gestão da segurança pública municipal. Por exemplo, o prefeito Bruno
Siqueira (MDB), que esteve à frente da Prefeitura durante o período compreendido entre
os anos de 2013 a 2018, criou, em 2016, a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania
(SESUC). Isso indica uma maior responsabilização da Prefeitura pelas questões afetas à
Segurança Pública, ante à emergência de um novo problema.
Esse passo, que também deve ser analisado dentro de um contexto de intensas
cobranças, disputas políticas e tentativa de reeleição desse político, foi apenas um dos
sinais de que a segurança pública estaria chamando a atenção dos atores políticos, a ponto
de entrar para a agenda de governo municipal e fazer emergir novas políticas na cidade.
Essas condições auxiliaram na compreensão do processo identificado em Juiz de Fora,
cidade onde realizei minha pesquisa de campo.
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Este trabalho pertence ao campo temático “políticas públicas de segurança”,
entendida essa expressão como “as diversas ações, governamentais ou não
governamentais, que sofrem impacto ou causam impacto no problema da criminalidade e
da violência” (OLIVEIRA, 2002, p. 47). Tal campo, segundo Campos e Alvarez (2017),
tem se expandido no Brasil de forma significativa, após os anos 2000, quando os estudos
de criminalidade passaram a se referir sistematicamente às políticas públicas.
Fruto de um balanço da produção científica no âmbito dos estudos sobre violência
no Brasil, no período de 2000 a 2016, Campos e Alvarez (2017) constataram a expansão
e consolidação dos trabalhos sobre políticas públicas de segurança. Como resultado desse
levantamento, os autores propõem que os trabalhos sobre violência no Brasil sejam
classificados em três temáticas: “I. Políticas públicas de segurança; II. Violência e
sociabilidades”; III. Sociologia da punição”. (CAMPOS; ALVAREZ, 2017, p. 165). Os
autores concluem que no período “consolidaram-se as investigações com foco nas
políticas de segurança pública, ou seja, a tentativa de construção de uma agenda pública
pautada na linguagem da violência urbana, do sistema de justiça e jurídico-institucional”
(CAMPOS; ALVAREZ, 2017, p. 193).
Ribeiro e Teixeira (2017) afirmam que a alteração na agenda de pesquisa sobre
violência no Brasil, com o aumento dos estudos no eixo das políticas de segurança
pública, ocasionou mudanças nas técnicas utilizadas. “O dilema quantitativo versus
qualitativo, estatísticas versus observação, foi substituído pela prevalência das entrevistas
em profundidade, como forma de desvelar o que pensam os formuladores e as populações
afetadas por políticas públicas sobre o Estado” (RIBEIRO; ALMEIDA, 2017, p. 16).
A partir da constatação de que boa parte dos artigos levantados durante o período
investigado encontram-se no eixo temático das “políticas públicas de segurança”,
Campos e Alvarez (2017) fazem a ressalva de que a expansão deste campo somente foi
possível face à aproximação entre os pesquisadores e as esferas do poder estatal, em
decorrência do diálogo acadêmico através de editais de fomento. Essa aproximação com
o Estado, na visão dos autores, necessita de uma reflexão em virtude da possível perda de
autonomia dos pesquisadores.

Até que ponto essa aproximação não implicaria uma gradativa perda de
autonomia dos pesquisadores, no que diz respeito à formulação de problemas
de pesquisa, escolha de perspectivas teóricas, escolha de perspectivas teóricas
e emprego de técnicas de pesquisa? (CAMPOS; ALVAREZ, 2017, 195).
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Apesar da importância dessa reflexão, esta tese é um exemplo de que a produção
científica na área das políticas públicas de segurança pode ser fruto do investimento de
pesquisadores que, assim como eu, tiveram acesso ao campo por outros meios, o que pode
garantir mais autonomia para a produção da pesquisa.
É certo que nas ciências sociais, as temáticas relacionadas à violência,
criminalidade, justiça criminal e segurança pública possuem singular importância e
orientam a agenda de pesquisa do campo que Campos e Alvarez (2017, p. 143)
denominaram de “Políticas Públicas de Segurança, Violência e Punição no Brasil”. Kant
de Lima, Misse e Miranda (2000, p. 45) ao analisarem a produção acadêmica nestas áreas
afirmam que:

já é possível propor uma abordagem sistemática na bibliografia brasileira das
Ciências Sociais, sobre as áreas temáticas da violência, da criminalidade, da
segurança pública e da justiça criminal. Após vinte anos de produção
acadêmica reativamente regular, essas áreas temáticas ocupam, hoje, uma
posição importante nos debates entre cientistas sociais brasileiros, seja pela
crescente compreensão de sua complexidade e interesse públicos, seja pelo
acúmulo de interpretações de materiais empíricos e análises que estão a exigir
alguma sistematização comparativa. (KANT DE LIMA; MISSE; MIRANDA,
2000, p. 45).

Duas décadas após a publicação dos autores, a segurança pública se destaca como
um campo inovador de ensino (KANT DE LIMA, 2013, p. 45), se consolidando no
âmbito da Universidade Federal Fluminense, não somente pela existência da linha de
pesquisa de Políticas de Segurança Pública e Administração Institucional de Conflitos no
âmbito do PPGSD, mas pela criação do curso de bacharelado em segurança pública e
social que tem por objetivo “a formação de quadros na perspectiva da segurança pública
do ponto de vista da sociedade, que possam pesquisar, formular, propor, administrar e
executar ações de segurança pública a partir das teorias democráticas e nos moldes de um
estado democrático de direito (KANT DE LIMA, 2013, p. 51).
Além das iniciativas acima, Kant de Lima (2013, p. 49) relata que o projeto do
INCT-InEAC, com sede UFF, veio consolidar uma rede nacional e internacional de
formação de pesquisa integrada por programas de pós-graduação e núcleos de pesquisa
de instituições de diferentes países de estados brasileiros, por meio da realização de
diversas atividades conjuntas na área da Segurança Pública e da Justiça Criminal desde o
ano 2000.
O aumento das pesquisas científicas sobre políticas públicas de segurança nos
últimos anos reflete também que a violência, principalmente após os anos 2000, deixou
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de ser apenas um problema social grave e passou a ser objeto de políticas públicas.
Huggins (2010) afirma que na década de 1990 o Brasil tinha a quinta maior taxa de
homicídios no mundo, seguindo a Guatemala, El Salvador, a Colômbia e a Jamaica,
indicador que se aproximava daqueles observados em países impactados por conflitos
militarizados internos.
Também na década de 1990, a violência passa a ser a primeira causa de morte da
população jovem, entre 15 a 24 anos. Embora a violência e a criminalidade tragam
consequências para diversos campos epistemológicos, como saúde, assistência e bemestar (FRAGA; DELGADO, 2018), o objeto central de análise das “Políticas Públicas de
Segurança” são as consequências que a violência produz no plano político, na forma como
o Estado se organiza para gerenciá-la. Analisar, então, como o Estado se organiza para
gerenciar a violência, compreende reconhecer que a construção de agendas de políticas
de segurança pública é complexa, face às limitações políticas-administrativas previstas
na própria Constituição Federal.
No plano político-administrativo, historicamente, as políticas públicas de
segurança foram centralizadas nas instituições policiais e, por consequência, nos estadosmembros. Essa característica trouxe (e ainda traz) obstáculos para se pensar o papel dos
demais entes federados, em especial dos municípios, na segurança pública.
Ballesteros (2014) afirma que na retomada da ordem democrática, no fim dos anos
1980, o direito à segurança e à ordem, bem como a estrutura organizacional que deveria
garanti-los, ficou limitado à listagem das instituições policiais listadas no capítulo da
“defesa social e das instituições democráticas”, característica essa não observada nos
outros direitos sociais igualmente previstos na CF/1988. Segundo a autora, essa limitação
constitucional seria o resultado da necessidade do Constituinte de se afastar das narrativas
sobre as arbitrariedades ocorridas no período ditatorial e, assim, conseguir avançar nas
negociações necessárias para a transição democrática.
Se é correto que o processo de redemocratização repassou aos estados a
competência pelas políticas de segurança pública como forma de redefinição do pacto
federativo, é também correto que o crescimento da criminalidade no Brasil, após a década
de 1990, fez com que a violência entrasse para a agenda nacional, abrindo espaço para
que o governo federal reconhecesse seu papel indutor e formulador de políticas públicas.
Ao passo que o governo federal, mesmo que por ações pouco sistematizadas e
intermitentes, assumia seu papel na segurança pública, os municípios também foram
impulsionados a agirem neste sentido. Assim, as discussões sobre as políticas municipais
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de segurança pública tornavam-se relevantes, bem como a forma como os entes federados
se estruturavam para implementá-las.
Kruchin (2013) afirma que a mudança no envolvimento federal e municipal na
segurança pública seria decorrência das demandas dos eleitores que, não diferenciando
limites de competência de cada ente, passaram a exigir dos políticos locais ações
direcionadas ao combate à violência. Neste sentido, Soares (2005) afirma que “eleitores
não querem mais saber se o problema é federal, estadual ou municipal. Querem soluções.
Desejam optar entre propostas viáveis, práticas e urgentes” (SOARES, 2005, p. 28).
Uma maior participação do município na segurança pública pode ser
compreendida, embora não exclusivamente, em um contexto de busca por estratégias
locais para gerir a violência urbana. Nesse sentido, Kahn e Zanetic (2005) afirmam que a
maior intervenção dos municípios nesta área pode ser explicada pelo aumento dos índices
de violência e pela percepção social de insegurança. Miraglia (2008) afirma que sendo
corrente que as políticas públicas na área de segurança foram, historicamente, objeto de
ação sobretudo dos governos estaduais, “eleger o município como mais um ator nesse
panorama é resultado de um processo, mas também das potencialidades da ação do poder
local nesse campo de atuação” (MIRAGLIA, 2008, p. 89).
Alves (2008) afirma que o maior envolvimento do poder local nas questões
relacionadas à segurança pública é um dado importante, face a sua maior proximidade
com a sociedade civil e capacidade de mobilização da sociedade civil.
Ricardo e Caruso (2007) afirmam que, embora o Brasil seja formado por mais de
5.500 municípios, prepondera uma visão centralizadora das políticas de segurança
pública. Neste sentido, a participação do município na segurança pública seria
obstaculizada pelo argumento legal que, centrado na literalidade do texto constitucional,
afirma que a segurança pública é responsabilidade dos governos estaduais.

O argumento legal tem sido um dos entraves para o avanço da participação dos
municípios na segurança pública. Muitos gestores se utilizam deste argumento
para reforçar o discurso de que nesse tema podem contribuir muito pouco
porque não possuem respaldo constitucional para fazê-lo e, se assim o fizerem,
estão indo contra a lei ou usurpando funções que não são suas. Assim,
continuam no velho e clássico papel de jogar para cima ou para o outro a
responsabilidade de prevenir e controlar a violência e a criminalidade.
(RICARDO; CARUSO, 2007, p. 104).

Barbosa et al. (2008) ao apresentarem algumas reflexões sobre a pesquisa
desenvolvida pelo Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas (NUFEP) da UFF, pesquisa
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essa que resultou no diagnóstico de segurança pública e nas diretrizes do plano municipal
de segurança pública de São Gonçalo, afirmam que a identificação do papel dos
municípios na administração de conflitos pressupõe o reconhecimento de que eles não
são os protagonistas das ações de repressão ou combate ao crime. Sendo esse papel das
polícias, estaduais e federais, e dos demais órgãos que compõem o sistema de justiça
criminal.

O município tem um papel a desempenhar que é complementar, em algumas
situações, a tais estratégias de repressão qualificada, mas que não se confunde
com elas. Sua atuação, na área da segurança pública, diz respeito diretamente
à identificação e administração dos conflitos de acordo com sua natureza, sua
especificidade, à redução dos “riscos” e à promoção da civilidade. (....). A
municipalidade deve investir na criação de mecanismos que facultem o diálogo
com a sociedade civil organizada e a população em geral, quando do
planejamento e da implementação de suas ações. Deve, igualmente, realizar
campanhas de esclarecimento junto à população no que diz respeito ao
exercício dos seus direitos e aos benefícios obtidos quando da explicitação das
regras e de sua aplicação, promovendo, assim, a civilidade no espaço público.
Isto no que se refere às inúmeras dimensões da vida social: comportamento no
trânsito; educação ambiental; cuidado com os equipamentos públicos etc. Cabe
ainda à administração municipal tratar das coisas aparentemente simples, mas
essenciais para administrar os conflitos existentes, tais como: investir em
parcerias que permitam a todos os munícipes o acesso ao saneamento básico,
ao fornecimento de água, de luz e de transporte; melhorar os serviços na área
de educação e na área da saúde, investir na construção de espaços direcionados
à prática de atividades de lazer e esporte; incentivar as atividades culturais, e
promover o acesso a tantos outros serviços públicos essenciais a uma vida com
qualidade. (BARBOSA et al., 2008, p. 394/395).

É possível identificar artigos e pesquisas que reforçam o potencial de atuação do
município na segurança pública. Esses textos indicam que a atuação deste ente deve
privilegiar as ações preventivas, bem como o reforço à participação da sociedade civil.
Há ainda textos que relacionam a maior participação do município na segurança pública
à nova Política Nacional de Segurança Pública instituída pelo governo federal, pela Lei
Federal nº 11.530/2007 que instituiu o Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania (PRONASCI).
Segundo Tarso Genro (Segurança e Cidadania, 2010) - que exerceu a função de
Ministro da Justiça à época da publicação da lei que instituiu o PRONASCI -, a diretriz
nacional seria estruturada em três pilares: renovação da cultura da Segurança Pública;
redefinição do papel da polícia e integração do munícipio como sujeito de políticas de
segurança. Segundo Freire (2009), esse novo paradigma tem como pilar o conceito de
Segurança Cidadã Democrática, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento:
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uma situação social livre de ameaças, em que as pessoas possam gozar
plenamente de seus direitos e liberdades e exercê-los integralmente e na qual
se conformam e se formulam políticas e mecanismos institucionais eficientes
que tendem a administrar o conjunto de riscos ou conflitos (concretos ou
previsíveis) que lesem a liberdade ou o gozo pleno desses direitos, mediante
sua prevenção, controle ou repressão. (PNUD, 2007, p. 10).

Embora o PRONASCI seja apenas uma, dentre as várias tentativas do governo
federal de criar uma política nacional de segurança pública, ela é considerada um marco
no sentido de valorizar as políticas públicas de segurança construídas em nível local. Após
a extinção do PRONASCI, a lei nº 13.675/2018, que instituiu o Sistema Único de
Segurança Pública (SUSP), é o novo marco legal que busca, por meio de políticas
indutivas, impulsionar um maior protagonismo dos municípios na segurança pública.
Apesar das estratégias do governo federal para fomentar a descentralização das políticas
públicas de segurança, a decisão de atuar, ou não, nesta área, continua ocorrendo no
âmbito da própria administração pública municipal, sendo também orientada por questões
e interesses políticos locais.
Independente da justificativa, os municípios, ao longo dos anos, vêm criando
órgãos específicos para a gestão da segurança pública, o que acarreta um aumento de
gastos com o financiamento de políticas públicas. Um indicador desta tendência – entre
os anos de 2002 a 2017 os municípios tiveram um aumento de 258% nos gastos com a
segurança pública - é trazido pela pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública (FBSP, 2019).
Apesar de sinais de uma progressiva responsabilização dos municípios com essa
área das políticas públicas, os estudos ainda privilegiam explicações macro para a
questão. Ou seja, ainda são poucas as pesquisas que, a partir da realidade local, buscam
compreender como se deu o processo de maior envolvimento de um determinado
município com a segurança pública.
Conforme será descrito ao longo deste trabalho, Juiz de Fora deve ser visto como
um exemplo de município em que a segurança pública entrou para a agenda de governo,
tornando possível a emergência de novas políticas e de dispositivos para o gerenciamento
da violência. Por dispositivo compreende-se “um conjunto decididamente heterogêneo
que

engloba

discursos,

instituições,

organizações

arquitetônicas,

decisões

regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições
filosóficas, morais, filantrópicas” (FOUCAULT, 2013, p.364). Ou seja, o dispositivo, que
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é a rede que pode se estabelecer entre todos esses elementos, é uma ferramenta
metodológica para a compreensão da realidade observada.
Além da criação da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (SESUC/JF) e
do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania (COMSUC/JF) foi realizada a
1ª Conferência Municipal na área da segurança, cuja finalidade era construir
coletivamente as diretrizes da política municipal de segurança pública. Esse movimento,
por si só é interessante, pois, sendo a segurança pública um campo centralizado nas
instituições policiais e refratário à participação social, o tema entrou para a agenda
municipal de Juiz de Fora com contornos muito específicos e a partir da ação de atores
políticos que investiram recursos, pessoais e profissionais, para o alcance de suas
finalidades.
Os dados apresentados neste trabalho foram obtidos de forma mais sistemática
durante 18 meses entre fevereiro de 2019 a julho de 2020, período em que estive em
campo. No entanto, a pesquisa propriamente dita não se iniciou com minha entrada em
campo, posto que as questões relacionadas à segurança pública municipal da cidade me
instigavam desde meu mestrado no Programa de Ciências Sociais da Universidade
Federal de Juiz de Fora-MG, em 2013. Foi esse interesse que me fez observar o
desencadear dos eventos e das decisões sobre a segurança pública na cidade e perceber
que elas estavam adquirindo contornos mais perenes e institucionalizados.
Como dito, esta pesquisa busca descrever o processo de formação da agenda
municipal de políticas públicas de segurança em Juiz de Fora/MG. A partir de uma intensa
observação do que denominei de “campo da segurança pública municipal da cidade de
Juiz de Fora” foi possível identificar quais as condições, nacionais e locais, contribuíram
para que as questões relacionadas à criminalidade, violência urbana e segurança pública
despertassem a atenção dos atores políticos locais a ponto, inclusive, de justificarem a
necessidade de dispositivos específicos para a gestão municipal da segurança pública.
A escolha pelo foco nas descrições dos processos observados, e não apenas nas
ações individuais ou decisões institucionais, foi tomada com base no alerta feito por
Beaud e Weber (2007) sobre a importância da descrição de processos para a análise
etnográfica. Segundo os autores, descrever o desenrolar e o desencadear das situações, as
formas de interações entre os atores, as cadeias de interdependência, bem como os
próprios lugares onde os eventos ocorrem, é essencial para explicar a história do processo
de construção de determinado objeto de estudo das ciências sociais.
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A partir dessas observações, questionei: Por que a Prefeitura Municipal de Juiz de
Fora estaria trazendo para si a pauta da segurança pública? Quais condições contribuíram
para que questões afetas à segurança pública começassem a chamar atenção do governo
municipal e entrassem para a agenda de políticas públicas? Como e por que a Secretaria
de Segurança Urbana e Cidadania realizou uma Conferência municipal na área da
segurança pública? Algum ator político teve papel de destaque nesse processo?
A possibilidade de compreender essas questões passou, antes, pelas negociações
para a entrada em um campo que, face às suas especificidades, poderia ser particularmente
complicada para a maioria dos pesquisadores. No meu caso, “ser quem eu sou” – condição
essa relacionada com minha trajetória pessoal, familiar, acadêmica e profissional, todas
ligadas à cidade - permitiu que meu acesso ao campo fosse especialmente simples. Essa
simplicidade não pode ser desconsiderada para entender a própria construção do objeto
desta tese.
De volta aos questionamentos acima, a compreensão do processo de formação de
uma agenda municipal de políticas públicas de segurança em Juiz de Fora, trouxe a
necessidade da escolha de um referencial teórico que permitisse entender o processo de
formação da agenda de políticas públicas. Assim, por agenda de governo (agenda setting)
será adotado o conceito de John Kingdon (1995): “the agenda, as I conceive, is the list of
subjects or problems to which governmental officials, and people outside of government
closely associated with those officials, are paying some serious attention at any given
time”1 (KINGDON, 1995, p. 03).
Segundo o autor do modelo dos Múltiplos Fluxos (multiple streams), a formação
da agenda de políticas públicas é um processo extremamente competitivo e pouco
sistemático que visa identificar aquelas questões que serão objeto de atenção de
determinado governo. É, portanto, uma lista de prioridades às quais o governo escolhe
dar atenção, em determinado momento. Esse processo é fortemente influenciado pelos
mais diversos atores, governamentais ou não, que lutam para inserir na agenda
governamental questões de seus interesses. E que, de uma forma ou de outra, exercem
influência na evidenciação dos problemas, especificação das alternativas e inclusão ou
exclusão das questões (problemas) na agenda governamental. Sobre o papel dos atores na
criação e implementação das políticas públicas, Geraldo (2012) afirma que:

1

A agenda, ao meu ver, é a lista de assuntos ou problemas aos quais os funcionários do governo, e as pessoas
de fora do governo que tenham relação com esses funcionários, estão prestando muita atenção, em
determinado momento. (Tradução Livre).
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As políticas públicas são representações de problemas sociais e de forma de
solução a estes problemas. Os atores envolvidos na criação e implementação
destas políticas cumprem um papel crucial na orientação destas ações que
acabam por dar sentido às próprias instituições. (GERALDO, 2012, p. 01).

As percepções sobre o papel dos atores na construção da agenda de governo foram
essenciais para direcionar esse trabalho. O processo que ora descrevo e analiso, por várias
razões, foi fortemente centrado em um ator político específico. Por enxergar as
oportunidades políticas advindas do campo da segurança pública municipal em Juiz de
Fora, ele foi capaz de influenciar, através de suas ações, de forma significativa, todo o
processo. Suas ações, face ao grau de articulação e profissionalização política, podem ser
enquadradas no tipo ideal, entendido este como instrumento sociológico de orientação na
realidade empírica (COHN, 2008), do “Político Profissional” (GERALDO, 2018) que,
para as condições do presente trabalho, pode ser entendido como aquele ator político que,
por viver “da” política e “para” a política (WEBER, 2015), soube manejar seu carisma
pessoal, seu prestígio e trajetórias políticas, bem como as estratégias típicas da dominação
racional-legal, na tentativa de alcançar seus objetivos profissionais e políticos.
É justamente o papel deste ator - que na visão de Kingdon (1995) pode ser
identificado como um empreendedor de políticas públicas - no processo de formação da
agenda municipal de segurança pública em Juiz de Fora que me permitiu a defesa da tese
principal desta pesquisa: A organização da agenda da segurança pública na cidade de Juiz
de Fora foi fortemente influenciada pela atuação política de um empreendedor de políticas
públicas.
A divisão dos capítulos tece uma narrativa apta a compreender como ocorreu o
processo de formação de uma agenda municipal de segurança pública na cidade de Juiz
de Fora, sendo fruto de um conjunto de condições, gerais e locais, cujo sentido foi
conferido pelos atores políticos interessados no sucesso da questão.
No Capítulo I busquei apresentar as condições de realização da pesquisa e minha
posição no campo da segurança pública em Juiz de Fora. Assim, descrevo como as minhas
trajetórias pessoal, profissional e acadêmica tiveram influência sobre a escolha do tema e
nas negociações para a entrada no campo. Neste capítulo, dispensei especial atenção a um
dilema que me acompanhou durante todo o processo de produção desta tese: exercer, ao
mesmo tempo, o papel de atora e pesquisadora. As reflexões apresentadas neste capítulo

22

são indissociáveis do próprio objeto da tese, por terem influenciado, diretamente, a sua
própria construção.
O Capítulo II, foi construído a partir do reconhecimento de que as condições
nacionais, ou gerais, devem ser levadas em consideração para a análise do processo em
âmbito municipal. É o que Kingdon (1995) chama de “clima nacional” (national mood),
importante elemento propulsor de mudanças na agenda governamental. Assim, serão
apresentados os sucessivos Planos Nacionais de Segurança Pública editados após a
promulgação da Constituição Federal de 1988, no sentido de compreender de que forma
as diretrizes do governo federal induziram um maior envolvimento e responsabilização
dos municípios com a gestão da segurança pública.
Como em outras políticas públicas, tais como saúde, assistência social e educação,
o papel indutor do governo federal não pode ser desconsiderado e pode ser um dos
elementos para entender o porquê de os municípios estarem criando órgãos com
competência específica para a gestão da segurança pública, bem como aumentando seus
gastos nesta área.
No Capítulo III, pretendo descrever os fatos, cenas, eventos, cerimônias, atores,
que, ao longo dos anos, foram relevantes para que a segurança pública entrasse para a
agenda do governo municipal. No entanto, como dito, esse processo não teve início com
a minha entrada no campo, tendo sido necessário uma busca histórica na tentativa de
reconstruir os fatos e dados relevantes.
Ademais, neste capítulo, busquei demostrar como o aumento dos indicadores de
violência na cidade, em especial às taxas de homicídios, foram relevantes para que as
questões correlatas à segurança pública fossem vistas como um problema público,
condição essencial para que determinada questão, segundo a teoria de Kingdon (1995),
se credencie para entrar para a agenda de políticas públicas. Na descrição deste processo
é possível identificar o papel de um ator político específico que, mesmo em conjunturas
políticas diversas e ocupando posições distintas na estrutura do governo municipal, teve
protagonismo no campo observado.
O Capítulo IV, foi destinado à 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania de Juiz de Fora, evento que ocorreu entre os dias 29 e 30 de agosto de 2019. A
singularidade deste espaço criado pelo poder público municipal, em especial pelo
Secretário de Segurança Urbana e Cidadania da cidade, para viabilizar a participação da
sociedade civil nas construções das diretrizes do que seria ao 1º Plano Diretor
Participativo de Segurança Pública. O capítulo contempla desde os arranjos para a sua

23

preparação, as condições para a sua realização, até as estratégias para a busca do consenso
em torno das propostas aprovadas nos seis grupos temáticos.
A Conferência também deve ser vista como uma tentativa de fortalecimento da
pasta da segurança pública na cidade, frente às disputas entre os atores políticos que, de
alguma forma, exerciam poder sobre a agenda de governo. No entanto, sendo o campo da
segurança pública refratário à criação de espaços de construção coletiva de políticas
públicas, a iniciativa do poder público de realizar uma conferência municipal, por si só,
é simbólica.
O Capítulo V desta tese apresenta os desdobramentos da 1ª Conferência Municipal
de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora. Esses desdobramentos se relacionam
diretamente com os mecanismos, estratégias e práticas adotadas por um ator político
específico - o Secretário da SESUC/JF - para manter a pauta da segurança pública “viva”
no município.
O último capítulo busca compreender como se dá a formação de agenda em
políticas públicas, a partir do modelo dos múltiplos fluxos de John Kingdon (1995), bem
como a possibilidade de utilização desse referencial metodológico para compreensão do
processo observado em Juiz de Fora. Sintetizada como o “processo pelo qual
determinados problemas tornam-se alvo da atenção e ação do Estado” (CALMON;
COSTA, 2007, p. 01), essa etapa do processo pré-decisório do ciclo de políticas públicas,
é formado por três fluxos: fluxo de problemas (problem stream); fluxo de soluções (policy
stream) e fluxo político (political stream), cuja junção depende da chamada janela de
oportunidades (policy windows) e da ação do empreendedor de políticas públicas. Embora
haja limites para a reprodução da teoria sobre a formação da “agenda setting” para a
realidade brasileira, sua utilização neste trabalho também pode ser vista como uma
oportunidade para testar a adequação da teoria para entender a formação de uma agenda
de governo municipal, na área da segurança pública.
Terminada a exposição dos capítulos, é necessário reconhecer que uma pesquisa
com recorte geográfico tão limitado tem os seus limites explicativos. No entanto, a
importância que a temática segurança pública vem alcançando nos governos municipais
torna necessária a realização de pesquisas empíricas, como a que ora apresento, que
poderão servir de referenciais para outros pesquisadores de campo que se debrucem sobre
a mesma temática.
Por fim, essa tese, desenvolvida na linha de pesquisa de Políticas de Segurança
Pública e Administração Institucional de Conflitos da Universidade Federal Fluminense
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(UFF) faz parte das pesquisas realizadas pelo Instituto de Estudos Comparados em
Administração de Conflitos (INCT/INEAC) e pelo Núcleo de Sociologia em Direito da
UFF, sendo que as contribuições dos pesquisadores do Núcleo, em especial do meu
orientador Prof. Dr. Pedro Heitor Barros Geraldo, foram essenciais para sua elaboração.
Assim, embora em sua maioria esse trabalho tenha sido redigido no singular,
escolha esta que se justifica porque os dados que embasaram essa pesquisa foram obtidos
durante minha permanência no campo, é essencial reconhecer que a sua realização
somente foi possível em virtude das oportunidades de trocas e aprendizados coletivos que
minha socialização acadêmica permitiu.
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CAPÍTULO 1
METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE PESQUISA

Este capítulo responde a quatro perguntas sobre o trabalho ao qual me dediquei
em meu doutorado: qual o objeto e objetivo desta pesquisa? Como a minha trajetória
influenciou a construção desse objeto? Quais as condições de realização da minha
pesquisa de campo? Quais métodos escolhi para realizar a pesquisa?
De início, é importante esclarecer que embora a pesquisa de campo para a
realização desta tese tenha ocorrido de forma mais sistemática e intensa entre fevereiro
de 2019 a julho de 2020, ela não se limita a esse período. As questões sobre o campo da
segurança pública na cidade de Juiz de Fora/MG, onde vivo e trabalho, despertaram meu
interesse ainda no ano de 2012, quando foram o tema da minha pesquisa de mestrado. Em
2015, defendi perante o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF a
dissertação intitulada: “O Munícipio e a Segurança Pública: o processo de inserção do
poder local no debate sobre a gestão da violência urbana”.
No entanto, a escolha do tema de uma pesquisa de campo não pode ser justificada
apenas pela minha afinidade. Embora o entusiasmo seja algo essencial para a elaboração
de qualquer pesquisa de pós-graduação, esse elemento seria simplório para, sozinho,
explicar todas as facilidades que tive para ter acesso ao campo. Essas facilidades, como
explicarei mais adiante, podem ser justificadas pelas minhas trajetórias profissional e
acadêmica, bem como pela minha história familiar.
Ao mesmo tempo em que ser “quem eu sou” facilitou minha entrada e
permanência no campo, também me trouxe dilemas cuja explicitação é imprescindível
para a própria compreensão desta tese. Assim, ao me apresentar e explicar quem eu sou
busco explicitar as próprias condições de produção da minha pesquisa de campo e, por
consequência, deste texto. Segundo Oliveira (1996), o “pensar” as condições de produção
da pesquisa é uma tarefa importante para aquele que se propõe a fazer um bom texto
etnográfico.
A etnografia é elaborada com a explicitação das condições de sua produção, a
partir das etapas iniciais da obtenção dos dados (o Olhar e o Ouvir). Mas isso não quer
dizer que ela deva se emaranhar na subjetividade do autor/pesquisador. O que está em
jogo é a ‘intersubjetividade’ – de caráter epistêmico -, graças à qual se articulam num
mesmo ‘horizonte teórico’ os membros da comunidade profissional. E é o
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reconhecimento da intersubjetividade que torna o antropólogo moderno um cientista
social menos ingênuo (OLIVEIRA, 1996, p. 28).
De início é necessário explicar que, embora eu cite vários autores que produziram
etnografias, ou mesmo que expliquem a sua importância como técnica de pesquisa
empírica, não faço isso para reivindicar que a pesquisa que oro apresento seja
propriamente uma pesquisa etnográfica. Na verdade, procurei me orientar por autores
(OLIVEIRA, 1996; GERALDO, 2013; KANT DE LIMA; BAPTISTA, 2014; KANT DE
LIMA, 2013; BEAUD; WEBER, 2007; MORAES, 2011; NUÑEZ, 2018) que trataram
da forma e dos desafios de realizar pesquisas de campo e que são aqui citados para
justificar os caminhos e as estratégias que escolhi durante esse trajeto.
Voltando à citação de Oliveira (1996) sobre a necessidade de o pesquisador
“pensar” as condições de produção de seu texto, entendo que nesta tese estas condições
estão relacionadas com dois pontos que se complementam: a facilidade de acesso ao
campo e o dilema de desempenhar, ao mesmo tempo, os papéis de pesquisadora e de
atora. Com relação a este último ponto, Geraldo (2013) narra um episódio no qual, ao
responder a uma simples pergunta feita por uma senhora na sala de audiência, se deparou
com um dilema semelhante ao meu: ser pesquisador, mas também participar da cena.

No primeiro dia de observação, uma senhora sentou-se ao meu lado. A
audiência já tinha começado. Eu estava particularmente ansioso, pois era a
primeira vez que assistia a uma audiência como pesquisador. Ela se aproximou
para me perguntar como deveria chamar o juiz: Senhor juiz ou Senhor
presidente? Eu também não sabia muito bem. “Senhor juiz!”, respondi. Estava
participando de algo que eu mesmo não me dei conta. Após várias horas de
observação e de reflexão, esse pequeno episódio corriqueiro e sem importância
me pareceu significativo. (GERALDO, 2013, p. 636).

Abordar esse ponto é importante para compreender que meu dilema deve ser
tratado de forma consciente como acontece nas pesquisas etnográficas e que pequenos
episódios são pistas relevantes para a indicação de um caminho de pesquisa. Dar atenção
às pequenas pistas que surgem no campo se torna mais fácil quando o pesquisador tem
um olhar marcado pelo estranhamento que, nos dizeres de Kant de Lima e Baptista
(2014), é a marca do olhar antropológico.

o olhar antropológico é marcado pelo estranhamento, mas não no sentido de
suspeição. Trata-se, na verdade, de uma forma peculiar de ver o mundo e as
suas representações, partindo sempre, necessariamente, de um surpreender-se
com tudo aquilo que aos olhos dos outros parece natural. (KANT DE LIMA;
BAPTISTA, 2014, p. 02).
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No entanto, estranhar o que é familiar não é algo simples. Beaud e Weber (2007)
propõe o exercício de distanciamento que consiste basicamente no duplo trabalho de
explicitação de preconceitos e de objetivação de sua posição. Esta estratégia tem por
finalidade distanciar o pesquisador de suas primeiras impressões relacionadas à escolha
do tema, como também examinar as condições sociais, materiais e intelectuais para o
desenvolvimento da pesquisa. Segundo os autores, esse exercício de distanciamento
(auto-análise) consiste em responder as seguintes questões: “1) como lhe surgiu a ideia
dessa escolha?; 2) por que escolheu estudar em tal meio social ou profissional?; 3) por
que tal lugar? e 4) quais assuntos você fugiu, a priori?” (BEAUD; WEBER, 2007, p. 23).
Responder a estas questões me permitiu lançar o olhar para algumas condições
que poderiam passar despercebidas, face à naturalidade com que se apresentaram em meu
cotidiano. Em especial, a facilidade que tive, durante minha trajetória acadêmica, em ter
acesso a um campo que poderia ser, face aos inúmeros constrangimentos institucionais,
considerado “difícil” para vários pesquisadores.
Moraes (2011) ao explicar como conseguiu acesso aos Conselhos Comunitários
de Segurança, onde foram feitas as observações cujos dados permitiram a elaboração de
sua tese, nos explica que a própria escolha do local de pesquisa foi fruto de investimentos
profissionais feitos pela pesquisadora na área da segurança pública. Estes fatos, somados
aos contatos que a pesquisadora possuía com atores que participavam dos conselhos,
garantiu que a pesquisadora entrasse naquele espaço e, nos seus dizeres, “conseguisse o
meu ‘passaporte’ para observar as reuniões e registrar o que lá acontecia” (MORAES,
2011, p. 104).
A facilidade com que os campos se abrem, de acordo com situações específicas,
confirma que, na verdade, “os campos não são por si mesmo fáceis ou difíceis do ponto
de vista absoluto, mas apenas em relação à posição social do pesquisador”. (BEAUD;
WEBER, 2007, p. 38). Assim, ao descrever as minhas relações com alguns dos atores
centrais no campo da segurança pública municipal de Juiz de Fora busco, para além de
explicitar as condições de realização da pesquisa, explicar como tais relações conduziram
o rumo da pesquisa.
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1.1 Meu lugar na pesquisa de campo: “Você é filha do Geninho e da Denise?”

É impossível dissociar minha vida pessoal e minha trajetória acadêmica da escolha
do meu tema e campo de pesquisa, uma vez que todos esses elementos se relacionam à
cidade de Juiz de Fora, onde moro desde pequena, onde trabalho e onde construí a maioria
das minhas relações sociais. Assim, ser uma cidadã juiz-forana é um elemento importante
para justificar vários pontos das minhas escolhas, inclusive o de realizar uma pesquisa
com base local, sob o método do estudo de caso, com um recorte geográfico limitado a
essa cidade. Ao falar sobre a importância das pesquisas com base local, Beaud e Weber
(2007) afirmam que:

a monografia com base local continua sendo uma das melhores maneiras de
fazer trabalho de campo, pois o município é a menor escala onde as
informações pertinentes são escolhidas; é a menor escala em que o Estado fazse sentir aos indivíduos, é a residência legal que determina direitos e deveres
de cada um; uma grande parte da vida social acontece nessa escala. (BEAUD;
WEBER, 2007, p. 60).

Em minha dissertação narrei como minha posição social, fortemente marcada por
eu ser filha de um casal que ocupou uma posição de protagonismo no meio político da
cidade, permitiu minha entrada no campo e a realização de uma pesquisa entre os anos de
2013 a 2014. No entanto, diferentemente do doutorado, meu primeiro contato com o
campo não foi tão simples. Naquela época, eu não conhecia os atores que estavam
envolvidos com as discussões sobre segurança pública na cidade e ainda não era
reconhecida como alguém com legitimidade acadêmica para falar sobre o assunto. Assim,
a estratégia que escolhi foi a de mapear os atores que estavam relacionados com um
seminário chamado “Violência Urbana em Juiz de Fora: o que deve ser feito”, realizado
em abril de 2013, na tentativa de vislumbrar uma forma de me aproximar desse novo
campo que estava surgindo.
Em setembro de 2013, estive na abertura da 3º Conferência do Conselho
Municipal da Juventude de Juiz de Fora para assistir uma palestra ministrada por minha
mãe, enquanto assistente social. Naquela oportunidade, identifiquei um vereador que
esteve envolvido com a realização do seminário. Em uma conversa informal, esse
vereador me disse que após o seminário, e por causa desse evento, foi criada uma
comissão para prosseguir com as discussões. Após relatar-lhe meu interesse pela
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temática, ele me convidou para ir a uma reunião, agendada para o dia 10 de outubro de
2013 (DELGADO, 2015, p. 127).
Já nessa primeira reunião, tive meu primeiro contato com um político local que
me reconheceu como filha do Geninho e da Denise. Esse reconhecimento foi essencial
para a minha permanência no campo. Além dos contatos familiares típicos de uma cidade
como Juiz de Fora -, ser professora por quase oito anos em faculdades de Direito e ter
trabalhado durante dez anos no Tribunal de Justiça como assessora de um Juiz de Direito,
permitiu-me contato com diversas pessoas das mais variadas instituições. Nesse aspecto,
essas relações, que podem ser percebidas como meu capital social, permitiram e/ou
facilitaram o acesso aos representantes das diversas instituições.
Enquanto no mestrado a minha entrada em campo foi facilitada, principalmente,
pelas minhas relações familiares, no doutorado essa entrada ocorreu de outra forma. As
relações que construí durante o mestrado e o próprio reconhecimento por parte dos atores
do meu conhecimento acadêmico sobre a temática, fez com que o campo me “convidasse”
a participar. No entanto, como irei descrever, ser filha do Geninho e da Denise foi, e ainda
é, uma incontestável carta de reputação.

1.2 Quando o campo me chamou

Defendi minha dissertação no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
da UFJF no final de 2015, tendo ingressado no doutorado com a finalidade de realizar
uma pesquisa sobre práticas judiciárias criminais. Essa minha escolha inicial, inclusive,
foi um dos fatores pelos quais eu me distanciei das discussões sobre segurança pública na
cidade. A isso, soma-se certo “cansaço” com o objeto, talvez provocado pelo exercício
de ter que me afastar da normatividade do campo jurídico para produzir uma pesquisa em
Ciências Sociais.
Olhar para as questões sociais tentando resolvê-las e julgá-las foi um hábito
aprendido durante minha graduação, que se deu entre os anos de 1998 a 2002, em uma
faculdade de direito tradicional de Juiz de Fora. Minha formação foi totalmente distante
de qualquer discussão sobre a importância destas pesquisas ou mesmo sobre a
necessidade de se ter um olhar para o direito que ultrapassasse a forma como ele é
explicado nos livros.
Kant de Lima (2013), ao relatar como a sua formação jurídica na Faculdade de
Direito de Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o afastou do
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direito e o aproximou da antropologia, também descreve uma formação extremamente
dogmática e incapaz de fornecer elementos para uma compreensão “menos
esquizofrênica” da vida social (KANT DE LIMA, 2013, p. 45).

Essa formação foi muito dogmática, rígida, voltada para a reprodução de uma
lógica retoricamente liberal, como era o estilo daquele Faculdade, expressando
o afastamento com que o mundo abstrato do Direito se representava frente à
concretude da realidade social e institucional que o cerca, em especial quanto
às maneiras tradicionais de operar o direito, muito pouco explícitas e sempre,
aparentemente, menosprezadas pelos juristas em prol de um “dever-ser”
utópico, abstrato, quase mítico. (KANT DE LIMA, 2013, p. 45).

No meu caso, a socialização com uma lógica do direito a partir de ideais abstratasnormativas (dever-ser), dificultou minha capacidade de problematizar sua relação com
outras áreas de conhecimento, como a sociologia e a antropologia. Tal dificuldade foi
reforçada, ainda, pelas minhas práticas profissionais, principalmente por eu ter exercido
o cargo de Assessora de Juiz Criminal, no período de 2003 a 2013.
Assim, notei, com o passar do tempo, que trazer para a minha vida acadêmica um
olhar, ao menos próximo àquele típico dos antropólogos, é um exercício de
desconstrução. Baptista (2013, p. 54), citando uma fala atribuída a Kant de Lima, diz que
“aos antropólogos não interessa, a priori, ‘resolver os problemas das pessoas’, mas sim
compreender de que forma ‘as pessoas resolvem seus próprios problemas’”.
No entanto, compreender normativamente os objetos sociais, buscando nominálos e categorizá-los a partir das categorias jurídicas ainda é algo que busco desconstruir,
a partir de um constante controle epistemológico que consiste, basicamente, em estranhar
aquilo que me é familiar, o direito, e me familiarizar com aquilo que me é estranho, a
antropologia. Por ora, a antropologia me orienta a desenvolver a reflexividade necessária
para compreender o campo jurídico.
Todavia, apesar desses conflitos que a formação jurídica trouxe para minha
construção enquanto pesquisadora, as discussões sobre segurança pública ganhavam
contornos mais perenes e alcançavam algum nível de institucionalidade na cidade,
principalmente após o ano de 2016. Isso sinalizava que a temática começava a chamar a
atenção de alguns atores governamentais em Juiz de Fora. O Prefeito à época, Bruno
Siqueira (MDB), pretendendo a reeleição, lidava com manchetes de jornais estampando
o aumento das taxas de homicídios. Nesse contexto, a Secretaria de Segurança Urbana e
Cidadania de Juiz de Fora (SESUC/JF) foi criada em 25 de maio de 2016.
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Homicídios, há três anos, assustam JF
Juiz de Fora viu em 2015 o número de homicídios chegar perto dos altos
índices de 2014 e de 2013 e superar os índices de 2012. Os 131 homicídios
ocorridos até 31 de dezembro foram assim distribuídos por regiões da cidade:
Zona Norte: 40; Zona Sudeste: 29; Zona Leste: 28; Zona Sul: 15; Zona
Nordeste: […]
(...)
Em duas décadas e meia, entre a década de 1990 e 2015, Juiz de Fora saiu de
4,4 homicídios por cem mil habitantes para 28,4 homicídios por cem mil
habitantes, apresentando um aumento de 238% no número de assassinatos.
Antes pacífica e ordenada, Juiz de Fora agora é uma cidade que viu explodir a
taxa de homicídios e não encontra meios de combater eficazmente esta dura e
triste realidade. Assim, Juiz de Fora deixou o grupo das cidades brasileiras
menos violentas e está entrando no ranking das cidades violentas, sob o ponto
de vista dos índices de homicídios. (SANGLARD, 2016).

Além da criação da SESUC/JF às vésperas das eleições, a disputa pela Prefeitura
em 2016 foi marcada por discussões relacionadas às temáticas da violência urbana e da
segurança pública. Naquele contexto fui chamada pela candidata da oposição, Margarida
Salomão (PT), para contribuir com sua campanha, na parte relacionada à segurança
pública. Esse convite me acendeu dois alertas: um possível novo tratamento que estes
temas estariam recebendo dos atores envolvidos com as disputas políticas e que minha
dissertação me trouxe certa legitimidade para falar sobre essas temáticas na cidade.
Assim, como o campo da segurança pública municipal de Juiz de Fora voltou a
despertar meu interesse, passei a acompanhar as notícias de jornais e a mapear os atores
estratégicos. Com a criação da SESUC/JF, um ex-Juiz Criminal da cidade foi nomeado
para a pasta. Embora eu tivesse contato com o novo Secretário, por ter trabalhado como
sua assessora no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), ainda não estava certa se
iria mudar por completo a direção de minha pesquisa. Por isso não empreendi esforços
para acompanhar mais de perto o trabalho da nova secretaria.
Em junho de 2018 recebi um convite para fazer uma palestra em um evento
comemorativo do “Dia do Guarda Municipal”. Esse convite me possibilitou conhecer
outros atores e aumentar minha rede de interações, o que se mostrou importante para a
viabilidade de minha pesquisa. Um dos exemplos foi ter conhecido nesta palestra, um
Guarda Municipal que acabou por se tornar um importante interlocutor. Ele me explicou
“quem é quem” no organograma da Prefeitura, relatou alguns conflitos internos e ajudoume a compreender a troca de secretários da SESUC/JF, que ocorreu em novembro de
2018.Percebi também que havia certa reciprocidade em nossa relação, visto que ele tinha
em mim um referencial para algumas demandas que surgiram na SESUC/JF. Assim,
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através dessas relações de reciprocidade e, em alguns aspectos de interdependência,
minha pesquisa de campo foi se tornando possível:
(...) sem interconhecimento não há campo, não há pesquisa etnográfica. Aí está
uma regra de ouro que não aceita nenhuma exceção. É a condição, do lado do
meio pesquisado, para fazer funcionar a dinâmica da pesquisa, a transformação
do pesquisador em aliado ou em inimigo potencial, a possibilidade de
desencadear entrevistas e de observar as interações pessoais. (BEAUD;
WEBER, 2007, p. 192-193).

Apesar da importância das relações que construí ao longo da minha permanência
no campo, meu objetivo foi o de evitar ao máximo a identificação dos meus interlocutores
e das pessoas entrevistadas. Reconheço, entretanto, que a identificação dos atores
políticos ocupantes de cargos públicos é inevitável, pois suas falas são, geralmente,
reproduzidas pela imprensa, e de amplo conhecimento da sociedade.
Em dia 06 de abril de 2018, o Prefeito Bruno (MDB), reeleito, renuncia ao cargo
para concorrer às eleições para deputado estadual, assumindo o vice, Antônio Almas
(PSDB). Essa troca de Prefeitos também ensejou alterações no primeiro escalão do
governo municipal. Essas mudanças impactaram a forma com que as questões
relacionadas à segurança pública passaram a ser tratadas no âmbito da SESUC/JF, pelo
que serão descritas e analisadas no capítulo III desta tese. No entanto, para a minha
pesquisa, a troca no comando na pasta da segurança foi decisiva para que eu realinhasse
meu projeto de pesquisa e voltasse a ter meu olhar de pesquisadora direcionado ao campo
da segurança pública municipal.
Após assumir a nova pasta, em outubro de 2018, o novo Secretário entrou em
contato comigo me convidando para assessorá-lo. Eu o havia conhecido por ocasião da
primeira reunião em que estive presente durante minha pesquisa de mestrado. Nessa
oportunidade, ele, então Secretário de Governo, me identificou como a filha da Denise e
do Geninho. Após esse evento nos encontramos em diversas ocasiões.
Concordei em ajudá-lo informalmente, também com a justificativa de que isso me
permitiria ter mais proximidade com o campo e, assim, realizar minha pesquisa. Esse
evento me fez perceber que a entrada no campo é precedida “não por uma carta oficial,
mas por uma reputação” (BEAUD; WEBER, 2007, p. 210).
Considero que minha “nova” entrada no campo aconteceu após essa janela que se
abriu com a troca de secretários da SESUC/JF e que, pelas minhas relações e história, fez
com que eu fosse “convidada” a participar. A partir de então, procurei sempre que
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possível observar as trocas, as interações, as falas, os eventos, com um olhar de
distanciamento e estranhamento.
Para tanto, organizei um caderno de campo em que anotava minhas observações.
O conteúdo delas envolvia uma parte descritiva dos fatos ocorridos e uma parte reflexiva,
com comentários das percepções pessoais que tive durante a coleta de dados. Em casa,
buscava transpor essas observações para um arquivo digital para facilitar a organização e
análise. Essas informações foram uma importante fonte de dados para minha pesquisa e
auxiliaram a reconstrução de vários fatos que ocorreram no período em que estive em
campo.
Por aproximadamente 18 meses, observei e participei de vários eventos, reuniões
e conversas. No entanto, ainda busco elementos para lidar com um dos maiores dilemas
de minha pesquisa: ser ao mesmo tempo atora e pesquisadora do campo que observei e
que, em certo ponto, ajudei a construir. Sobre esse dilema, trago dois exemplos, embora
outros ainda venham a ser descritos ao longo desta tese.
O primeiro foi ter proferido a palestra inaugural da I Semana Municipal de
Segurança Pública em abril de 2019. Intitulada “O papel do Município no Sistema Único
de Segurança Pública”, a minha fala foi uma tentativa explicar para os atores
governamentais, e também os não governamentais, sobre a importância do município se
adequar às novas diretrizes trazidas pela lei federal que instituiu o Sistema Único de
Segurança Pública (SUSP). O outro exemplo foi ter escrito, a pedido do Secretário, o
texto-base para a 1º Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania.
Sobre a atuação como atora e pesquisadora, Laville e Dione (1999) afirmam que
os objetos de estudo das ciências sociais pensam, agem e reagem e, por isso, podem ser
influenciados pelo próprio pesquisador, que é um ator exercendo sua influência. “Em
ciências humanas, o pesquisador é mais que um observador objetivo: é um ator
envolvido” (LAVILLE; DIONE, 1999, p.35).
Oliveira (1996) afirma que o “encontro etnográfico” cria um espaço partilhado
por ambos os interlocutores que permite aquela “fusão de conhecimentos” capaz de
alterar uma relação tal “qual estrada de mão única, numa outra, de mão dupla, portanto
uma verdadeira interação” (OLIVEIRA, 1996, p. 21). Assim, não nego que, de alguma
forma, eu possa ter exercido alguma influência sobre meu objeto e o próprio rumo da
pesquisa, embora também reconheça que “acreditar ser possível a neutralidade idealizada
pelos defensores da objetividade absoluta é apenas viver numa doce ilusão” (OLIVEIRA,
1996, p. 21).
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Assim, o caminho que encontrei para superar esse dilema foi o de, além de
reconhecer e explicitar tal angústia, seguir a recomendação trazida por Beaud e Weber
(2007) e me contentar em ser, o mais fiel possível, nas minhas descrições para
contextualizar a ambiguidade de ser ao mesmo tempo pesquisadora e atora. Afinal, nos
dizeres dos autores:

por trás do desejo de conhecimento, nada impede que se tome posição no
debate social ou político, por exemplo, defender uma causa, denunciar práticas
não é um mal sinal em si. Basta que o saiba, o explicite e, acima de tudo, seja
honesto, aceitando transformar-se, não se obstinar em sua posição de partida.
(BEAUD; WEBER, 2007, p. 33).

Por fim, resta explicar que evitei, a priori, buscar interlocutores junto às
instituições policiais, em especial à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ou dar foco
a uma abordagem que privilegiasse a percepção que os atores vinculados a tais
instituições tinham da temática. Conquanto reconheça que tal escolha possa ser
questionável, por ser sabido que as instituições policiais ocupam um lugar de destaque no
campo da segurança pública, ela se justifica por dois fatores principais.
O primeiro fator relaciona-se ao objetivo principal deste trabalho que é
compreender o processo de formação de uma agenda municipal de segurança pública na
cidade de Juiz de Fora. Sendo o conceito de agenda de governo muito centrado, embora
não exclusivamente, nos atores governamentais que detêm poder decisório, a
compreensão desse processo perpassa pelos atores que detêm tal poder em âmbito
municipal. No entanto, isso não quer dizer que não deva ser considerada a influência de
outras instituições, inclusive as policiais, na construção desta agenda.
O segundo refere-se à própria viabilidade da pesquisa de campo. Esta viabilidade
está relacionada à sua capacidade de previamente reduzir a extensão de seu assunto, a fim
de chegar a um tema limitado e tratável num espaço de tempo razoável (BEAUD;
WEBER, 2007, p. 41). Esta condição me impôs escolhas que ditaram os recortes iniciais
da pesquisa.
Situada frente a meu campo, passo a explicar agora qual meu tema e qual meu
objeto de pesquisa. Neste contexto, explicitarei as condições em meio às quais os dados
foram produzidos, posto que os “dados de pesquisa não são analisáveis fora do contexto
de produção” (BEAUD; WEBER, 2007, p. 19), sendo que essa explicitação constitui o
alicerce para análises futuras.
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1.3 A construção do objeto e as estratégias de pesquisa

Se é correto que as escolhas teórico-metodológicas influenciam no olhar do
pesquisador sobre o objeto de pesquisa, a construção desse objeto é orientada por questões
pessoais que influenciam as escolhas do pesquisador e também pela sua

própria

experiência no campo. No meu caso, conforme descreverei, o objeto dessa tese não foi
dado a priori, e sim construído com minha participação, atuação no campo de pesquisa e
contato com meus interlocutores.
Além da pertinência das temáticas relacionadas à segurança pública para as
ciências sociais, questões pessoais, como a minha afinidade com a temática, a facilidade
de acesso ao campo e a possibilidade de fazer uma pesquisa voltada para questões
relativas à “minha” cidade, são fatores necessários para a compreensão do próprio objeto
dessa pesquisa.
Um dos conselhos que ouvi durante a pós-graduação foi o de trabalhar com um
tema que me interessasse, que me questionasse, que me inquietasse. Apesar das
dificuldades apresentadas e de alguns desvios de percurso, a temática da segurança
pública e sua relação com o município foi, tanto durante o mestrado como no doutorado,
capaz de me mover e me levar a campo.
Durante o mestrado, como dito, realizei uma pesquisa de campo na cidade de Juiz
de Fora que me permitiu observar as mobilizações em torno das temáticas da violência
urbana e da segurança pública entre os anos de 2013 e 2014 (DELGADO, 2015). Na
dissertação defendida no segundo semestre de 2015, apresentei os resultados da pesquisa
que evidenciou a emergência de um campo, ainda desorganizado e com baixo grau de
institucionalização, que estava sendo criado em torno da temática “políticas públicas
municipais de segurança” ou “políticas municipais de segurança pública”. Este campo
estava estruturando-se em torno da Prefeitura, que por meio da Secretaria de Governo,
assumiu, ao longo do processo, a liderança dos debates.
Entretanto, com o passar do tempo, pude observar que o interesse da Prefeitura
pela pauta da segurança, que aparentava ser apenas circunstancial, passou por um
processo de cristalização e institucionalização, principalmente após o anos de 2016.
Além da criação da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (SESUC/JF), foi
instituído o Fundo Municipal de Segurança Pública (FUMSUC/JF), foi realizada a 1ª
Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania e foi criado o Conselho
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania (COMSUC/JF), entre outros. Embora esse
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processo tenha sido gradativo, percorrendo gestões diferentes, ele sinaliza que o governo
municipal passou a dar atenção às questões relacionadas à segurança pública e à violência
urbana, a ponto de implementar políticas públicas municipais de segurança. Esse processo
despertou minha atenção.
Assim, com a observação no e do campo da segurança pública municipal em Juiz
de Fora me perguntei: por que a Prefeitura está trazendo para si uma “pauta” tão delicada
como a segurança pública? Quais foram as condições que contribuíram para que questões
afetas à segurança pública começassem a chamar atenção do governo municipal e
entrassem para a agenda de políticas públicas? Algum ator político teve papel de destaque
nesse processo?
Tais questões, motores da minha pesquisa de campo, foram refinadas com base
em três orientações. A primeira, trazida por Beaud e Weber (2007) é no sentido da
importância de se descrever processos e não somente ações individuais ou decisões
institucionais. Segundo os autores, “o que se observa ao longo de sua pesquisa num meio
de interconhecimento são processos que poderão ser observados em outras situações, sob
certas condições” (BEAUD; WEBER, 2007, p. 195). Dessa forma, observar as cadeias de
interdependência e as formas de interação é essencial para explicar a história do processo
de construção de determinado objeto de estudo das ciências sociais. Neste sentido,
explicam os autores que:
a análise etnográfica tem tudo a ganhar se concentra-se naquilo que já se sabe
fazer, descrever não estados mas processos, descrever ações tomadas em
interações, descrever o desenrolar e o desencadear das situações do ponto de
vista de cada um dos parceiros. Pode apoiar-se sobre os resultados dos outros
métodos de pesquisa (estatísticas e arquivísticos) para compreender de que
depende aquilo que observam. A etnografia poderia a partir disso contribuir
serenamente e com toda a legitimidade para o progresso das ciências sociais.
(BEAUD; WEBER, 2007, p. 199).

A segunda orientação é trazida por Calmon e Costa (2007). Segundo os autores,
é pouco relevante tentar identificar o autor ou a fonte de uma ideia que se tornou política
pública, visto que cada caso é único e as ideias podem surgir de inúmeras maneiras.
Assim, em que pese à importância dos atores para a compreensão desse processo, a busca
pela origem de uma determinada ideia pode levar a um regresso infinito. Segundo
Kingdon (1995), não é possível identificar os pontos de origem de uma ideia, posto que
elas são como rio.
Por fim, a terceira refere-se à importância dos atores para a formação da agenda
governamental. A atuação de atores específicos pode alterar a possibilidade de uma
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determinada temática integrar a lista de políticas públicas. Nesse sentido, embora seja
desnecessário identificar o autor de uma ideia, Calmon e Costa (2007) afirmam que:

a importância de debater o papel dos atores na formação da agenda
governamental deve-se às diferenças de recursos disponíveis e interesses
envolvidos, que podem atrair ou afastar participantes de um determinado
debate, alterando a possibilidade de um item integrar a lista de políticas
públicas. (CALMON; COSTA, 2007, p. 05).

Deste modo, por meio de uma pesquisa de campo realizada entre o período
compreendido entre fevereiro de 2019 a julho de 2020, a presente tese como objetivo
geral compreender o processo de formação de uma agenda municipal de segurança
pública em Juiz de Fora, tendo como foco principal os elementos que permitem identificar
quais condições contribuíram para esse processo.
Por fim, é certo que o processo que irei descrever iniciou-se bem antes de minha
entrada no campo, o que não quer dizer que alguns eventos não possam ser reconstruídos
por outras fontes de pesquisas, como documentos oficiais, tais como: leis, notícias
veiculadas pela imprensa e entrevistas. Conforme afirmam Beaud e Weber (2007), quanto
maior o nível de institucionalização da questão, mais cristalizadas são as relações sociais,
o que tende a facilitar essas reconstruções. Os autores afirmam que a diferença entre as
“livres correntes da vida social” e as instituições é de cristalização, e não de natureza: “as
instituições como as coisas materiais, são relações sociais cristalizadas que sobrevivem
aos indivíduos” (BEAUD; WEBER, 2007, p. 213).
Como dito, esta pesquisa guiou-se por algumas questões centrais que orientaram
minhas escolhas metodológicas. Assim, o caminho que percorri durante a pesquisa esteve
relacionado, não somente às questões que me inquietaram, mas também aos dados
possíveis de serem obtidos em uma pesquisa de campo, de base local.
A incorporação do tema da segurança pública à agenda de governo pela Prefeitura
de Juiz de Fora, a ponto de criar órgãos gestores e instrumentos estatais de planejamento
da política de segurança pública, parece não ser uma ação exclusiva dessa cidade.
Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
referente ao perfil dos municípios brasileiros (IBGE, 2020), indicou que 23,6% possuem
estrutura organizacional responsável pela política de segurança pública. Embora esse
percentual seja pequeno, ele indica um aumento, embora tímido, em relação ao percentual
de 22,7%, apresentado pela mesma pesquisa no ano de 2014 (IBGE, 2015).
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Quando analisados os dados referentes aos Conselhos Municipais de Segurança
Pública, a variação foi mais significativa. Conforme dados apresentados pela pesquisa
IBGE (2020), 828 municípios alegaram possuir estas instâncias de participação, o que
representa uma variação de 19,8% quando comparados com os dados anteriores (IBGE,
2015).
Embora os dados do IBGE mereçam um melhor detalhamento, o que será feito no
próximo capítulo, eles são relevantes por demonstrarem que o fato de Juiz de Fora criar
instrumentos para a gestão da política local de segurança pública não deve ser percebido
como um fato isolado, resultante apenas das condições locais, mas sim como um fato
imerso em um contexto nacional, que não pode ser desconsiderado.
Assim, os dados do campo e as revisões de literatura, me fizeram optar por um
caminho teórico-metodológico que me permitisse interpretar os dados do campo pelo
olhar interdisciplinar das ciências sociais, com especial ênfase à sociologia política. Esse
caminho, como dito, pretende compreender que condições permitiram que a segurança
pública entrasse para a agenda de governo, tornando-se alvo da atenção e da ação dos
atores políticos em Juiz de Fora.
Reconheço que essas escolhas teóricas influenciaram a forma que eu analisei os
dados. Neste sentido, Oliveira (1996) chama a atenção para o fato de que o esquema
conceitual apreendido durante o itinerário acadêmico do pesquisador funciona como uma
espécie de filtro para percepção da realidade. É o que o autor chama de “domesticação
teórica” do olhar:

Talvez a primeira experiência do pesquisador de campo (ou no campo) esteja
na domesticação teórica de seu olhar. Isso porque, a partir do momento em que
nos sentimos preparados para a investigação empírica, o objeto sobre o qual
dirigimos o nosso olhar já foi previamente alterado pelo próprio modo de
visualizá-lo. Seja qual for esse objeto, ele não escapa de ser apreendido pelo
esquema conceitual da disciplina formadora de nossa maneira de ver a
realidade. Esse esquema conceitual, disciplinadamente apreendido durante o
nosso itinerário acadêmico (daí o termo disciplina para as matérias que
estudamos), funciona como uma espécie de prisma por meio do qual a
realidade observada sofre um processo de refração - se me é permitida a
imagem. É certo que isso não é exclusivo do Olhar, uma vez que está presente
em todo processo de conhecimento, envolvendo, portanto, todos aqueles atos
cognitivos, que mencionei, em seu conjunto. Mas é certamente no Olhar que
essa refração pode ser mais bem compreendida. A própria imagem óptica refração - chama a atenção para isso. (OLIVEIRA, 1996, p. 15-16).
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Nun᷃ez (2018) explica como a atitude de distanciamento ou de proximidade do
pesquisador está relacionada ao tipo de pesquisa antropológica ao explicitar sua condição
de pesquisadora. Segundo a autora

o campo, tal como ele se apresenta ao olhar do pesquisador, depende da
construção que se faz do outro. Construção essa que não é dada, mas produzida
através do contato do antropólogo com seus interlocutores. Nesse sentido, o
nativo só existe como nativo, desde o olhar do antropólogo. Olhar este que,
alicerçado na teoria antropológica, é capaz de o observar e “exprimir sua
cultura culturalmente, isto é, reflexiva, condicional e conscientemente”
(Viveiros de Castro, 2002). Sob essa perspectiva o “nativo” é sempre
“relativo”, na medida em que é construído como outro em relação, pelo olhar
do antropólogo. (NUN᷃EZ, 2018, p. 34).

Uriarte (2012, p. 04) ao explicar o método etnográfico, afirma que “é uma forma
de nos aproximarmos da realidade que propomos estudar e entender” e consiste “num
mergulho profundo e prolongado na vida cotidiana desses outros que queremos apreender
e compreender” (URIARTE, 2012, p. 08). Esses “outros” são, de forma mais específica,
os principais atores que, atuando em um “meio de interconhecimento” – que reúne
indivíduos dotados de nome próprio, patrimônio oficial ou sobrenome (BEAUD;
WEBER, 2007, p. 192) - interagem nas diversas “cenas sociais”. Essas, analisadas em
conjunto, compõem, em Juiz de Fora, o que denominei de “campo da segurança pública
municipal da cidade de Juiz de Fora/MG”.
No meu caso, o contato foi intenso, não somente pelo longo período de tempo em
que estive a observar, mas também porque o ato de observar foi transformado no ato de
participar, na ação. Entretanto, tomar consciência de que, por vezes, eu fazia parte dos
“outros” que eu observava foi, não somente motivo de angústias, mas também de
aprendizado, por ter me levado a praticar um exercício quase esquizofrênico de olhar,
com distanciamento, minhas próprias ações.
Muitas dessas contradições somente surgiram durante o período de escrita da tese,
momento em que as reflexões me fizeram perceber a necessidade de descrever e indicar,
com a maior fidelidade possível, minhas contribuições para a construção do meu objeto
de pesquisa.
A noção de campo que, desde o início, serviu como uma direção de pesquisa,
surge como espaço de relações objetivas que compõem o “meio de interconhecimento”
pesquisado. Além de propriedades específicas, o campo tem uma gênese social que
interessa para a sua compreensão.
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compreender a gênese social de um campo, e apreender aquilo que faz a
necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele
se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, explicar,
tornar necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário, e do não motivado os actos
dos produtores e das obras por ele produzidas e não, como geralmente se julga,
reduzir ou destruir. (BOURDIEU, 1989, p. 69).

Beaud e Weber (2007) explicam que uma das condições para a realização da
pesquisa etnográfica é que ela seja realizada em um meio de pesquisa com elevado grau
de interconhecimento. Segundo os autores, esta seria uma regra de ouro para a realização
de pesquisas etnográficas, por ser a condição “para fazer funcionar a dinâmica da
pesquisa, a transformação do pesquisador em aliado ou em inimigo potencial, a
possibilidade de desencadear entrevistas e de observar as interações pessoais” (BEAUD;
WEBER, 2007, p. 192-193).
Os autores alertam que interconhecimento não quer dizer harmonia, visto que todo
meio de interconhecimento é atravessado por disputas verbais, conflitos, concorrência e
batalhas (BEAUD; WEBER, 2007, p. 193), sendo as disputas inerentes ao campo político,
pois são características das relações de poder (BOURDIEU, 2011, p. 203).
A construção acima me auxiliou não só a identificar, mas também a delimitar o
campo onde realizei minha pesquisa empírica. Trata-se de um campo que veio se
consolidando na cidade de Juiz de Fora, em torno das políticas públicas municipais de
segurança. Embora a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (SESUC/JF), e
consequentemente os gestores que ocupam, ou ocuparam, esta pasta, tenham singular
centralidade neste campo, ele também é composto por outros atores, governamentais ou
não, que influenciaram esta construção.
Assim, embora a criação da SESUC/JF no ano de 2016 seja um marco importante
para minha pesquisa, notadamente por ser representativa da decisão governamental de
criar um órgão municipal com competência específica para o planejamento e execução
das políticas públicas municipais da cidade, a SESUC/JF não pode ser confundida com o
objeto desta tese.
Na verdade, como será descrito no capítulo III, a criação da SESUC/JF deve ser
identificada como um elemento dentro de um processo mais antigo, amplo e complexo,
cujas condições permitiram que o governo municipal avançasse em relação a algumas
pautas relacionadas à segurança pública. Note-se, inclusive, que a pesquisa de campo que
permitiu a elaboração deste trabalho foi realizada entre os anos de 2019 e 2020, período
este que, já em funcionamento a SESUC/JF, foi criado o Conselho Municipal de
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Segurança Urbana e Cidadania (COMSUC/JF) e realizada a 1º Conferência Municipal de
Segurança Urbana e Cidadania, com vista à elaboração do 1º Plano Municipal de
Segurança Pública da cidade.
Desta forma, embora a SESUC/JF, seus atores, decisões políticas e espaço físico,
tenham grande relevância para esta pesquisa (ressalte-se que várias reuniões que
participei ocorreram em seu espaço), esta Secretaria deve ser vista como um local de
pesquisa e não como o objeto desta pesquisa.
Assim, ao longo da pesquisa, serão observadas e descritas cenas sociais que não
se passam, necessariamente, na SESUC/JF, mas que compõem, o campo da segurança
pública de Juiz de Fora. A cena social deve ser identificada como uma ferramenta para
compreender as práticas, relações e interações entre os mais diversos atores, visto que “a
etnografia coloca assento não sobre o funcionamento estrutural dos campos, mas sobre a
realidade das cadeias de interdependência que os constituem” (BEAUD; WEBER, 2007,
p. 214).
A cena social não é somente uma rede de indivíduos (A conhece B, que conhece
C, mas A não conhece C), mas um “meio” no sentido que interconhecimento ‘afivela’ as
relações mesmo que não se trate senão de um interconhecimento fraco, por falatório, por
ter ouvido dizer, mais do que pela multiplicação de encontros: a cena é uma intersecção
de várias redes de interconhecimento. Mas, sobretudo, a cena social impõe significações
aos eventos que ali se desenrolam (BEAUD; WEBER, 2007, p.215).
Por ser a cena social uma importante ferramenta para a pesquisa de campo, essa
foi objeto de observação, interação e, algumas vezes, atuação direta, por ocasião dos
eventos (oficiais ou não) em que estive durante minha pesquisa de campo. Tais eventos
podem ser identificados como reuniões, solenidades e eventos oficiais, como a I Semana
de Segurança Pública e cerimônia de posse do COMSUC/JF, bem como a 1ª Conferência
Municipal de Segurança Pública, sendo que a última, em virtude de suas particularidades
e importância, será tratada, separadamente, no capítulo IV desta tese.
Como dito, no desenvolver desta pesquisa, tive que me policiar e exercitar minha
capacidade de me distanciar de um campo que me era familiar. Esse distanciamento me
fez ter tranquilidade para explicitar o desconforto, facilidade e contradição de ser,
simultaneamente, atora e pesquisadora. No entanto, esse constante exercício de
reflexividade me fez ter um olhar mais aguçado para as oportunidades que o campo me
trazia, permitindo com que eu identificasse as “pistas” que se abriam.
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No meu caso, as pistas de pesquisa foram uma importante descoberta, por eu ter
percebido minha capacidade de dar atenção àqueles eventos que, de início, seriam
irrelevantes, por não fazerem parte das falas institucionais dos meus interlocutores.
Somente quando observei que as conversas informais, aquelas que aconteciam fora da
cena principal, também eram fontes para minha pesquisa, percebi que também deveriam
compor meu diário de pesquisa. Confesso que ouvir, olhar e anotar, sem julgar, foi um
exercício árduo para alguém que aprendeu a ler o mundo pelas lentes normativas e
regulatórias do direito.
Sobre a importância do “Ouvir” e do “Olhar” para o trabalho de campo, Oliveira
(1996) afirma que:

Evidentemente tanto o Ouvir quanto o Olhar não podem ser tomados como
faculdades totalmente independentes no exercício da investigação. Ambos se
complementam e servem para o pesquisador como duas muletas (que não nos
percamos como essa metáfora tão negativa...) que lhe permitem caminhar,
ainda que tropegamente, na estrada do conhecimento. A metáfora,
propositadamente utilizada, permite lembrar que a caminhada da pesquisa é
sempre difícil, sujeita a quedas. (OLIVEIRA, 1996, p. 18).

Seria por demais enfadonho e distante da finalidade deste capítulo, enumerar todas
as “pistas” que surgiram durante a minha estada no campo. No entanto, uma foi essencial
por ter me auxiliado a delimitar meu objeto e ter ditado uma das construções teóricas,
dentre tantas possíveis, para elaboração desta tese.
Em uma conversa informal, o Secretário da SESUC/JF, a fim de explicar o motivo
de o Prefeito estar receoso com a criação de um Conselho Municipal de Segurança na
cidade, disse que o Prefeito tinha medo de que o SUSP se tornasse um novo SUS, com
muita transferência de responsabilidades e pouca transferência de recursos. Embora
simples, essa revelação me fez refletir sobre a necessidade de perceber a política nacional
de segurança pública como um elemento para a compreensão de qualquer processo em
nível local.
Se pensarmos o SUSP enquanto um mecanismo do governo federal para a
estruturação de um sistema de política pública na área da segurança, há de se considerar
que é típico dos sistemas de políticas públicas que o governo federal tenha ações que
induzam esse processo de descentralização, bem como o compartilhamento de
competências entre os entes da federação para a efetividade da gestão de uma política
pública. Essa pequena “pista” orientou minhas leituras e permitiu a construção do
próximo capítulo: “Da invisibilidade ao protagonismo: a centralidade dos municípios nos
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planos nacionais de segurança pública”. Sobre as “pistas” de pesquisa, Beaud e Weber
(2007) explicam que:

Observações excepcionais e anotações mínimas: acontece, em dadas
circunstâncias excepcionais, que um detalhe lhe chama de tal forma a atenção
que você não o anota ou apenas o nota. No entanto, trata-se certamente de uma
observação no sentido forte da palavra, de algo que você observou porque o
chocava, surpreendia-o, remexia em seu interior toda uma série de evidencias
que, de repente, eram reenviadas à arbitrariedade histórica ou cultural. As
circunstâncias são, elas mesmas, tão notáveis que não corre o risco de esquecêlas. (BEAUD; WEBER, 2007, p. 99).

Como dito, considero que estive em campo entre o período de 12 de fevereiro de
2019 a 22 de julho de 2020, período este em que minhas observações e anotações foram
mais sistemáticas. No entanto, esses marcos, entrada e saída do campo, não são aleatórios.
O dia 12 de fevereiro foi a data em que estive presente na primeira reunião na SESUC/JF,
após o convite feito pelo Secretário para ajudá-lo. Enquanto 22 de julho foi o dia que
tomei posse como membro da sociedade civil no COMSUC/JF.
Assim, considero que realizei uma pesquisa de longa duração, fato este que me
permitiu diversos encontros e trocas, elementos essenciais para a realização de uma
pesquisa de campo, nos moldes da que me propus a fazer. “O tempo passado no local abre
possibilidade de verdadeiros ‘encontros’, de verdadeiros ‘intercâmbios diferenciados’, de
um envolvimento com o tempo de seus pesquisados” (BEAUD; WEBER, 2007, p. 194).
Além disso, estar no campo por um longo período também permitiu que eu fosse
identificada por um maior número de pessoas, o que me fez ser vista por vários como
alguém que também compõem o “campo da segurança pública municipal da cidade de
Juiz de Fora/MG”.
Depois de encerrar o período dedicado às observações e à coleta dos dados
empíricos, muitas coisas aconteceram, inclusive no âmbito do COMSUC/JF. Além disso,
2020 foi um ano eleitoral, em que a disputa para a Prefeitura da cidade também foi
marcada por narrativas em torno de questões relacionadas à violência urbana e segurança
pública municipal. No entanto, a “escolha” de fechar o campo, muitas vezes angustiante
pela expectativa do “porvir”, é baseada em critérios pragmáticos como o tempo
regulamentar para defesa da tese.
Além das observações, ponto central da minha pesquisa, realizei oito entrevistas.
Estas entrevistas foram feitas com duas finalidades principais. Três delas tiveram função
complementar e me auxiliaram na reconstrução de alguns pontos específicos do processo
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que objetivei reconstruir no capítulo III desta tese. Nessas ocasiões, foram entrevistados
dois Guardas Municipais e um ator que acompanhou os dois primeiros anos de trabalho
da SESUC/JF. A fim de preservar suas identidades, eles serão identificados apenas como
“entrevistado(a)”. Foram entrevistas mais exploratórias, embora eu também tenha
buscado captar o ponto de vista desses interlocutores.
As outras cinco, foram feitas com atores que participaram da 1ª Conferência
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, evento este que ocorreu entre os dias 29 e
30 de agosto de 2019. A singularidade deste espaço criado pelo Secretário da SESUC/JF
para viabilizar a participação da sociedade civil nas construções das políticas públicas
municipais de segurança, vai desde os arranjos para a sua preparação, até as condições
para a sua realização, pelo que a Conferência mereceu um espaço privilegiado neste
trabalho.
Neste contexto, as entrevistas foram instrumentos para captar os pontos de vistas
daqueles atores, em especial os não governamentais, que participaram do evento.
Também com a finalidade de preservar a identidade desses entrevistados não serão
mencionados seus nomes, embora, por vezes, seja necessário informar qual o espaço que
esses atores ocuparam na Conferência.
Tais entrevistas serão analisadas em conjunto com as anotações que produzi e com
as matérias audiovisuais que foram gravadas pela TV Câmara e pela Prefeitura Municipal
durante os dois dias de evento. Sobre a integração entre entrevistas e observações para a
realização da pesquisa de campo, Beaud e Weber (2007) afirmam que:

Entrevistas e observações fazem progredir a pesquisa como um concerto. Não
há corte entre ambas. O campo não é compartimentado e você passa
indiferentemente de uma para a outra e não precisa especializar-se em uma
técnica ou outra. É o campo que lhe ditará a respectiva parte que lhe deverá
atribuir. (BEAUD; WEBER, 2007, p. 118).

A fim de facilitar a negociação das entrevistas, um dos critérios para a escolha dos
entrevistados foi a facilidade de ter acesso aos mesmos. Quanto ao número de
entrevistados, este pode ser explicado pelo fato de que as entrevistas etnográficas não têm
por vocação a representatividade, devendo estar associadas à pesquisa de campo, sendo
assim “o critério do número de entrevistas importa, portanto, menos que aquele que
consiste em associar as entrevistas à pesquisa de campo propriamente dita” (BEAUD;
WEBER, 2007, p.119).
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As cinco entrevistas com os atores que participaram da Conferência foram
gravadas, com o consentimento prévio de todos, perfazendo um total de 140 minutos de
gravação. As entrevistas foram não estruturadas, a fim de resguardar a espontaneidade e
o caráter pessoal dos entrevistados, bem como o aspecto exploratório das mesmas.
Ademais, a entrevista não estruturada permite levar em consideração, no momento
de análise, as condições institucionais particulares de cada ator entrevistado, inclusive as
suas diversas tendências de fechamento, o que facilita trabalhar melhor "temas
complexos". Assim, neste contexto, uma entrevista que mais se assemelhe a uma conversa
é mais eficaz, por melhor possibilitar uma compreensão das crenças, atitudes, valores e
motivações dos atores entrevistados em relação ao meu objeto de pesquisa em um
contexto social específico (LAVILLE; DIONNE, 1999).
Embora eu entenda que as entrevistas realizadas foram suficientes para o objetivo
deste trabalho, posto que, como dito, elas tiveram uma finalidade complementar às
observações que realizei durante o longo período em que estive em campo, é necessário
reconhecer que todas as restrições advindas da pandemia causada pelo “coronavírus”, em
especial o isolamento social e o fato de a atenção do poder público estar totalmente
voltada para a saúde pública desde março de 2020, me demoveram da intenção inicial de
entrevistar o Prefeito Municipal. Essa entrevista, face à sua especificidade, deveria passar
por tentativas de negociação que, no meu ponto de vista, estavam obstaculizadas em
virtude da particularidade do momento.
A falta de entrevista não quer dizer que os pontos de vista do Prefeito não foram
levados em consideração. Na verdade, eles foram captados pela própria observação e
também pelas reproduções de suas falas em jornais e documentos oficiais.
Weber (2009) ao explicar sobre os princípios fundamentais do método
etnográfico reforça a importância do observar e escutar, diferenciando essa prática do
mero interrogatório: “observar e escutar as pessoas, e não interrogá-las, para preservar
suas iniciativas de classificação e o domínio sobre suas palavras” (WEBER, 2009, p. 27).
Kant de Lima (2011), por sua vez, não descarta a possibilidade de que o método
etnográfico tenha como objeto de análise discursos escritos.
Ainda em relação às entrevistas, optei também em não entrevistar o Secretário que
estava à frente da SESUC/JF enquanto eu estive no campo. A escolha foi tomada a partir
de um alerta feito por Beaud e Weber (2007, p. 121): “Do informante ao entrevistado:
riscos da entrevista com um aliado”. Segundo os autores, a entrevista supõe uma relação
de distância, sendo que, ao longo da minha pesquisa de campo, a nossa relação ficou mais
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próxima. Essa proximidade fez com que eu tivesse receio que a entrevista, ou tentativa
dela, suscitasse algum tipo de mal-estar, comprometendo a própria relação estabelecida.
Assim, reconhecendo que “nem todos os pesquisados são entrevistáveis” (BEAUD;
WEBER, 2007, p. 127), a solução foi intensificar o trabalho de observação.
Por fim, embora os métodos interpessoais (observações e entrevistas) tenham tido
grande importância para o desenvolvimento da minha pesquisa, também foram utilizados
documentos (leis, jornais, notícias de páginas oficiais, documentos oficiais, folders de
divulgação de eventos). Essas fontes facilitaram a compreensão e reconstrução de alguns
eventos que, apesar de distantes em termos temporais, foram importantes para o processo
que me dispus a descrever e compreender.
Assim, foi por esta combinação de métodos que pretendi compreender o processo
de formação de uma agenda municipal de segurança pública na cidade de Juiz de
Fora/MG. No entanto, como dito, a construção deste objeto passa pela compreensão entre
a possível relação entre os sucessivos planos nacionais de segurança pública apresentados
pelo governo federal após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e o fato de a
segurança pública ter entrado para a agenda dos governos municipais, a ponto de estes
entes se articularem institucionalmente com vistas ao planejamento de políticas públicas
municipais de segurança. É esta possível relação que será objeto de apresentação no
próximo capítulo.
Finalmente, os próprios limites geográficos desta pesquisa de campo fazem com
que esta tese não tenha a pretensão de apresentar respostas gerais para o maior
protagonismo dos municípios brasileiros na segurança pública. É certo, porém, que um
olhar atento para realidade de Juiz de Fora pode trazer algumas conclusões que, embora
não generalizáveis para toda a realidade brasileira, podem servir como caminhos a serem
seguidos por outros pesquisadores de campo.
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CAPÍTULO 2
DA INVISIBILIDADE AO PROTAGONISMO: A CENTRALIDADE DOS
MUNICÍPIOS NOS PLANOS NACIONAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

A pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) entre os
anos de 2002 e 2017 demostra que os municípios tiveram um aumento de 258% nos gastos
com a segurança pública (FBSP, 2019). Tal aumento superou expressivamente aqueles
indicados para união e estados-membros. Enquanto no mesmo período as despesas da
união aumentaram 105%, as dos estados variaram positivamente 64%. Em que pese as
unidades da federação arcarem com aproximadamente 80% do total de gastos com a
segurança pública no período indicado, é indiscutível que os municípios estejam
aumentando sua participação no montante total do financiamento da política de segurança
pública no País.
De acordo com a pesquisa (FBSP, 2019), esse financiamento passou de 3% do
total gasto (1,59 bilhões) no ano de 2012 para 6% (5,69 bilhões) em 2017. É possível
constatar não apenas um aumento do número de municípios que passaram a ter gastos
com a segurança pública, mas também o montante gasto. Simultaneamente ao aumento
do financiamento municipal, há uma tendência de que os municípios criem órgãos
gestores de segurança pública (secretarias ou órgãos congêneres), conselhos municipais
de segurança pública e/ou instituam guardas municipais.
Schabbach (2014) afirma que desde meados da década de 1990 é possível perceber
uma progressiva responsabilização dos municípios na área da segurança pública. Assim
como, em outros setores de políticas, “os governos locais passaram a ser atores
privilegiados na implementação de programas envolvendo a segurança pública, inclusive
daqueles formulados em níveis superiores de governo e descentralizados”.
(SCHABBACH, 2014, p. 222).
A autora afirma que o processo de municipalização da segurança pública pode ser
ilustrado não somente pelo crescimento no número de municípios que criaram órgãos
específicos para a gestão da segurança pública, como pelo número de convênios firmados
entre a União e os entes federados no período 1996 e 2010. A partir do exemplo do Rio
Grande do Sul, Schabbach (2014) cita que “de um total de 310 convênios que totalizaram
R$ 357.055.098,29 em recursos transferidos, 119 deles foram propostos por Prefeitos
Municipais (38%), a maioria a partir de 2008 – sob a vigência do PRONASCI -”
(SCHABBACH, 2014, p. 224).
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Os dados trazidos pelas pesquisas “Perfil dos Municípios Brasileiros” (IBGE,
2007; IBGE, 2010; IBGE, 2013; IBGE, 2020) e “Perfil dos Estados e dos Municípios”
(IBGE, 2015) abrangendo os anos de 2006, 2009, 2012, 2014 e 2019, demonstram que
várias Prefeituras têm se articulado institucionalmente em torno da temática, criando
órgãos gestores próprios e instrumentos estatais de planejamento da política de segurança
pública. No mesmo sentido, é o trecho seguinte retirado de publicação intitulada “O novo
Sistema Único de Segurança Pública”, elaborada pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública:

os municípios também têm contribuído de forma mais incisiva com a função
da segurança pública no período recente, mesmo aqueles de menor porte, na
tentativa de incidir sobre a questão da violência e criminalidade que certamente
se mostra urgente no dia-a-dia da gestão local. (FBSP, 2019, p. 47).

Segundo os dados do IBGE, no ano de 2006, 22,1% das Prefeituras responderam
ter órgão gestor na área da segurança pública (IBGE, 2007). Em 2019, esse percentual foi
de 23,6% (IBGE, 2020). Estes órgãos gestores podem ter caracterizações diversas:
secretaria municipal exclusiva; secretaria municipal em conjunto com outras políticas;
setor subordinado a outra secretaria; setor subordinado diretamente a chefia do executivo
e órgão da administração indireta.
O gráfico a seguir demonstra que, embora o percentual de municípios que afirma
ter órgãos gestores na área não tenha tido uma variação substancial, é considerável a
tendência de especialização destas pastas. No ano de 2006, 10,4% das Prefeituras tinham
secretaria municipal com competência exclusiva na segurança pública, enquanto em
48,6% os órgãos gestores na área estavam diretamente subordinados à chefia do
Executivo (IBGE, 2007).
Em 2020, a proporção altera sensivelmente. Dentre os 1.316 municípios que
afirmam possuir órgãos gestores na segurança pública, 21,12% possuem secretarias
exclusivas, enquanto em 23,6% destes municípios, a estrutura gestora vincula-se
diretamente ao Prefeito.
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Figura 1- PERFIL DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS GESTORES DE SEGURANÇA PÚBLICA
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FONTE: Elaborado pela autora com base nos dados do IBGE (2007; 2010; 2013; 2014; 2020),
2021

Além de indicar uma maior especificidade no tratamento da temática, o aumento
do percentual de municípios com secretaria exclusiva, por ter impactos orçamentários, é
um dado relevante quando considerada a real atenção que a pauta da segurança pública
recebe em um determinado município.
No entanto, outros dados também devem ser considerados. O próximo gráfico
demonstra a variação do percentual de municípios que afirmaram, por ocasião das
pesquisas realizadas pelo IBGE (2007; 2010; 2013; 2016; 2020), terem órgão gestor de
segurança pública, conselho municipal de segurança pública e guarda municipal.
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Figura 2 - MUNICÍPIOS COM ESTRUTURAS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA
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FONTE: Elaborado pela autora com base nos dados do IBGE (2007; 2010; 2013; 2016; 2020),
2021

Entre 2006 e 2019, o percentual de municípios com guardas municipais teve uma
variação superior a 7%, passando de 14,1% (IBGE, 2007) para 21,3% (IBGE, 2020). No
ano de 2019, 1.188 munícipios brasileiros afirmaram ter guarda municipal constituída.
Em relação à existência de conselho municipal na área, os dados do IBGE (2007; 2020)
indicam que enquanto no ano de 2006, 8% dos munícipios afirmaram possuir este espaço
destinado a participação da sociedade civil, tal percentual chegou a 15% no ano de 2019.
Embora os resultados mostrem uma evolução na criação de novos Conselhos
Municipais de Segurança Pública, há que se ressaltar que a existência não pressupõe uma
atividade efetiva. Segundo dados do IBGE (2020), dos 828 conselhos existentes no Brasil
no ano de 2019, apenas 542 (65,5%), afirmaram ter realizado reunião nos últimos 12
meses.
Assim como as variações nas características das estruturas gestoras na área de
segurança são relevantes, não deve ser desconsiderado o fato de que há uma relação direta
entre a existência de órgão gestor e o porte populacional dos municípios. Segundo dados
do IBGE (2020), “naqueles com mais 50 000 habitantes, o órgão gestor de segurança
pública estava presente em mais de 60% das prefeituras investigadas, ao passo que, entre
aqueles com mais de 500.000 habitantes, o percentual chegava a 97,9%”. (IBGE, 2020,
p. 50).
Ao analisar o processo de descentralização da política de segurança pública
através do repasse de responsabilidade e de recursos aos municípios, Schabbach (2014)
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reconhece que a capacidade de os municípios implementarem políticas na área varia de
acordo com as características destes entes. Segundo a autora,
a extrema desigualdade entre os municípios brasileiros – quanto ao seu
tamanho populacional, receita, nível de desenvolvimento econômico e social,
desigualdade social, pertencimento ou não à região metropolitana, dentre
outros aspectos -, reflete-se na sua capacidade de propor e implementar
políticas públicas. (SCHABBACH, 2014, p. 227).

Apesar das especificidades do processo de descentralização das políticas públicas
de segurança, notadamente em decorrência do acúmulo de competência que os estadosmembros possuem nessa área, é certo que há uma expansão da participação dos
munícipios na segurança pública, principalmente quando observados os municípios de
médio e grande porte. Essa expansão, embora gradativa, tem como marco a Constituição
Federal de 1988 que permitiu à administração municipal criar suas guardas municipais.
Neste sentido:

O texto constitucional de 1988, no seu artigo 144, atribui aos governos
estaduais a responsabilidade pela segurança pública, com as polícias militares
e civis definidas como órgãos implementadores. Contudo, também previu a
criação de guardas municipais, com mandato para cuidar da segurança dos
próprios municipais. Desde então, a discussão sobre o papel dos municípios na
segurança pública só tem aumentado. Um estudo da Secretaria Nacional de
Segurança Pública publicado em 2006 já apontava, à época, que, pari passu ao
rápido crescimento dos efetivos das guardas municipais e da quantidade de
municípios por ela atendidos, houve um progressivo deslocamento das
atividades de proteção ao patrimônio público e apoio à comunidade para outras
de competência original da polícia militar, tais como o atendimento a
ocorrências e policiamento ostensivo (SENASP, 2006). Esse fenômeno
demostra a constante preocupação das administrações municipais em atuar nos
espaços criados pelas deficiências dos aparelhos estatais de segurança pública,
o que se soma aos estímulos que foram produzidos pelo governo federal na
forma de repasse de recursos. (JUNIOR; ALENCAR, 2016, p. 26).

Muito embora inexista um consenso teórico sobre os motivos que contribuíram
(ou que contribuem) para que os munícipios aumentem sua participação na segurança
pública, Alves (2008) destaca a maior participação do poder local como um dos elementos
de constituição de um modelo de segurança cidadã que, segundo o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento, tem a seguinte conceituação:

O conceito de segurança cidadã relaciona-se à ideia de democracia, na medida
em que surge para instaurar novo paradigma de segurança como bem coletivo
e direito do cidadão. Além de incluir a temática da participação comunitária na
agenda da segurança, o conceito associa-se à noção de convivência segura e
pacífica, baseada em dimensões mais amplas do que a mera sobrevivência
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física, implicando formas de socialização mais igualitárias. Outro aspecto
importante do conceito é a valorização da dimensão local, como possibilidade
de se constituírem laços sociais e intervenções mais participativas no campo
da segurança pública (grifo nosso). (ALVES, 2008, p. 64).

Alves (2008) reforça o papel do território que surge em uma nova concepção de
segurança pública, como um lugar estratégico para a implementação das políticas
públicas, “abrindo espaço para a introdução de novos conceitos e novas práticas de gestão
caracterizadas por maior participação dos beneficiários, mais flexibilidade na
operacionalização das intervenções, valorização do território como unidade da ação e
integração das redes locais” (ALVES, 2008, p.66).
Freire (2009) propõe analisar historicamente as características das políticas de
segurança brasileiras através de três paradigmas distintos, quais sejam: Segurança
Nacional, Segurança Pública e Segurança Cidadã. A partir desta divisão, a autora
relaciona o maior envolvimento do município nestas políticas ao último paradigma, dando
ênfase à criação de mecanismo de participação social para a implementação de um
modelo de segurança cidadã.

Na perspectiva da Segurança Pública, a descentralização alcança apenas o
nível estadual. Com a Segurança Cidadã, nova ênfase é dada à gestão local da
segurança e a atuação municipal passa a ser fundamental para a aplicação desse
conceito. O mesmo ocorre com a participação social. Na Segurança Pública, já
há a ideia de instauração dos conselhos, mas na Segurança Cidadã a
participação social é central. O indivíduo é o centro da política e seu principal
beneficiário, possuindo papel preponderante na gestão das políticas de
segurança cidadã. A participação aqui extrapola os espaços institucionais dos
conselhos, mas passa a ser vista como uma mudança cultural. (FREIRE, 2009,
p. 56).

Delgado (2015b) afirma que o processo de consolidação de um paradigma de
segurança cidadã no Brasil ainda é um fenômeno em construção e dentre as suas
características principais destaca-se a busca pela efetivação de políticas setoriais
integradas em âmbito local. Em seu texto intitulado: “O município e a Segurança Pública:
para compreender o presente, um retorno ao passado”, a autora afirma que um dos
referenciais deste novo paradigma foi o êxito das ações de prevenção e controle da
criminalidade alcançado na Colômbia, a partir da segunda metade da década de 1990.
Ainda segundo a autora, em termos legais, tal paradigma estaria relacionado ao
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI – que, instituído
pela Lei 11530/2007, objetivou a promoção e articulação sistêmica dos entes federados e
da sociedade na promoção da Segurança Pública, fomentando a participação do município
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como construtor de políticas públicas de segurança. Ao apresentar os principais
argumentos teóricos que buscam justificar o processo de inclusão do município nos
debates sobre as políticas públicas de segurança após a promulgação da Constituição
Federal de 1988, Delgado (2015b), citando Miraglia (2008) e Riccio Neto (2012), expõe
que:
sendo a cidade o “locus” de vivência dos problemas relacionados à
criminalidade, o município passa a ser percebido como um espaço legítimo de
definição de estratégias nesta área de atuação. A ação dos gestores públicos
municipais, notadamente em relação ao seu poder de articulação com as
diferentes instituições, atores sociais, comunidade, bem como proximidade
com o espaço geográfico e social em que ocorrem os crimes, também é
ressaltada. É um processo cujo pressuposto básico é a interação do poder
público com a comunidade e o reconhecimento de que, embora as normas
sejam federais e as polícias, regra geral, estaduais, os problemas relacionados
à violência têm feição local. Capacidade de articulação, soluções locais e
proximidade entre comunidade e prefeitura são apresentadas como as grandes
marcas da administração municipal, consideradas como fatores fundamentais
para a formulação de políticas públicas de segurança e ações eficazes de
combate à violência. (DELGADO, 2015b, p. 58/59).

Desta forma, o debate sobre a participação do município na segurança pública
aponta para o reconhecimento das potencialidades do poder local em ações de prevenção
à criminalidade e das cidades como atores políticos capazes de efetivar mecanismos de
participação social mais desenvolvidos. No entanto, é importante analisar qual o papel
desempenhado pelo governo federal em seus sucessivos Planos Nacionais de Segurança
Pública e na indução de políticas municipais de segurança pública. Apesar de ser
recorrente a hipótese de que a maior participação do município ocorreria em decorrência
de sua adesão aos valores que estruturam a concepção de Segurança Pública Cidadã, por
meio da construção de uma política de segurança pública baseada em princípios
democráticos, interdisciplinares, humanitários e voltados para a construção de uma
cultura de paz (FERREIRA; BRITO, 2010).
Barbosa et al. (2008) reconhecem que os instrumentos programáticos e as políticas
indutivas do governo federal geraram algumas mudanças no comportamento das
administrações públicas estadual e municipal na área da segurança pública. Os autores,
ao apresentarem alguns resultados da pesquisa que resultou no diagnóstico de segurança
pública e nas diretrizes do plano municipal de segurança pública de São Gonçalo,
afirmam que um destes exemplos é a realização de diagnósticos dos problemas locais
como condição prévia para que os municípios pudessem receber recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública (FNSP), conforme previsto na Lei 10.746/2001.
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Os autores afirmam que os contextos políticos e os rearranjos institucionais
presentes na conformação das políticas nacionais de segurança pública não recebem o
grau de explicitação que seria desejável (BARBOSA et al., 2008). Assim, a fim de
contextualizar as ações observadas no município de São Gonçalo-RJ, os autores
apresentam um breve histórico dos planos nacionais de segurança pública no período
compreendido entre os anos 2000 e 2008.
Autores como Kruchin (2003), Freire (2009) e Soares (2005) concordam que uma
maior atuação do município na segurança pública seja reflexo de uma tendência de
descentralização das políticas públicas. Freire (2009) cita o exemplo da saúde, embora
reconheça que esta área, quando do advento da Constituição Federal de 1988, tinha um
grau de sazonamento consolidado - diferente da segurança pública - o que permitiu a
universalização, descentralização, articulação e organização de uma estrutura
participativa nos três entes federativos e a sociedade.
No mesmo sentido, é a análise feita por Kant de Lima, Eilbaum e Pires (2010).
Segundo os autores, o caráter descentralizador e participativo da Constituição Federal de
1988 tem sido observado, de forma prioritária, nas áreas da educação e da saúde. Em
relação à área da Segurança Pública, as mudanças formam tímidas, visto que o
protagonismo de intervenção da violência e da criminalidade foi outorgado às polícias
estaduais. “Assim, a atribuição conferida à Guarda Municipal foi apenas a guarda e
vigilância dos próprios municipais” (KANT DE LIMA; EILBAUM; PIRES, 2010, p.
3/4).
Soares (2005), por sua vez, apresenta as principais vantagens da gestão municipal
da segurança pública:

A presença capilar das agências governamentais tende a facilitar a operação e
o aperfeiçoamento dos instrumentos de controle externo democrático, de
articulação com a sociedade, de planejamento sensível às peculiaridades de
bairros e comunidades e de avaliação sistemática das políticas públicas.
Governos municipais credenciam-se a ser mais competentes e abertos à
participação popular. Por outro lado, o processo de globalização tende a
aproximar, estabelecer conexões e instaurar processos de contágio político
entre os contextos locais e universais, o que torna as circunstâncias singulares
dos pequenos centros permeáveis ao acompanhamento crítico e comparativo
de uma audiência política mais ampla e, portanto, suscetíveis de
monitoramento corretivo por parte dos atores transversais, como os partidos.
O inverso também é verdadeiro: as experiências locais, por diferentes meios e
em níveis diversos, exercem impacto sobre as dinâmicas universais, o que
tende a politizar as contingências antes limitadas a âmbitos restritos e
provincianos. (SOARES, 2005, p.29/30).
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Ricardo e Caruso (2007) relatam a experiência de Diadema-SP que, a partir de
2001, teve ações no sentido de construir uma política municipal de segurança pública,
inclusive com a elaboração do II Plano Municipal de Segurança Pública de Diadema.
Segundo os autores, o êxito das ações implementadas foi um dos fatores que levou a
reeleição do Prefeito.
No mesmo artigo, os autores apresentam também como exitosa a experiência de
Recife-PE. Com uma taxa de 95,8 homicídios por 100 mil habitantes no ano 2000, a
Prefeitura iniciou ações no sentido de articular seus programas sociais com foco na
prevenção da violência. Foi elaborado pela Câmara Municipal, em 2004, o Plano
Metropolitano de Política de Defesa Social e Prevenção da Violência.
Os autores apresentam, também, as experiências de Resende-RJ e São Paulo-SP.
O município fluminense criou o Plano Municipal de Ordem Pública em 2004, “com ampla
discussão e participação da população local, e com uma liderança política forte centrada
na figura do Prefeito”. (RICARDO; CARUSO, 2007, p. 113). Enquanto a capital do
estado de São Paulo implementou, desde março de 2006, medidas para a elaboração de
um diagnóstico e de um Plano de Prevenção de Violência e de Promoção de Convivência.
Embora os autores afirmem que estas ações resultam de uma ampla discussão
local e de uma liderança forte dos prefeitos, não há informações se estes municípios
específicos receberam verbas do governo federal após a concretização de tais ações. No
entanto, no período entre 2003 e 2006, em que a elaboração de diagnósticos era um dos
critérios estabelecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) para
que os municípios recebessem recursos do FNSP, 175 municípios receberam recursos do
governo federal.
Assim, embora haja autores que reconheçam a tendência de descentralização das
políticas públicas, dentre as quais a de segurança, após a promulgação da CF/1988, não
há uma problematização sobre a possível relação entre uma política nacional de segurança
pública e a construção de políticas municipais de segurança pública. Tal omissão pode
levar à conclusão de que “atuar” ou “não atuar” na área da segurança pública seria uma
decisão autônoma do ente municipal, fruto de uma maior conscientização sobre a
importância de sua atuação neste campo, independentemente de qualquer política
indutiva do governo federal.
Ocorre que o comportamento do governo federal não pode ser desconsiderado
como um fator que exerce influência sobre o fato de os governos municipais darem cada
vez mais atenção às questões relacionadas à segurança pública, a ponto de criarem órgãos
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gestores próprios e instrumentos estatais de planejamento da política de segurança
pública.
O modelo teórico sobre a formação de agenda de políticas públicas (agenda
setting), indica o “clima” ou “humor” nacional como um dos elementos que exercem
influência sobre a formação da agenda de governo. Esse componente do chamado “fluxo
político” pode ser percebido como um espaço propício para que algumas ideias
germinem, incentivando, ou não, as decisões daqueles que participam do processo
decisório (KINGDON, 1995; CAPELLA, 2005; CALMON; COSTA, 2007). Essa
disposição nacional “muda de tempos em tempos ocasionando importantes mudanças na
composição política e das políticas públicas” (CALMON; COSTA, 2007, p.10).
Assim, parte-se da premissa de que a compreensão do processo de formação de
uma agenda municipal de segurança pública pressupõe o reconhecimento de que os
movimentos realizados pelo governo federal, consubstanciados nos planos nacionais de
segurança pública, têm o potencial de influenciar, embora não determinem, as
construções dos governos locais.
No entanto, mais importante do que afirmar que as ações do governo federal têm
o potencial de exercerem alguma influência sobre as articulações dos governos
municipais em torno da temática da segurança pública, é identificar de que forma, e sob
que circunstâncias, essa influência pode ocorrer. Em se tratando de segurança pública, há
de se reconhecer que a Constituição Federal de 1988 trouxe o embrião para a criação de
um sistema de políticas públicas que, nos moldes da saúde, implementasse um modelo
para a coordenação da atuação dos três entes federados. Esse modelo consubstancia-se na
política nacional de segurança pública do governo federal e na forma que esta induz, ou
tenta induzir, um maior engajamento municipal na área.
A própria existência de uma política federal capaz de articular e financiar as
políticas de segurança pública nos três entes federados é questionável, face à própria
incapacidade institucional que o governo federal vem, historicamente, demonstrando na
área. No entanto, o papel-chave do governo federal para a indução de políticas públicas
não pode ser desconsiderado, mesmo quando pensado em uma área tão peculiar como a
segurança pública.

No Brasil, o governo federal possui um papel-chave na indução de
praticamente todas as políticas públicas. Mesmo com o advento do processo
de municipalização, ocorrido a partir da Constituição Federal de 1988, a
relevância do governo federal nas mais diversas políticas, como saúde,
educação e assistência, permaneceu central, seja na definição das tipologias
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dos serviços e equipamentos, seja no processo de escolha das tecnologias e
metodologias de atuação, na estruturação dos sistemas de dados, na
padronização dos atos profissionais, no fomento de pesquisas e no modelo de
financiamento. (KOPITTKE, 2017, p. 41).

Assim, por reconhecer que o governo federal exerce um papel de destaque na
indução de políticas públicas municipais de segurança, serão apresentados os diversos
planos nacionais de segurança pública vigentes no Brasil após a promulgação da
CF/1998, na tentativa de conhecer as condições que podem influenciar para que a
segurança pública alcance a agenda de governo em determinado município.
Tendo como fonte de pesquisa documentos oficiais - leis, decretos, planos e
projetos - referentes às políticas oficiais, foi possível visualizar o comportamento
institucional do governo federal frente à emergência da questão social da violência urbana
no Brasil pós Constituição Federal de 1988, bem como o espaço destinado ao município
em cada um desses planos. Por ora, adianta-se que, pelas leituras dos textos de lei, pode
se perceber que o município, ao longo de 30 anos, deixou de ser um ente quase invisível
para ocupar um lugar de destaque nas políticas de segurança pública do governo federal.
O uso desta perspectiva histórica não tem por objetivo pensar historicamente o
passado, mas sim, através da história, repensar o presente” (GARLAND, 2008, p. 43).
Ademais, o “desvio pela história” enquanto método de desnaturalização do mundo social
permite o estranhamento do meu objeto de pesquisa, “contaminado” pela familiaridade:
“todas as coisas do mundo social têm uma história, que nada é ‘como está’, ‘desde toda a
eternidade” (BEAUD; WEBER, 2007, p. 33).
A análise dos documentos jurídicos será realizada tendo como referencial a
percepção de Kant de Lima (2011, p. 09), de que “a instância jurídica não só reprime,
mas produz”. Desta forma, ainda que o direito tenha a capacidade de invisibilizar as lutas
e tensões subjacentes a sua criação, a instância jurídica, segundo o autor, tem o efeito
positivo de produzir uma ordem social definida. Os documentos oficiais que versam sobre
as políticas nacionais de segurança pública, inserem-se na lógica própria do direito
enquanto instrumento apto a criar discursos verdadeiros e forjar a realidade social.
Neste sentido, Kant de Lima (2011, p.15) explica que “o mito da coerência e
sistematicidade do Direito serve a sua instituição como saber dogmático e fonte de
poder”. Assim, os Planos Nacionais de Segurança Pública, não por sua pertinência, mas
por sua origem (governo federal) e por sua forma (lei), são fortes instrumentos de criação
de uma ordem social definida, devendo ser considerados, também, por esse viés.

58

Um exemplo retirado de observações que fiz durante minha permanência no
campo, refere-se a forma com que as diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública
(SUSP), instituído a partir da lei n° 13.675/2018, foram utilizadas pelo Secretário
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora como argumento para
justificar suas iniciativas e buscar convencer os demais atores da necessidade de que
fossem criados o Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania e o Plano
Municipal de Segurança Pública. Alinhado às diretrizes do governo federal, o gestor da
pasta buscou, por várias vezes, amparar-se na lei federal para mostrar a pertinência federal
para mostrar a pertinência das ações que estavam sendo propostas, sob o argumento de
que seria necessário que o município se adequasse às normativas no SUSP para conseguir
verbas do governo federal.
Por fim é necessário reconhecer que, marcadas por descontinuidades e rupturas
(BARBOSA et al., 2008), as tentativas do governo federal de sistematização das políticas
de segurança pública são percebidas com certo pessimismo por estudiosos, que afirmam
o caráter meramente simbólico dos planos. Pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (2018) reconhece que as tentativas de organização, sistematização e
indução destas políticas são marcadas por suas intermitências, sendo que “alternância
programática e descontinuidade são marcas simbólicas do governo federal nas políticas
de segurança pública, muitas vezes dentro no mesmo governo ou sob o comando do
mesmo partido (FBSP, 2018, p. 41).
Os autores ainda demonstram preocupação com a efetiva implementação do SUSP
posto que, “embora exista do ponto de vista formal, não está claro se a atual gestão deve
implementá-lo” (FBSP, 2018, p. 42). Essa preocupação é justificável: criado no último
ano do governo Michel Temer, em um clima de instabilidade política, o SUSP teria que
ser estruturado na gestão de outro Presidente, o que tornava alto o risco de não
implementação, face à alta volatilidade das agendas de políticas públicas por ocasião de
mudanças na chefia do poder executivo.
Reafirmando o pessimismo com os sucessivos planos criados ao longo dos anos,
Soares (2007) busca compreender os principais movimentos - avanços, recuos, pressões
e reações - tendentes a criar uma “Política Nacional de Segurança Pública”. No entanto o
autor, que ocupou o cargo de Secretário Nacional de Segurança Pública durante os dois
primeiros anos do 1º mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reconhece a
dificuldade de fazer uma avaliação dos resultados destas políticas de segurança pública,
assim como da performance policial.
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Kopittike (2018) afirma que mesmo durante o período da Segurança Cidadã, que
segundo o autor compreende o período entre os anos 2000/2011, não é possível afirmar
que o País avançou para um modelo indutor-regular, sendo que o “aumento do
envolvimento do governo federal na segurança não foi acompanhado de um
fortalecimento da sua capacidade institucional e normativa para atuar no tema”
(KOPITTIKE, 2018, p. 07). De acordo com o autor, no modelo Indutor-Regulador:

o governo nacional assume um forte papel de indução e regulação, onde a
capacidade institucional civil se fortalece e se institucionaliza, passando a
exercer a direção da política de segurança do país com um fortalecimento da
sua capacidade de formulação, ao mesmo tempo que exerce um papel
regulador sobre os sistemas estaduais e municipais de segurança nas áreas de
policiamento, prevenção e prisional”. (KOPITTIKE, 2018, p. 03).

Dessa forma, reconhecendo as fragilidades apontadas e tendo como marco inicial
a Constituição Federal de 1988 e marcos finais a lei que instituiu o SUSP e o Decreto que
instituiu o Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), ambos de 2018, serão
apresentados os diversos planos nacionais de segurança pública do governo federal. Esses
documentos devem ser compreendidos como instrumentos normativos da Política
Nacional de Segurança Pública brasileira.

2.1 A Política Nacional de Segurança Pública ao longo da história

Segundo Kopittike (2018), o Brasil passou por quatro diferentes etapas sobre o
papel do governo na Segurança Pública nos últimos 40 anos. Segundo o autor, estas etapas
podem ser divididas da seguinte forma: 1) (1988-1984) – Final da Ditadura: o governo
federal enquanto forte protagonista na formação das lideranças nacionais, tendo como
referencial a doutrina da segurança nacional. Nesse contexto, inexistia uma política
nacional de segurança pública, sendo que a “União concentrava poderes de intervenção
direta nas polícias estaduais, mas com fraco controle interno sobre a gestão e uso da força”
(KOPITTIKE, 2018, p. 05); 2) (1985 – 1999) – Período de Transição Democrática:
período marcado por diversos conflitos institucionais entre civis e militares,
prevalecendo, em sua maioria, a posição dos militares, além de “uma ausência quase
completa do governo federal em relação ao tema da segurança, enquadrando-se no
modelo sem regulação e sem indução” (KOPITTIKE, 2018, p. 05); 3) (2000 – 2011) –
Período da Segurança Cidadã: denominado pelo autor como a “década de ouro da
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Segurança Pública”, tem como característica a doutrina vinculada ao conceito de
Segurança Cidadã, difundida em todo o continente pelos organismos internacionais; 4)
Período de Crise Democrática: tendo como marco temporal o ano de 2011, é um período
marcado pela redução do papel indutor do governo federal na segurança pública, que
passou a priorizar ações militares pontuais, “com crescimento das ações da Força
Nacional, as Operações Ágata e do uso de GLOs, do qual a intervenção federal no Rio de
Janeiro foi o ápice” (KOPITTIKE, 2018, p. 06).
Apesar da existência de outras divisões para as análises do papel do governo
federal na Segurança Pública, tal como a proposta por Freire (2009) que, de acordo com
o momento histórico, apresenta três paradigmas de segurança pública: Segurança
Nacional (adotado no Brasil durante o período corresponde à Ditadura Militar - 19641985 -); Segurança Pública (que teve início com a promulgação da CF/1988) e, por fim,
Segurança Cidadã (cujo marco inicial seria o ano de 2003, quando a Secretaria Nacional
de Segurança Pública inicia o projeto de cooperação técnica “Segurança Cidadã”, em
parceria com as Nações Unidas) -, o certo é que a análise dos sucessivos Planos Nacionais
de Segurança Pública, dentro do contexto histórico e político de sua produção, pode
auxiliar na identificação de padrões, continuidade, rupturas ou, até mesmo, pequenas
variações na forma de atuação do governo federal.
Dessa forma, tendo sempre como foco de análise o espaço destinado ao município
nesses instrumentos, serão analisados os seguintes Planos Nacionais de Segurança
Pública: 1º Plano Nacional de Segurança Pública (GOVERNO FEDERAL, 2000); 2º
Plano Nacional de Segurança Pública (BISCAIA, 2002); 3º Plano Nacional de Segurança
Pública, Pronasci (BRASIL, 2007); 4º Plano Nacional de Segurança Pública (BRASIL,
2012); Sistema Único de Segurança Pública e 5º Plano Nacional de Segurança Pública e
Defesa Social (BRASIL, 2018).
Esses planos foram se sucedendo ao longo dos anos impulsionados por mudanças
no governo federal. Além dos planos propriamente ditos, algumas leis também devem ser
destacadas por terem reflexo nas próprias diretrizes nacionais das políticas de segurança
pública. O fluxo histórico e político em que surgiram esses planos e leis estão ilustrados
na imagem a seguir:
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Figura 3 - A LINHA DO TEMPO DAS POLÍTICAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO
BRASIL

FONTE: Elaborado pela autora, 2021

Buscarei privilegiar a descrição dos recuos, das disputas, das pressões e das
reações inerentes a um campo fortemente influenciado pela centralidade das instituições
policiais e das forças armadas, por ser essa questão estrutural para a segurança pública no
Brasil e por tangenciar, em âmbito municipal, a criação do campo da segurança pública
municipal. Segundo Delgado (2015), “a interface entre município e segurança pública se
faz também pelo processo de reconhecimento da centralidade que as instituições policiais
e as políticas repressivas sempre tiveram na gestão da ‘ordem pública’”. (DELGADO,
2015, p. 11).
É justamente a centralidade, fortemente reforçada durante o período ditatorial
percebido de 1964 a 1985, assumida pelas instituições policiais e as Forças Armadas
durante a história brasileira que relegou aos municípios, quando da elaboração do texto
da Constituição Federal de 1988, o quase invisível parágrafo 8°, do art. 144, que autorizou
que esses entes constituíssem guardas municipais destinadas à proteção de seus bens,
serviços e instalações.
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Peres, Bueno e Tonelli (2016) confirmam a invisibilidade do município no período
subsequente à promulgação da Constituição Federal de 1988, ao analisarem a relevância
dos entes locais para o financiamento da segurança pública desde a década de 1990. Ao
apresentarem três momentos distintos sobre a atuação dos municípios na segurança
pública (da invisibilidade do ente municipal; do município como ator coadjuvante e do
protagonismo do município na segurança pública), os autores afirmam que o primeiro
momento, “compreendido entre a década de 1980 e meados dos anos 1990 é marcado
pela invisibilidade do município no campo da segurança pública, aparecendo o ente
subnacional de forma residual no debate” (PERES; BUENO; TONELLI, 2016, p. 41). No
entanto, o ressurgimento das guardas municipais já mostra um avanço face às diversas
tentativas, apesar da invisibilidade, não somente durante o período militar, de
aniquilamento de qualquer possibilidade de uma doutrina civil de segurança pública no
país.
Enquanto as Forças Armadas, no contexto da Constituição Federal de 1967,
emergiam como intérpretes da vontade nacional (FREIRE, 2009), as guardas civis, até
então existentes em 15 estados da federação, foram extintas pelo Decreto 1072 de 30 de
dezembro de 1969, em decorrência de suas fusões com a Força Pública. Segundo Mariano
(2004), da fusão entre a Guarda Civil e a Força Pública originou-se, no âmbito de cada
estado, a Polícia Militar com o objetivo de coordenar as ações das forças militares nos
estados federados. Sobre a extinção da Guarda Civil, Carvalho (2002), comenta que:

A Guarda Civil foi extinta através do Decreto-Lei n.1072, de 30 de dezembro
de 1969, tendo sido um golpe para a população, já que esta Polícia Civil sabia
como evitar crimes através de um policiamento preventivo. A justificativa à
extinção da Guarda Civil era a da necessidade de centralizar o comando, por
ser mais cômodo e econômico. Cabe lembra que neste período o Brasil estava
em pleno regime ditatorial. (CARVALHO, 2002, p. 21).

O Decreto-lei nº 667, de 02 de julho de 1969, deixa claro que as polícias militares,
além de serem consideradas forças auxiliares, reserva do Exército, estavam subordinadas
e sob a coordenação do Ministério do Exército (BRASIL, 1969). As Forças Armadas,
além de determinantes na formação de uma cultura autoritária e repressora no campo da
segurança pública, foram descritas como um ator de extrema força nas negociações que
antecederam a promulgação da Constituição Federal de 1988. Ao responder à pergunta
de Luiz Maklouf Carvalho (2017), sobre a ocorrência de algum risco de golpe durante a
Constituinte, José Sarney, então presidente, respondeu:
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Houve risco, sim. Quando eles tentaram fazer uma redação em que as forças
armadas não podiam intervir na ordem interna, houve uma reação muito grande
da área militar. Terminou com a ordem de que os assessores militares não
abandonassem a feitura da Constituição até o fim da impressão na máquina que
saía do congresso. (SARNEY apud MAKLOUF CARVALHO, 2017, p. 51).

A fala do general Leônidas Pires Gonçalves (2017, p. 64-65), então Ministro do
Exército no governo Sarney, reforça a autoridade das Forças Armadas durante a
Constituinte. O trecho da entrevista concedida a Maklouf Carvalho (2017) evidencia a
possibilidade de a instituição ter, inclusive, impedido a promulgação da Constituição
Federal de 1988 face à divergência sobre a redação do art. 142 da CF:

[Entrevistador] A questão mais importante para as Forças Armadas era
garantir, na Constituição, o direito de poder intervir na ordem interna – como
acabou constando no art. 142, desde que autorizadas por um dos três poderes.
Mas deu muita confusão.
[Entrevistado] Eu me envolvi nesse debate. Não há Constituição no mundo
que, de maneira direta ou indireta, não atribuía a garantia da lei e da ordem do
país às Forças Armadas. O exemplo máximo é a democracia americana. O
juramento do militar americano é: “Juro solenemente defender a Constituição
dos Estados Unidos against foreign and domestic enemies (contra inimigos
estrangeiros e domésticos”. Então, como diz com muito acerto o jurista Ives
Grandra: “O art. 142 coloca as Forças Armadas com um poder moderador da
nação”.
[Entrevistador] A discussão desse artigo, que abre o capítulo “Das Forças
Armadas”, foi um dos momentos mais tensos da Constituinte. Uma das
posições, minoritárias, mas barulhenta, era radicalmente contrária à
intervenção na ordem interna. Teria alguma chance de passar?
[Entrevistado] Não, porque eu
CARVALHO, 2017, p. 64-65).

não

deixaria

passar.

(MAKLOUF

Assim, prevaleceu a vontade das Forças Armadas que, por meio da redação do
artigo 142 da CF, foram expressamente autorizadas a atuar na defesa da lei e da ordem,
através da seguinte redação:

Art. 142 da CF/1988: As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei
e da ordem (g.n). (BRASIL, 1988).

Kopittke (2016), ao apresentar os debates sobre o papel das Guardas Civis nos
últimos 200 anos, reforça a fala dos entrevistados sobre o papel exercido pelas Forças
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Armadas, em especial o Exército, durante a Constituinte. Ao impedirem alterações
substanciais no sistema policial consolidado durante a ditadura militar, se limitaram a
permitir o ressurgimento das guardas civis municipais.

Já na Constituinte de 1988, proibidos pelo ministro do Exército de fazer
alterações no sistema policial consolidado durante a ditadura militar, a única
brecha que os constituintes conseguiram deixar foi apenas a inserção, de forma
modesta, do renascimento das guardas municipais, com a finalidade específica
de proteger bens, serviços e instalações dos municípios, conforme futura
regulamentação legal. (Kopittke, 2016, p. 74).

Spaniol (2016) afirma que a Constituição Federal manteve praticamente inalterada
a estrutura do sistema de segurança pública construído durante o regime autoritário.
Quando são analisados a formação e o desenvolvimento da polícia militar, conclui-se que
ela teria sido condicionada pelo isomorfismo em processo de homogeneização com as
Forças Armadas. Kant de Lima, Eilbaum e Pires (2017) mostram como a ideia do
“combate” e a ideologia militarizada orientaram a formação policial dos profissionais das
agências de Segurança Pública no Rio de Janeiro/RJ, bem como as ações da Secretaria
Municipal de Ordem Pública.

Dessa forma, foi-se consolidando uma forma de entender e operar a segurança
pública através de medidas repressivas (“missões a cumprir”, “combate”,
“guerra”) e punitivas hierarquicamente ordenadas e obedecidas nas cadeias de
comando policiais e políticos. Em tal concepção, ancorada nos resultados de
suas empreitadas – ou “operações” – (“vitórias” ou “derrotas”), o respeito aos
princípios constitucionais e aos direitos dos cidadãos tem estado sujeito aos
paradoxos brasileiros que, ao mesmo tempo, que afirma tais princípios, dá
lugar a leis que emulam a desigualdade, os privilégios e a hierarquia da
sociedade brasileira. (KANT DE LIMA; EILBAUM; PIRES, 2017, p. 30).

Embora a Constituição Federal tenha inovado em promover a separação entre as
funções das instituições policiais (art. 144, CF) e funções das Forças Armadas (art. 142,
CF), rompendo formalmente com a junção entre as noções de Forças Armadas, Segurança
Pública, defesa de Estado e defesa da sociedade (DELGADO, 2015, p. 100-101), tal cisão
não significa a perda de poder pela instituição. Muito pelo contrário, o que houve foi um
rearranjo organizacional que, ao rearticular e reajustar elementos aparentemente
heterogêneos (Segurança Pública e Defesa do Estado), fortaleceu o poder repressivo do
Estado, que conta, agora, com múltiplas formas e forças de atuação.
Como exemplo, podemos citar casos em que o governo federal, utilizando-se da
autorização prevista no art. 142 da CF, atuou na segurança pública por meio das forças
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armadas. Episódios como Eco92 e Operação Rio 1994 reforçam a forte herança do
modelo autoritário durante o período de transição democrática. No mesmo sentido,
Kruchin (2013) afirma que a nova Constituição teria mantido o padrão autoritário das
instituições policiais.
Para Choukr (2004, p. 3), “a superação formal do regime militar brasileiro
transformou muito pouco a essência e o funcionamento das estruturas policiais
(...) a Constituição Federal abrigou todas as estruturas policias já existentes”.
Outro autor que tratou do tema foi Jorge Zaverucha, (2008, p. 142) que afirma
que a justiça de transição produziu um “híbrido constitucional”, caracterizado
por uma democracia baseada no voto, mas que mantém enclaves autoritários.
(KRUCHIN, 2013, p. 42).

Aqui, ganha relevância a afirmação de Zaverucha (2001) que, ao analisar a
militarização da política, especialmente na segurança pública durante os dois mandatos
do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, afirma que “o desafio das transições do
autoritarismo para a democracia, portanto, foi despolitizar os militares” (ZAVERUCHA,
2001, p. 76). Tal desafio pode ser explicado pelo fato de ser o Brasil um exemplo clássico
de transição por transformação, o que justificaria o padrão autoritário das instituições
policiais. Nestes termos, a condição para se permitir a transição democrática seria a
manutenção do sistema de policiamento por ela montado bem como o papel das Forças
Armadas em assuntos internos.

A transição sem ruptura, comemorada como conquista nas falas dos Ministros
da Suprema Corte, conseguiu que o “autoritarismo socialmente implantado”,
ao longo de nossa história institucional de mais de 13 tentativas de quebra da
ordem constitucional, majoritariamente gestados e executados pelas Forças
Armadas, tenha conseguido impedir que o País avançasse para uma “segunda
fase de transição”, onde as práticas democráticas são incorporadas em todos os
níveis do Estado e o respeito aos direitos humanos se tornem hegemônicos na
sociedade. (WINOGRON, 2015, p. 40).

No entanto, autores como Freire (2009) e Silva (2011) apontam para essa
separação, bem como para a instituição de uma nova ordem democrática, como marcos
da superação do paradigma da Defesa Nacional. Foram diferenciados os papéis
institucionais das polícias e do exército e divididas as competências no plano federativo,
o que conferiu aos estados-membros grande autonomia para a execução de suas próprias
políticas no setor.
Pela redação do artigo 144 da Constituição Federal (anexo 1), percebe-se que a
centralidade das ações ostensivas da segurança pública passou a ser dos estados-
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membros, por meio dos órgãos policiais (polícias civil e militar). Assim, “percebe-se que
os artigos que versam sobre as forças armadas e de segurança pública foram alterados
apenas de forma periférica, sendo mantidos enclaves autoritários dentro do Estado”
(SPANIOL, 2016, p. 62), embora a Constituição Federal de 1988 tenha, ao menos no
plano legal-normativo, alterado substancialmente a constituição autoritária anterior
(1967/69). Foi este o contexto constitucional em que a descentralização da gestão das
políticas de segurança pública sedimenta-se no âmbito dos estados-membros em virtude
de as gestões das polícias militar e civil pertencerem aos estados.
Cano (2006) afirma que a Constituição Federal, além de centralizar as ações de
segurança pública nos governos estaduais, limitou a atuação do governo federal, visto ter
a polícia federal um porte reduzido, com atribuições expressamente delimitadas. No
mesmo sentido, Silva (2011) afirma que o panorama das políticas de segurança pública,
até o início dos anos 2000, foi marcado por duas características basilares. Primeiro, o
governo federal tinha uma ação limitada, baseada na mobilização da polícia federal e
polícia rodoviária federal. Em segundo lugar, a centralidade das ações ostensivas nas
instituições policiais e, por consequência, nas agendas dos governos estaduais.
Dessa forma, no contexto pós Constituição Federal de 1988, uma das funções
centrais do governo federal é a de elaborar uma Política Nacional de Segurança Pública
capaz de criar diretrizes para articular, coordenar e sistematizar as diversas ações nesta
área. Sem, entretanto, interferir no âmbito de competência e atribuição de cada ente
federado.
Segundo Freire (2018), as mudanças na ordem constitucional foram seguidas de
necessidades de ajustes na forma de implementação de políticas públicas e na organização
das relações entre os três entes federados, sendo que os chamados “sistemas de políticas
públicas” seriam a forma de coordenar a atuação destes entes nas diferentes esferas de
políticas públicas. Os sucessivos planos são tentativas do governo federal de pautar os
rumos das políticas de segurança pública no Brasil, modelo também percebido em outras
políticas públicas. Silva (2011), ao analisar o exemplo do SUS, afirma que após a
Constituição Federal de 1988, a construção de planos nacionais requereu a construção de
“políticas nacionais” com a elaboração de princípios e instrumentos de financiamento e
estratégias de governança que estimulem a cooperação entre os vários entes federados.
No caso da segurança pública, observa-se um processo em que essa passa a ser
vista como objeto de políticas públicas, a justificar a intervenção do governo federal para
a sua implementação através da criação de políticas nacionais. No ponto específico da
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segurança pública, Filocre (2009) afirma que ela tornar-se-á um objeto de políticas
públicas se nela contiver uma proposta, a um só tempo:

de forma de organização da vida social e de ações visando certo objetivo de
interesse público. Trata-se de um conjunto de programas, estratégias, ações e
processos atinentes à manutenção da ordem pública no âmbito da
criminalidade, incluídas neste contexto questões sobre violência, insegurança,
inclusive subjetiva. (FILOCRE, 2009, p. 148).

É, portanto, com o auxílio desta lente histórica, que devemos analisar os
sucessivos planos nacionais de segurança pública existentes no Brasil após a promulgação
da Constituição Federal de 1988, buscando, de forma principal, perceber de que forma
eles influenciariam na maior participação do município nesta área de atuação.

2.2 Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003): 1° Plano Nacional de
Segurança Pública – O Brasil diz não à violência e cria o Fundo Nacional de
Segurança Pública

Tido como um dos fatores que desencadeou a decisão política de criação do 1º
Plano Nacional de Segurança Pública, o caso do “Ônibus 174” ocorrido na cidade do Rio
de Janeiro em 2000 (FIGUEIRA, 2007) foi o resultado de uma construção social das
representações sobre segurança pública identificada nas manchetes jornalísticas:

Assaltante sequestra ônibus e bloqueia rua no jardim botânico, no rio.
“Ele tem pacto com o diabo”, escreve refém em vidro de ônibus sequestrado.
Ladrão atira em ônibus, mulher grita que uma refém morreu; PM não confirma.
Comissão federal de direitos humanos irá ao rio discutir sequestro do ônibus.

(FIGUEIRA, 2007, p. 08).

O sequestro, que culminou na morte de uma refém e do próprio sequestrador,
Sandro do Nascimento, é responsável, segundo Soares (2007), pelo desengavetamento
dos documentos que acabaram por compor o Plano Nacional, apresentado também no ano
2000. O autor explica que:

Sucessivos ministros da Justiça do segundo governo Fernando Henrique
Cardoso (FHC), com a colaboração de secretários nacionais de segurança,
gestavam, lentamente, um plano nacional de segurança pública, quando um
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jovem sobrevivente da chacina da Candelária, Sandro, sequestrou, no coração
da Zona Sul carioca, o ônibus 174, ante a perplexidade de todo o país, que as
TV transformaram em testemunha inerte da tragédia, em tempo real. Ato
contínuo, o presidente da República determinou que seus auxiliares tirassem
da gaveta o papelório, e decidissem, finalmente, qual seria a agenda nacional
para a segurança, pelo menos, do ponto de vista dos compromissos da União.
Em uma semana, a nação conheceria o primeiro plano de segurança pública de
sua história democrática recente, o qual, em função do parto precoce,
precipitado a fórceps, vinha a público sob a listagem canhestra e assimétrica
de intenções heterogêneas. (SOARES, 2007, p. 83).

O episódio e suas repercussões têm muito a sinalizar sobre os conflitos no campo
da segurança pública no Brasil, que estão relacionadas com tentativas de manutenção das
condições de governo, sendo, muitas vezes, impulsionadas por questões pontuais. Neste
sentido, Barreira (2004, p. 77) afirma que “os problemas ligados à área da segurança
pública são politizados à medida que a legitimidade dos governos é predominantemente
determinada por sua capacidade de manter a ordem e uma possível paz social”.
A coincidência entre as datas não é causal e reflete a “tendência dos poderes
públicos de formular respostas imediatas a episódios de crises na segurança pública, em
vez de optar por uma abordagem planejada em função de indicadores e dados globais”
(CANO, 2006, p. 139). Macedo et al. (2016) ponderam que a mídia tem um papel central
na definição das políticas públicas, não somente em decorrência de sua influência na
opinião pública e na esfera pública, mas também porque aumenta as percepções e atenção
públicas sobre várias questões, assim como as constrói.
Ballesteros (2014) afirma que o documento era muito mais político do que
estratégico, confirmando que o lançamento do primeiro Plano Nacional de Segurança
Pública, em 2000, foi uma resposta reativa a um episódio de violência de grande
repercussão. Apesar da tentativa de articulação entre os poderes executivo e legislativo,
o Plano caracterizou-se pela sua elevada capacidade de formulação de políticas, porém
baixa capacidade de implementação.

Isso porque, além das lacunas operacionais e estruturais, o governo Fernando
Henrique Cardoso, mesmo tendo se elegido para seu segundo mandato no
primeiro turno – fator político favorável – não conseguiu superar os desafios
internos ao sistema, impostos por algumas agências dos órgãos de segurança e
setores da sociedade, na condução de um modelo que visasse à ruptura de uma
lógica envelhecida e pautada simplesmente na norma penal e uso da força.
(BALLESTEROS, 2014, p. 09-10).

Apesar de afirmar que a decisão sobre a criação de um documento oficial
indicativo de uma política nacional para a segurança pública tivesse sido fortemente
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influenciada pelo evento do “ônibus 174”, ratificando serem as políticas de segurança
motivadas muito mais pela manutenção das condições de governabilidade do que por
suas capacidades de serem exitosas, Soares (2007), assim como Silva (2011) e Carvalho
e Silva (2011), afirma que algumas ações já podiam ser observadas no âmbito do governo
federal, visando à articulação com os estados. Um dos exemplos foi o da Secretaria de
Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública. Criada em 1995, durante o
governo Fernando Henrique Cardoso, foi o primeiro órgão civil com responsabilidade
sobre o tema segurança pública criado após a redemocratização, tendo sido transformada
na Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) em 1997.
Voltando ao 1º Plano Nacional de Segurança Pública, Silva (2011), apesar de
apontar para alguns defeitos técnicos do plano do governo FHC, afirma que alguns de
seus pontos abriram oportunidades para experimentos posteriormente tornados pontuais
para o debate. Cano (2006, p. 139) afirma que, para os críticos, “o Plano simplesmente
reclassificava muitas ações que já estavam sendo realizadas ou em fase de projeto,
vinculando-as nesse momento à área de segurança”.
Carvalho e Silva (2011), ao analisarem o 1º PNSP, afirmam que, apesar da
ausência dos resultados concretos esperados, emergiu, pela primeira vez “após o processo
de democratização”, a possibilidade de uma reorientação estratégica, com tratamento
político-administrativo direcionado a colocar a questão da segurança pública como
política prioritária do governo” (CARVALHO; SILVA, 2011, p.63). Pela primeira vez
uma diretriz nacional reconheceu a importância da prevenção da violência com a criação
do Plano Nacional de Integração e Acompanhamento de Programas Sociais à violência
urbana. Criados de fato em 2001, os PIAPS, tinham por missão:

promover a interação local e, portanto, o mútuo fortalecimento dos programas
sociais implementados pelos governos federal, estadual e municipal, que,
direta ou indiretamente, pudessem contribuir para a redução dos fatores,
potencialmente, criminógenos. (SOARES, 2007, p. 84).

Segundo Cano (2006), os PIAPS constituíam um programa que pretendia
coordenar e maximizar os resultados de várias agências governamentais, ao mesmo tempo
que se propunha a cooperar com os três níveis do poder público – federal, estadual e
municipal – e fomentar redes locais. O objetivo era estabelecer convênios formais entre
o governo federal e os governos estaduais e municipais, com foco em políticas de
prevenção social à violência.
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Os projetos a serem financiados eram escolhidos pelos técnicos do governo
federal. Os PIAPS, abandonados pelo governo federal em 2003, podem ser identificados
como a primeira tentativa oficial do governo federal em induzir políticas públicas de
segurança em âmbito municipal através de repasse de verbas para execução de projetos.
O 1º PNSP era composto por 04 (quatro) capítulos que continham 15 (quinze)
compromissos e 124 (cento e vinte e quatro) ações a serem seguidas por aqueles indicados
como participantes. No entanto, a leitura do texto introdutório indica que o Plano trazia
compromissos a serem assumidos no âmbito do governo federal em cooperação com os
governos estaduais, outros poderes e sociedade civil, sendo extremamente residual a
previsão da atuação do governo municipal.
Este é um Plano de ações. Seu objetivo é aperfeiçoar o sistema de segurança
pública brasileiro, por meio de propostas que integrem políticas de segurança,
políticas sociais e ações comunitárias, de forma a reprimir e prevenir o crime
e reduzir a impunidade, aumentando a segurança e a tranquilidade do cidadão
brasileiro. (...).
O Plano está estruturado em quatro capítulos que relacionam compromissos a
serem assumidos no âmbito do Governo Federal, e deste em cooperação com
os Governos Estaduais, outros Poderes e Sociedade Civil. (g.n). Também
estabelece as ações que serão desenvolvidas para que os resultados esperados
sejam alcançados. (GOVERNO FEDERAL, 2000, p. 4-5).

Para alcançar os objetivos mencionados nos quatro capítulos, o Plano do governo
federal indicou compromissos e ações. No entanto, dentre as 124 ações mencionadas no
plano, o município não é mencionado. Curiosamente, o incentivo à criação das guardas
municipais aparece como uma ação (Ação 56) inserida no Compromisso nº 07: Redução
da Violência Urbana, dentro do Capítulo II:

Ação nº 56 Guardas Municipais: Apoiar e incentivar a criação de
guardas municipais desmilitarizadas e desvinculadas da força policial,
estabelecendo atribuições nas atividades de segurança pública e
adequada capacitação, inclusive para área de trânsito. (GOVERNO
FEDERAL, 2000, p. 18).

Foi também durante o governo Fernando Henrique Cardoso que, editada a Medida
Provisória nº 2120-9, de 26 de janeiro de 2001, instituiu-se o Fundo Nacional de
Segurança Pública (FNSP). Convertida na lei nº 10.201 de 14 de fevereiro de 2001, o
texto original trazia, em seu art. 1º, a seguinte redação:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Justiça, o Fundo Nacional
de Segurança Pública – FNSP -, com o objetivo de apoiar projetos de
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responsabilidade dos Governos dos Estados e Distrito Federal, na área de
segurança pública, e dos Municípios, onde haja guardas municipais.
Parágrafo único. O FNSP poderá apoiar, também, projetos sociais de
prevenção à violência, desde que enquadrados no Plano Nacional de Segurança
Pública e recomendados pelo Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República ao Conselho Gestor do Fundo. (BRASIL, 2001).

Em relação ao acesso de recursos pelos municípios, dispõe o §3º, do art. 4º, da
mencionada lei que “só terão acesso aos recursos do FNSP o ente federado que tenha
instituído, em seu âmbito, plano de segurança pública, ou o Município que mantenha
guarda municipal, visando à obtenção dos resultados a que se refere o parágrafo anterior”
(BRASIL, 2001). Em relação aos municípios, fica claro que o governo federal reforça a
importância da guarda municipal ao relacionar o acesso aos recursos do FNSP à sua
criação. Essa previsão pode reforçar interpretações equivocadas de que a participação do
município na segurança pública se limita à criação das guardas municipais.
Comparando os números do IBGE referentes aos anos de 2006, 2009, 2012, 2015
e 2019, percebe-se que o percentual de municípios brasileiros que têm guardas municipais
vem aumentando ao longo dos anos. Enquanto em 2006, essas estruturas estavam
presentes em 14,1% dos municípios brasileiros, em 2019, o percentual aumentou para
21,3%.
Embora a Pesquisa de Informações Básicas Municipais realizada pelo IBGE
investigue questões relacionadas à existência e características destas instituições desde
1999, a metodologia para verificação deste quesito foi alterada a partir do ano de 2006, a
fim de tornar mais precisa a apreensão destas informações. Segundo o IBGE (2007), a
mudança foi necessária posto que ficou constado que, até então, os números informados
pelas autoridades municipais como sendo referentes à existência de guarda municipal,
incluíam também serviços de vigilância contratados pelas prefeituras.
Essa ressalva é importante porque, em relação aos dados anteriores, os números
de 2006 apresentaram um decréscimo substancial. Por exemplo, em relação ao número
de municípios que informaram ter guarda municipal em 2004 (950 no total), houve uma
diminuição de 164 municípios, em 2006. Assim, em 2006, o percentual de municípios
que afirmou ter guarda municipal foi de 14,1%.
Os números da pesquisa IBGE (2019) demonstram que as guardas municipais
estão presentes, em sua maioria, em municípios com mais de 100.000 habitantes. Quando
analisados os dados referentes à distribuição das guardas municipais no Brasil, pode-se
perceber que apenas 0,3% dos munícipios com faixa populacional até 5.000 habitantes
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possuem guarda. No entanto, o percentual é de 73,9% naqueles com população entre
100.001 a 500.000 habitantes, alcançando o percentual de 89,5% nos munícipios com
população acima de 500.000 (IBGE, 2020).

Tabela 1 - PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM GM POR FAIXA POPULACIONAL

Faixa populacional

Até 5.000

1253

Nº de
Municípios
com
Guardas
Municipais
38

De 5.001 a 10.000

1199

105

8,75

De 10.001 a 20.000

1345

260

19,3

De 20.001 a 50.000

1100

347

31,5

De 50.000 a 1100

349

191

54,7

De 100.001 a 500.000

276

204

73,9

Mais de 500.000

48

43

89,5

5570

1188

21,3

Total

Nº de
Municípios

%

0,3

FONTE: Elaborada pela autora com base nos dados IBGE (2020), 2021.

Apesar da criação do FNPS, em 2001, pesquisa intitulada “Finanças Públicas e o
papel dos Municípios na Segurança Pública”, realizada pelo FBSP (2012), afirma que, na
prática, os recursos do Fundo foram destinados para convênios mais pulverizados do que
articulados na construção de uma pauta única de segurança pública, sendo que a maior
parte dos recursos, no período de 2000 a 2003, “foi utilizada com despesas de capital,
para aquisição de equipamentos e material permanente para as polícias, guardas e
bombeiros” (FBSP, 2012, p. 10).
Soares (2007) afirma que o FNSP, diante da ausência de uma política nacional
sistêmica, limitou-se a reiterar velhos hábitos e procedimentos: “o repasse de recursos, ao
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invés de servir de ferramenta política voltada para a indução de reformas estruturais, na
prática destinou-se, sobretudo, à compra de armas e viaturas.” (SOARES, 2007, p. 85).
Apesar das inúmeras críticas feitas ao Plano do Presidente FHC, especialmente em
relação à ausência de uma política nacional sistêmica com prioridades claramente
postuladas, bem como ao seu caráter dispersivo e assistemático, Soares (2007) reconhece
que o período em questão representou uma virada no trato dado pelo governo federal à
questão da segurança pública no Brasil:

marcou uma virada positiva, democrática e progressista, modernizadora, na
medida que conferiu à questão da segurança um status político superior,
reconhecendo sua importância, a gravidade da situação e a necessidade de que
o governo federal assuma responsabilidades nessa matéria; e firmou
compromisso político com a agenda dos direitos humanos, mais
especificamente, na área da Segurança Pública, com uma pauta virtuosa
(SOARES, 2007, p. 85).

No contexto do 1º PNSP, a menção à atuação do governo municipal era
extremamente residual, limitando-se às guardas municipais, padrão que se repete na lei
que instituiu o FNSP. Apesar de reconhecer as limitações do PNSP do governo FHC,
Ballesteros (2014) afirma que o Plano inseriu o tema da segurança na agenda nacional,
“sistematizando várias contribuições sobre o tema, enfatizando seu caráter social e
destacando o governo federal como protagonista da coordenação federativa no setor”
(BALLESTEROS, 2014, p. 10).
Contudo, este não foi capaz de romper com o protagonismo do governo estadual
e das instituições policiais na área, embora o Plano tenha se destacado por uma tentativa
de organizar as políticas de segurança pública, a partir das ações ditadas pelo governo
federal. Neste sentido, Soares (2007) explica que o repasse de recursos via FNSP
destinou-se na prática à compra de armas e viaturas, reforçando, velhos hábitos.

2.3 Governo Luiz Inácio Lula da Siva (2003-2007): O 2º PNSP

2º Plano Nacional de Segurança Pública foi apresentado ainda durante a campanha
presidencial em 2002 pelo então candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) Luiz Inácio
Lula da Silva. O Plano, denominado “Projeto para Segurança Pública no Brasil”, foi
elaborado no âmbito do projeto “Segurança Pública para o Brasil”, do Instituto Cidadania
(BISCAIA, 2002). O documento elabora o problema da seguinte forma:
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Um governo comprometido com a justiça e o exercício da ética na política,
determinado a aprofundar a democracia, incorporando os brasileiros mais
pobres à cidadania plena, estendendo a todos os homens e mulheres de nosso
país os direitos civis e os benefícios do Estado de Direito Democrático, terá de
dedicar-se com prioridade ao combate à violência, em todas as suas formas.
Da fome à tortura, do desemprego à corrupção, da desigualdade injusta à
criminalidade. (BISCAIA, 2002, p. 04).

Dividido em 15 capítulos previa a criação do Sistema Único de Segurança Pública
(SUSP) que, nos moldes de outras políticas públicas, como a da saúde, procurava integrar
as três instâncias federativas e a sociedade civil na implementação de uma política pública
de segurança (FBSP, 2012). Segundo Soares (2007), Secretário Nacional de Segurança
Pública de janeiro a outubro de 2003, o Plano foi recebido com respeito até mesmo pelos
adversários políticos porque, de fato, “assumia posição eminentemente não-partidária e
visava contribuir para a construção de um consenso mínimo nacional, partindo do suposto
de que a segurança pública é matéria de Estado, não de governo” (SOARES, 2007, p. 87).
As mudanças propostas, apresentadas durante o 1º mandato do então presidente
do Partido dos Trabalhadores, partiam da premissa de que o 1º Plano Nacional de
Segurança Pública carecia de planejamento e gestão. Dessa forma, uma das apostas era
no bom diagnóstico da violência e da criminalidade como forma de alimentar as ações de
prevenção orientadas e monitoradas por atores da segurança pública.
A partir da elaboração do Projeto de Segurança Pública para o Brasil pela ONG
Instituto da Cidadania, a ideia primordial era reformar as instituições de segurança pública
e implantar o SUSP (CARVALHO; SILVA, 2011; DELGADO, 2015). Soares (2007), ao
apresentar as características elementares do PNSP do 1º mandato do presidente Lula,
afirma que elas eram originais, pois “tratava-se de um conjunto de propostas articuladas
por tessitura sistêmica, visando a reforma das polícias, do sistema penitenciário e a
implantação integrada de políticas preventivas, intersetoriais” (SOARES, 2007, p. 89).
Em relação aos municípios, o Plano previa a qualificação da participação dos
municípios via políticas preventivas e através da criação das Guardas Municipais,
“preparando-as para que se possam transformar, no futuro próximo, em polícias de ciclo
completo, sem repetir os vícios das polícias existentes” (SOARES, 2007, p. 89). Embora
pequeno, o capítulo 4 do Plano era denominado “Reformas substantivas na esfera
municipal: segurança pública no município – a Guarda Municipal”, trazendo apenas
subitem “4.1: Modificações nas guardas municipais.” (BISCAIA, 2002, p. 48-49). O
Plano preocupava-se em criar diretrizes para o fortalecimento das guardas municipais,
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reconhecendo que lhes faltavam, inclusive, metas claras para atuação ou para a construção
de instrumentos operacionais.

Hoje, muitas Guardas não têm metas claras e compartilhadas, não atuam
segundo padrões comuns, não experimentam uma identidade institucional, que
poderia ser a base para uma autoestima coletiva elevada, e tampouco têm sido
objeto de questionamento ou alvo de propostas reformadoras. (...) Mas, antes
e acima de tudo, falta uma política que as constitua como protagonistas da
segurança municipal e lhes determine um perfil, uma identidade institucional,
um horizonte de ação, um conjunto de funções e, muito particularmente, lhes
atribua metas claras, publicamente reconhecidas. (BISCAIA, 2002, p. 48-49).

Barbosa et al. (2008) identificam que neste projeto a temática segurança pública
municipal já é merecedora de um capítulo à parte, “o que por si mesmo é significativo de
como o tema segurança municipal vem se desenvolvendo nos instrumentos programáticos
municipais”. (BARBOSA et al., 2008, p. 390), embora reconheçam que o foco da atuação
municipal esteja situado quase que com exclusividade no protagonismo das guardas
municipais que “seriam gestoras e operadoras da segurança pública em nível local”.
(BARBOSA et al., 2008, p. 390).
O 2º PNSP estabelece que “nos municípios, o único instrumento especificamente
voltado para a segurança, atualmente, são as guardas municipais – quando elas existem”,
silenciando-se sobre outras formas de atuação do município nesta área.” (BISCAIA,
2002, p. 48). Ao analisarem o 2º PNSP, os pesquisadores do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (2012) concordam que a discussão sobre a atuação do município
também ficou limitada à guarda municipal, “não trata das outras possibilidades de
elaboração de ações e políticas locais preventivas mais amplas” (FBSP, 2012, p. 25).
Assim, o incremento quantitativo de municípios que optaram pela instalação de
guardas municipais pode ser reflexo das ações indutivas trazidas Planos Nacionais de
Segurança Pública (1º e 2º PNSP), posto que, segundo Filho, Souza e Alves (2018), até o
ano de 1995, apenas 318 municípios tinham criados suas guardas. “Como essas
corporações são proporcionalmente mais presentes em cidades maiores, tem-se que o
percentual da população atendida por tal serviço atingiu em 2012 o maior valor da série,
58,9% (em 1995 eram apenas 26,7%).” (FILHO; SOUZA; ALVES, 2018, p. 517). Nesse
sentido:

No que diz respeito aos municípios, a legislação que criou o FNSP permitia
repasse às cidades que possuíssem guarda municipal, o que em parte explica o
grande número de GCM no quadriênio 1999-2002. (...). Verifica-se que o
primeiro crescimento expressivo dessas estruturas aconteceu entre 1999-2002,
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seguido do período compreendido entre 2003–2006. Isso significa dizer que,
apesar da série histórica de mais de quatro décadas, 35% das guardas civis
municipais foram criadas no início dos anos 2000. (PERES; BUENO;
TONELLI, 2016, p. 42).

O reflexo dos Planos Nacionais de Segurança Pública também pode ser sentido
quando analisadas as despesas empenhadas pelos municípios nas funções de segurança
pública. De acordo com Peres, Bueno e Tonelli (2016, p. 44), “os municípios, que
praticamente não tinham despesas relevantes na década de 1990, passaram a apresentar
um crescimento continuado desde 2000 e mais significativo a partir de 2004”.
Ainda no que tange ao financiamento das políticas de segurança pública, a Lei
10.746 de 10 de outubro de 2003 alterou a Lei 10.201/01, que instituiu o Fundo Nacional
de Segurança Pública. Em que pese que a nova lei ainda vinculasse o acesso aos recursos
do FNSP aos municípios que mantivessem guarda municipal e/ou plano municipal de
segurança pública, a alteração inovou ao inserir a implantação do Conselho de Segurança
Pública ou a realização de ações de policiamento comunitário como requisitos para
obtenção dos recursos (art. 4º, § 3º da Lei 10.201/01, com a redação dada pela Lei
10.746/03).
A lei também inovou ao trazer, de forma expressa, a modalidade de repasse de
verbas: os recursos de FNSP poderão ser aplicados diretamente pela União ou repassados
mediante convênios, acordos, ajustes ou qualquer outra modalidade estabelecida em lei,
que se enquadre nos objetivos fixados neste artigo. (art. 4º, § 5º da Lei 10.201/01, com
redação dada pela Lei 10.746/03). Sobre o FNSP, Ballesteros (2014) reconhece ser esta
uma importante ferramenta para a indução de políticas locais de segurança pública, sendo
que a sua criação representou um aumento significativo dos investimentos do governo
federal no setor.
Para Peres, Bueno e Tonelli (2016, p. 44) o ano de 2003 é o marco de um novo
momento em que o município, deixando a invisibilidade, passa a ser um ator coadjuvante
no campo da segurança pública, posto que estes entes “passam a dedicar mais esforços
sistemáticos à prevenção da violência e à cooperação com os governos estaduais”
(PERES; BUENO; TONELLI, 2016, p. 44). Os autores apontam a regulamentação do
Fundo Nacional de Segurança Pública como uma das possíveis explicações para esse
fenômeno.

Uma das explicações possíveis para esse fenômeno consiste na regulamentação
do Fundo Nacional de Segurança Pública pela Lei 10.746/03, permitindo que
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os municípios que não possuíssem guardas municipais também recebessem
recursos, desde que tivessem outras ações, como planos municipais de
segurança e parcerias com as polícias estaduais, dentre outros. (PERES;
BUENO; TONELLI, 2016, p. 44).

Apesar de ressaltar vários pontos positivos do Plano, “destaca-se a celebração de
convênios com municípios e organizações da sociedade civil em projetos preventivos e a
incidência nas práticas de formação de policiais e outros agentes da segurança”. Sá e Silva
(2017, p. 19) afirma que “o Plano não foi capaz de alterar os padrões de investimento
federal, nos quais a maior parte dos recursos era destinada a compras de equipamentos
para as polícias, nem de promover as alterações institucionais que prometeu para o setor
(reformar as polícias e construir o SUSP)”. Peres, Bueno e Tonelli (2016) também
concordam que a distribuição de recursos do FNSP deu-se de forma desarticulada e
pulverizada em distintos convênios, sendo destinado, prioritariamente, para aquisição de
equipamentos e material permanente para as polícias, guardas e bombeiros.
Kopittke (2017) afirma que o Plano enfrentou resistências políticas e um ano
depois foi abandonado, pois “não conseguiu efetivar a criação de nenhuma nova estrutura
institucional para consolidar suas propostas” (KOPITTKE, 2017, p. 54). No mesmo
sentido, é a fala de Soares (2017) de que o governo federal “aposentou” precocemente
seus ambiciosos compromissos com a segurança pública, deslocando o centro da agenda
para a ações da polícia federal.
Em breve síntese, apesar dos avanços programáticos, o 2º PNSP ficou longe da
efetiva implementação, o que reforça o caráter fugaz das Políticas Nacionais de Segurança
Pública no Brasil. No que tange à atuação do governo municipal, essa continuou se
limitando às guardas municipais. No entanto, diferente do 1º PNSP, que buscava induzir
a própria criação das guardas municipais, a preocupação maior do 2º PNSP era com o
fortalecimento dessas instituições através da estipulação de metas mais claras para sua
atuação.
Segundo pesquisa do IBGE (2005), “Perfil dos Munícipios brasileiros: gestão
pública 2004”, publicada no ano de 2005, a falta de metas claras, de padronização na
atuação da guarda municipal, bem a ausência de identidade funcional, eram vistas com
preocupação pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), quando da
elaboração do 2º Plano Nacional de Segurança Pública, que propôs uma série de
procedimentos e ações para qualificar as guardas municipais do País, na tentativa de
fortalecer a instituição.
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Hoje, muitas Guardas não têm metas claras, não atuam segundo padrões
comuns, não experimentam uma identidade institucional, (...) sequer dispõem
de um organograma bem composto, transparente, articulado a uma dinâmica
de fluxos racionalizados e apoiado em um regimento disciplinar moderno e
funcional, (...) não têm hierarquia, cadeia de comando ou gerenciamento
adequado de informações, [faltando] , em muitas, os fundamentos mínimos
para que a organização mereça esse nome e se governe pelos princípios do
planejamento, que supõem diagnósticos consistentes e avaliações regulares. Os
regimes de trabalho nas guardas de vários municípios não estão padronizados
e não há uniformização nem mesmo no plano do vestuário ou no acesso a
armamento - esse acesso, aliás, pode provocar uma tragédia, a qualquer
momento, pois geralmente não é condicionado a treinamento profissional
adequado (BISCAIA, 2005, p. 48). Finalizando essa caracterização negativa
das Guardas Municipais, o Plano Nacional de Segurança Pública afirma, ainda:
não havendo uma instituição, no sentido pleno da palavra (...). Em suma, falta
praticamente tudo, na maioria das nossas guardas municipais. Mas, antes e
acima de tudo, falta uma política que as constitua como protagonistas da
segurança municipal e lhes determine um perfil, uma identidade institucional,
um horizonte de ação, um conjunto de funções e, muito particularmente, lhes
atribua metas claras, publicamente reconhecidas (BISCAIA, 2005, p. 48-49).
(IBGE, 2015, p. 55).

Quase um ano após a apresentação do 2º PNSP, a lei do FNSP ampliou o papel do
município vinculando o repasse de verbas pela união não somente à criação das guardas
municipais, mas também à criação de conselhos municipais de segurança e a adoção de
ações voltadas para o policiamento comunitário. Embora o plano tenha rompido com o
protagonismo do governo estadual e das instituições policiais, há sinais, mesmo tímidos,
da capacidade do governo federal em induzir uma maior participação do município na
segurança pública.

2.4 O PNSP (2007-2011): Programa Nacional de Segurança Pública com cidadania
(PRONASCI)

O capítulo subsequente na construção de uma Política Nacional de Segurança
Pública é formado pelo PRONASCI. O Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania foi lançado durante o 2º mandato do Presidente Lula através da Medida
Provisória 384, convertida na lei 11.530/07. O PRONASCI deslocou o equilíbrio de
prioridades entre repressão e prevenção, valorizando o protagonismo dos municípios na
elaboração e na execução de uma Política Nacional de Segurança Pública. Soares afirma
que
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o Pronasci tem também o mérito de valorizar a contribuição dos municípios
para a segurança pública, rompendo preconceitos restritivos, oriundos de uma
leitura limitada do art. 144 da Constituição – contribuição que não se esgota
na criação de Guardas Civis; estende-se à implantação de políticas sociais
preventivas. (SOARES, 2007, p. 92).

Em decorrência da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública (1ª CONSEG),
realizada pelo Governo Federal no ano de 2009, foram definidos alguns princípios
estruturantes da nova política de segurança pública do governo federal. Neste contexto,
houve a remodelação do Conselho Nacional de Segurança Pública (CONASP). No
entanto, Kopittke (2017) afirma que, apesar da participação de atores da sociedade civil,
trabalhadores da segurança e gestores, nenhum poder de fato foi dado ao CONASP, que
não recebeu poderes deliberativos, mantendo-se tão somente como um órgão consultivo.
Voltando às diretrizes do PRONASCI, Carvalho e Silva (2011) afirma que a intenção do
Plano é

Ser uma política de Estado que proporcione a autonomia administrativa,
financeira, orçamentária e funcional das instituições envolvidas, nos três níveis
de governo, com a descentralização e integração sistêmica do processo de
gestão democrática, transparência na publicidade dos dados e consolidação do
Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e o Programa Nacional de
Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), com percentual mínimo definido
em lei e assegurando as reformas necessárias ao modelo vigente.
(CARVALHO; SILVA, 2011, p. 65).

Sá e Silva (2017) afirma que PRONASCI é a marca da PNSP no Governo Lula 2,
tendo como mote a prevenção e, como público-alvo, jovens residentes em áreas
vulneráveis. Contudo, o autor afirma que embora tais ações tenham contribuído para a
mudança do paradigma repressivo-ostensivo da Política Nacional de Segurança Pública,
as ações foram ofertadas na forma de soluções preconcebidas (ex.: Protejo e Mulheres da
Paz) às quais estados e municípios simplesmente “aderiam”. “Ademais, o PRONASCI
contava com nada menos que 94 ações, o que tornava difícil compreender, monitorar e
avaliar o sentido do que estava sendo “transferido” aos Estados e Municípios”. (SÁ E
SILVA, 2017, p. 21).
As 94 ações estavam divididas em duas categorias: Ações Estruturais e Programas
Locais. O primeiro eixo, ações estruturais, subdividia-se da seguinte forma: 1)
“modernização das instituições de segurança pública e do sistema prisional; 2)
“valorização dos profissionais da segurança pública e agentes penitenciários; 3)
“enfrentamento à corrupção policial e ao crime organizado”. O segundo, programas
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locais, eram subdivididos em: 1) “território de paz”; 2) “integração do jovem à família”;
3) “segurança e convivência” (SOARES, 2007).
Além de estar representado no eixo 2, das ações estruturais, através da ação de
valorização das guardas municipais, o município passou a ter local privilegiado nas ações
descritas pelo PRONASCI. No primeiro eixo dos “programas locais”, denominado
“território de paz”, estavam os seguintes tópicos: a) Gabinete de Gestão Integrada
Municipal; b) Conselhos Comunitários de Segurança Pública e c) Canal com a
comunidade. (SOARES, 2007).
Em relação ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), eles eram vistos
como instâncias fundamentais à implantação do PRONASCI “porque descentralizam o
programa até o nível municipal, integrando representantes de órgão estaduais, municipais
e federais, para em conjunto planejarem a política local em consonância com as diretrizes
federais” (FBSP, 2012, p. 26). O GGIM, apontado como um importante instrumento de
gestão das políticas de segurança, tem por finalidade

articular os três entes federativos, bem como as diferentes forças da segurança
pública. Segundo o Ministério da Justiça, devem reunir minimamente em sua
composição: prefeito municipal, autoridades municipais responsáveis pela
segurança pública e defesa social, autoridades municipais que atuem em ações
sociais e preventivas, autoridades estaduais e federais da área de segurança que
intervenham em âmbito local: polícia civil, polícia militar e defesa civil, polícia
federal, polícia rodoviária federal e Ministério da Justiça. (DELGADO, 2015,
p. 78-79).

Ballesteros (2014) afirma que os Gabinetes de Gestão Integrada (GGI) tiveram
origem em 2003, e foram fruto dos “Protocolos de Intenções” que foram firmados entre
o governo federal e todos os Estados, além do Distrito Federal, com vistas a
implementação do SUSP. Segundo a autora, embora os Gabinetes tenham sido
inicialmente pensados como instrumento para possibilitar a coordenação de ações de
gerenciamento de crises e de força-tarefa “o GGI passou a ser tratado como órgão
deliberativo e executivo, que operaria por consenso, garantindo a manutenção da
autonomia e a não hierarquização de seus integrantes (BALLESTEROS, 2014, p. 11).
O exemplo do Edital de Seleção para que os municípios e consórcios municipais
apresentassem propostas para a execução de projetos no âmbito do Programa Nacional
de Segurança com Cidadania nas ações de Fortalecimento das Instituições de Segurança
e Apoio à Implementação de Políticas Sociais (Ação 2070), de 2012, mostra como o
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governo federal, através de seus chamamentos, incentivava os municípios a criarem
determinadas instâncias de gestão.
Tal edital, que objetivava o direcionamento de verbas para os municípios para
apoiar a implementação de políticas sociais que tivessem impacto na segurança pública,
tinha como critério classificatório a existência, em âmbito local, de GGIM. Neste edital,
por exemplo, a existência desta estrutura aparecia como um importante critério
classificatório, posto que o município que tivesse instituído o GGIM nos seis meses
anteriores à proposta ganharia 04 (quatro) pontos (uma das maiores pontuações
distribuídas). Ballesteros (2014) confirma que a partir de 2007, os Gabinetes de Gestão
Integrada passaram a ser vinculados ao PRONASCI, quando então passaram a ser
incentivados a criação de GGI em âmbito municipal.
Segundo dados obtidos junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública
(Delgado, 2015, p. 83) até fevereiro de 2014, 136 municípios brasileiros possuíam GGIM,
sendo que, por vários momentos, foi mencionada na cidade de Juiz de Fora a necessidade
de criação deste gabinete para viabilizar repasses de verbas pelo governo federal. No
entanto, a figura do GGIM simplesmente desapareceu nos planos subsequentes,
reforçando o caráter intermitente das políticas de segurança pública.
Peres, Bueno e Tonelli (2016), afirmam que embora o PRONASCI tenha
representado uma grande injeção de recursos na área da segurança, a análise dos gastos
revela seus limites de implementação. Além disso, citam os autores que, mesmo que
PRONASCI tenha influenciado o aumento de convênios municipais e estaduais, o
governo federal, apesar do discurso, sempre teve seu foco voltado para a relação com os
estados.

Se, por um lado, a grande proporção de recursos direcionada a eles pode ser
compreendida a partir do protagonismo que as polícias estaduais exercem na
organização da segurança pública brasileira, esse dado revela também a
dificuldade da União estimular a adoção de um novo modelo, assim como a
falta de clareza por parte do ente central sobre qual papel as cidades deveriam
desempenhar nesse interim. (PERES; BUENO; TONELLI, 2016, p. 47).

Por fim, os autores afirmam que embora a primeira década de 2000 tenha sido
marcada pelo aumento de repasses da União para os municípios, estimulando uma maior
participação destes na segurança pública, a década de 2010 foi marcada pela redução
destas transferências. No entanto, apesar da expressiva redução no volume repassado aos
municípios a partir de 2012, as cidades continuaram empreendendo esforços
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consideráveis no financiamento das políticas locais de segurança. É o momento que os
autores identificam como de protagonismo municipal na atuação na área da segurança
pública. O maior “envolvimento” municipal é demonstrado pelo volume de recursos
empenhados pelos municípios no período compreendido entre 1998 e 2015.

Verifica-se que as despesas passaram de menos de R$ 1 bilhão no início da
série histórica para R$ 4,5 bilhões em 2015. Mostra também que, mesmo diante
da redução dos recursos federais, os municípios continuaram a manter o
patamar de gastos próximo a R$ 4 bilhões anuais, ainda que diante de várias
dificuldades de gerar receita para essas políticas. (PERES; BUENO;
TONELLI, 2016, p. 47).

Apesar das inconsistências e do caráter especialmente programático, o fato é que
o PRONASCI pode ser visto como um ponto de inflexão na indução de uma maior
participação do município na segurança pública. Para além do aumento de gastos dos
municípios com a função segurança pública - se comparados os números de 2002 (1,59
bilhões) e de 2008 (3,16 bilhões), o investimento dos municípios nesta área quase dobrou
(FBSP, 2019).
Desta forma, é necessário analisar se estas instâncias estão sendo criadas pelo
município justamente para obtenção de verbas federais, posto que, conforme pesquisa
feita pelo FBSP (2019, p. 14), os municípios se mostram extremamente dependentes das
transferências correntes, sendo bastante limitada a capacidade desses entes se
financiarem. Neste sentido, Schabbach (2014) afirma que embora os dados demonstrem
a descentralização financeira, isso não significa aumento da autonomia política e
financeira dos municípios, posto em grande parte esses entes ainda precisam sobreviver
às custas das transferências estaduais ou federais.
Por fim, a destinação de um espaço privilegiado ao município no Plano Nacional
de Segurança Pública, como realmente o fez o PRONASCI, não significa ter o governo
priorizado projetos em âmbito local. Ao contrário, permanece o padrão anterior de
privilegiar os estados, principalmente com compras de equipamentos para as instituições
policiais. Assim, mesmo dependentes das transferências e, em um cenário de poucas
transferências do governo federal, os municípios vêm aumentando os gastos com a
segurança pública.
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2.5 A Política Nacional de Segurança Pública do governo Dilma Rousseff (2011 –
2016)

Já no início de sua gestão, Dilma Rousseff pôs fim ao PRONASCI. Essa decisão,
além de colocar um freio na expansão das atribuições do Ministério da Justiça na
segurança pública, sinaliza a nova tendência do governo federal em não se intrometer nos
assuntos relacionados à área que seriam, a partir de agora, vistos como de
responsabilidade dos estados.
A decisão de acabar com o PRONASCI é simbólica da inação do governo Dilma
Rousseff em relação ao papel do governo federal em traçar diretrizes para a política
nacional de segurança pública. Em matéria, “O sumiço do Ministério da Justiça”,
publicada em 03/05/2018, na revista Época:

A expansão do Ministério da Justiça esbarrou, no entanto, na decisão da expresidente Dilma Rousseff de não se intrometer no assunto. Para ela, a
segurança pública era responsabilidade dos estados. Um limite estabelecido na
Constituição. Com a mudança de rota, o Pronasci foi descartado na gestão de
José Eduardo Cardozo no ministério. De lá para cá, nenhum outro plano de
segurança saiu do papel. “Foi ali, na gestão de Cardozo, que o Ministério da
Justiça começou a ser esvaziado”, disse um ex-ministro. Cardozo era um
ministro forte. Mas, para alguns, limitou a atuação dele à defesa pública do
governo Dilma. “O Cardozo teve papel importante, mas acabou atuando mais
como advogado da ex-presidente Dilma no processo de impeachment”, disse
o diretor-presidente do Fórum Nacional de Segurança Pública, Renato Sérgio
Lima. (CARVALHO, 2018).

Em sentido semelhante, Kopittke (2017, p. 56) afirma que “novamente não se
criou nenhuma estrutura permanente e os avanços conceituais e orçamentários do
programa foram imediatamente desfeitos com o início do Governo Dilma, em 2011, que
girou o conteúdo da Segurança Pública novamente para concepções de Segurança
Nacional”. Além de reforçarem a ausência de perenidade das estratégias do governo
federal para lidarem com as questões relacionadas à violência urbana, Sá e Silva (2017)
afirma a Política Nacional de Segurança Pública no Brasil é palco de um permanente
impasse para o qual os governos do PT tiveram capacidade limitada de dar respostas.
Sobre as iniciativas no campo da segurança pública que ocorreram durante o
governo Dilma, Kopittke2 (2017) expõe que:

2

Segundo Sá e Silva (2018) Alberto Koptikke foi trabalhar no Ministério da Justiça como assessor de Tarso
Genro, tendo atuado com Regina Miki na reformulação do CONASP e coordenando a CONSEG. Em 2010,
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Durante o Governo Dilma, priorizou-se uma estratégia sobre as fronteiras e de
delegação de poderes às Forças Armadas na área da Segurança Pública, sendo
importante destacar a criação do Sistema Nacional de Estatísticas em
Segurança Pública (Sinesp) e do Estatuto das Guardas Municipais, ambos
também sem nenhuma estrutura institucional e que por essa razão também não
produziram nenhuma mudança estrutural. (KOPITTKE, 2017, p. 56).

Tendo como base dados obtidos por meio de acompanhamento, análise e mesmo
assessoramento do Executivo Federal entre 2009 e 2016, Sá e Silva (2017) relata que a
abordagem da presidenta Dilma Rousseff para a segurança pública era mais conservadora
por pregar um entendimento rígido das competências federativas. De acordo com essa
visão, a função de prevenir e combater a violência seria uma tarefa, por excelência, dos
estados. A atuação da União ocorreria apenas em situações específicas, como “crime
organizado”, combate ao “consumo de drogas” e promoção da segurança de grandes
eventos, enquanto a dos municípios seria residual.
Sá e Silva (2017) relata que, ao tomar contato com o Plano Nacional de Prevenção
e Redução de Homicídios apresentado ao então Ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo, em meados de 2011, por Miki e Koptikke, a então Presidenta teria tido a
seguinte reação: “homicídios? Isso é com os Estados. Pôs de lado o documento e ordenou
que se passasse ao próximo ponto da pauta” (SÁ E SILVA, 2017, p. 21). A compreensão
da postura da chefe do poder executivo que, na percepção do autor, sinalizava um
considerável reposicionamento programático da Política Nacional de Segurança Pública,
depende de que sejam consideradas algumas características problemáticas e históricas da
PNSP, que acabam por dificultar os avanços neste setor.

São elas: 1. A repartição rígida das competências federativas, com a
prevalência do Estado como unidade federada responsável pela segurança, o
que impede a um só tempo a elaboração de soluções nacionais e a incidência
sobre dinâmicas locais de reprodução da violência e da criminalidade; 2. A
centralidade da atuação repressiva e ostensiva (“Rota na Rua”), em detrimento
da preventiva; 3. A prevalência de agentes e organizações de segurança
(policiais) na formulação de políticas para o setor, em detrimento de outros
profissionais (multidisciplinaridade) e de organizações da sociedade civil
(participação social); e 4. A manutenção intocada das formas organizacionais
(polícias) herdadas do período pré-1988, em especial a dualidade entre polícia
civil e militar. (SÁ E SILVA, 2017, p. 19).

assumiu a Secretaria Municipal de Segurança Pública de Canoas, no Rio Grande do Sul, onde esteve à
frente da implementação local de diversos projetos que compunham o portfólio do PRONASCI.
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Em um período pouco explorado da Política Nacional de Segurança Pública foi
lançado em meados de 2012 o 4º Plano Nacional de Segurança Pública que tinha como
componentes: “1. Um Plano Estratégico de Fronteiras; 2. O Programa “Crack, é Possível
Vencer”; 3. Ações de Combate às Organizações Criminosas; 4. Um Programa Nacional
de Apoio ao Sistema Prisional; 5. Um Plano Nacional de Segurança para Grandes
Eventos; 6. O mencionado SINESP; e 7. Um Programa de Enfrentamento à Violência”.
(SÁ E SILVA, 2017, 22).
O plano tinha três características centrais: uma agenda federal, agora mais
preocupada com crime organizado, uso de drogas, sistema prisional e segurança de
grandes eventos do que com prevenção e redução das manifestações mais cotidianas da
violência urbana; a segunda dizia respeito à relação entre entes federados, na qual
ganhavam destaque as competências executivas da União e dos Estados. Já as guardas
municipais e programas de prevenção ou projetos sociais, cujos lócus de gestão são, em
geral, municipais, ocupavam posição bem mais discreta do que tinham vindo a ocupar no
passado recente do PRONASCI. Por fim, o Plano era baseado na concepção de que o
governo federal devia desempenhar apenas a função de apoio aos governos (estaduais) na
produção e gestão das ações (SÁ E SILVA, 2017, p. 22-23).
Em relação às Guardas Municipais, embora Sá e Silva (2017) sugira que a
instituição não tenha recebido do governo federal a devida importância, foi durante o
governo Dilma que foi sancionada a Lei nº 13.022 de 2014 – Estatuto das Guardas
Municipais –, visto como um importante instrumento para o fortalecimento da instituição.
Por fim, a alteração programática da agenda do governo federal, somado a um
período de intensa crise econômica e política, pode ter sido um dos fatores que contribuiu
para o declínio substancial dos repasses (via convênio) de verbas do governo federal para
os municípios. Como exemplo, podemos citar que, no ano de 2010, foram repassados aos
municípios o total de R$ 457,95 milhões e, após progressivo declínio, o valor chegou a
R$ 31,15 milhões em 2013. Após alcançar o patamar de R$ 100,01 milhões em 2014 (ano
de eleição), os repasses chegaram a R$ 45,97 milhões em 2016 (FBSP, 2019, p. 26), ano
que Dilma Rousseff foi afastada da Presidência da República, após um processo de
impeachment.
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2.6 Sistema Único de Segurança Pública e a “nova” Política Nacional de Segurança
Pública (08/2016 – 2019)

Em um contexto de extrema crise institucional e política, no último ano de
governo, o presidente Michel Temer sancionou em 11 de junho de 2018 a Lei nº 13.675
que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). A lei, de autoria do Poder
Executivo, é fruto de projeto em trâmite desde o ano de 2012, ou seja, ainda durante o 1º
mandato da Presidenta Dilma Rousseff.
Com a finalidade de disciplinar o §7º, do art. 144, da Constituição Federal, dispõe
do artigo 2º da lei do SUSP que a “A segurança pública é dever do Estado e
responsabilidade de todos, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Munícipios, no âmbito das competências e atribuições legais de cada um”. O artigo 1º,
por sua vez, dispõe sobre a atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos
integrantes estratégicos e operacionais do SUSP:

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e cria a
Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), com a
finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e
integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade.
(BRASIL, 2018).

Impulsionando a descentralização e a gestão compartilhada as políticas públicas
de segurança, o município, ao lado da União, dos Estados e do Distrito Federal, passam
a compor o SUSP como “integrante estratégico”, status este também conferido aos
Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos três entes federados (art. 9º, §1º da
Lei 13675/2018).

Art. 9º É instituído o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que tem
como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é
integrado pelos 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.
§ 1º São integrantes estratégicos do Susp:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por intermédio dos
respectivos Poderes Executivos;
II - os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos três entes
federados. (BRASIL, 2018).
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A Guarda Municipal, por sua vez, passa a constar como um integrante operacional
do Sistema Único de Segurança Pública, ao lado dos seguintes órgãos: polícia federal;
polícia rodoviária federal; polícias civis; polícias militares; corpo de bombeiros militares;
órgãos do sistema penitenciário; institutos oficiais de criminalísticas, medicina e
identificação; Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP); Secretarias
Estaduais de Segurança Pública ou congêneres; Secretaria Nacional de Proteção e Defesa
Civil; Secretaria Nacional de Política sobre drogas; agentes de trânsito e guarda portuária
(art. 9º, §2º da Lei 13.675/18).
Composta por 50 artigos, a Lei determina a criação de Conselhos de Segurança
Pública e Defesa Social, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios (art. 20, da Lei 13.675/18), que deverão “propor diretrizes para as políticas
públicas de segurança pública e defesa social, com vistas à prevenção e à repressão da
violência e da criminalidade” (art. 20, §5º, da Lei 13675/2018).(BRASIL, 2018).
Além da criação do Conselho, a Lei determina expressamente que os municípios
elaborem seus Planos Municipais de Segurança Pública, tendo como referencial o Plano
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSP), instituído em 26 de dezembro de
2018 pelo Decreto Presidencial nº 9.630/18. A Lei ainda fixou o prazo de dois anos,
contados da data de publicação do PNSP, para que Estados, Distrito Federal e Municípios
elaborem e implementem os planos, sob pena de não poderem receber recursos da União
para a execução de programas e ações de segurança pública e defesa social.
Dentre os 11 objetivos do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social,
destaca-se o item 11: “Fortalecer a atuação dos Municípios nas ações de prevenção ao
crime e à violência, sobretudo mediante ações de reorganização urbanística e de defesa
social” (BRASIL, 2018). O PNSP também prevê as estratégias para a concretização deste
objetivo, quais sejam:

I Estimular a criação de consórcios e outras parcerias

intermunicipais para atuação conjunta em ações de segurança pública, a exemplo do
compartilhamento de câmeras com tecnologia que possibilite a melhoria dos resultados e
a redução dos custos; II Definir estratégias para que as questões urbanas atinentes à área
da segurança pública sejam contempladas nos planos diretores municipais; III Fomentar
o desenvolvimento de políticas municipais interinstitucionais para prevenção social e
situacional à violência, abrangendo a assistência a egressos do sistema prisional, inclusive
por meio da instalação de patronatos; IV Fomentar a implementação de programas
voltados ao atendimento e acolhimento de segmentos socialmente vulneráveis,
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estimulando sua vinculação às respectivas redes de assistência psicossocial; V Estimular
a implementação de estratégias de mediação de conflitos, inclusive no âmbito da
comunidade escolar; VI Estimular a implantação de observatórios municipais para
produção e análise de dados sobre situações de violência e avaliação de iniciativas de
prevenção; VII Capacitar gestores e Guardas Municipais para produção e análise de dados
sobre dinâmicas de violência e vitimização; VIII Desenvolver modelagem para
organização de guardas municipais, publicar a matriz curricular para formação de seus
profissionais e produzir manuais e procedimentos padronizados para as instituições; e IX
Produzir indicadores para mensuração da atuação das Guardas Municipais.
Em comparação com os planos nacionais anteriores, a Lei do SUSP e o PNSP se
mostram bem mais específicos em relação à atuação municipal na segurança pública, por
elencar ações que ultrapassam o âmbito da guarda municipal e reconhecem a importância
da intersetorialidade nas políticas públicas. No entanto, isso, por óbvio, não garante que
serão realizadas as mudanças estruturais que a área da segurança pública requer.
Em material publicado em maio de 2019: “O novo Sistema Único de Segurança
Pública: questões sobre o financiamento da segurança pública”, os pesquisadores do
Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2019), embora reconheçam que o SUSP
representa um importante avanço na área da segurança pública, afirmam que seu futuro é
incerto. A incerteza estaria relacionada não somente a mudança de gestão no governo
federal – inquietação essa totalmente plausível em virtude da tradição de
descontinuíssimos das políticas nacionais de segurança pública -, como também pelas
limitações de recursos financeiros:

Em suma, as evidencias aqui apresentadas indicam que o SUSP constitui um
importante avanço para a área da segurança pública ao propor uma
reengenharia da arquitetura institucional da segurança pública em nível
nacional, dotando o governo federal de maior protagonismo na coordenação e
governança da política. Seu futuro, entretanto, parece incerto, tanto pela
mudança de gestão no Governo Federal, como pelas limitações de recursos
financeiros. Ao optar por restringir a utilização dos recursos do FNSP com
projetos próprios, como é o caso da Força Nacional e do Sinesp, em detrimento
de transferências para os Estados, o Ministério da Justiça pode comprometer
ainda mais a sua capacidade de liderar uma política de segurança pública em
âmbito nacional. (FBSP, 2019, p. 48).

Ao menos do plano normativo, a lei que instituiu o SUSP sinaliza um avanço nas
medidas em prol da descentralização das políticas de segurança pública e que visam
conferir ao município um papel de destaque nesta área. No entanto, Peres, Bueno e Tonelli
(2016) afirmam que ações do governo federal no sentido de estimular a participação do
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munícipio nas políticas de segurança são identificadas desde a primeira década dos anos
2000, com o aumento de repasses da união.

Se a primeira década dos anos 2000 foi marcada pelo aumento de repasses na
segurança pública da União para os municípios, estimulando sua participação
nas políticas de segurança, a década de 2010 tem sido caracterizada pela
redução destas transferências. O período de 2008 a 2010 caracterizou-se pelo
esforço de incremento de repasses, facilitado pela agilidade conferida pelo
Pronasci. Esse programa influenciou o aumento do número de convênios
municipais e estaduais. (PERES; BUENO; TONELLI, 2016, p. 46).

Os autores argumentam que, apesar de um maior volume de despesas conveniadas
com os municípios no período de vigência do PRONASCI, em nenhum momento estes
repasses superam os convênios estaduais. Assim, apesar do discurso fomentado pelo
governo federal da descentralização das políticas de segurança pública, o próprio governo
federal sempre teve o foco direcionado aos estados, reforçando a centralidade das polícias
estaduais na organização da segurança pública. Além disso, tal dado, segundo os autores,
“revela também a dificuldade da União em estimular a adoção de um novo modelo, assim
como a falta de clareza por parte do ente central sobre qual papel as cidades deveriam
desempenhar nesse ínterim (PERES; BUENO; TONELLI, 2016, p. 46).
Voltando ao SUSP, o governo Temer trouxe mudanças para a área da segurança
pública ao menos no plano legal, inclusive com a criação de um Ministério próprio
responsável pela temática. No entanto, os pesquisadores do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública reconhecem que, apesar de expressões como integração, coordenação,
cooperação e planejamento estejam presentes no texto legal, “os mecanismos de indução
e coordenação definidos possuem deficiências, em especial se comparados à proposta
inicial do sistema único para a área desenvolvida em outro momento político, em 2002”
(FBSP, 2019, p. 47).
É justamente a diferença entre o teor da lei 13.675/18 e a proposta originária de
2002, a principal crítica feita por Soares (2018) em relação a lei do Sistema Único de
Segurança Pública sancionada pelo então presidente Michel Temer. O autor, em texto
intitulado “O SUSP e o poder embriagado”, afirma que a ideia de um Sistema Único de
Segurança Pública foi formulada e apresentada pela primeira vez no documento chamado
Projeto de Segurança Pública para o Brasil, que integrou o programa de governo do então
candidato Lula, em 2002.
O texto, que pretendia traçar as metas a serem cumpridas pela Secretaria Nacional
de Segurança Pública, previa negociações com os 27 governadores e o Congresso
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Nacional, no sentido de alterar o artigo 144 da CF/1988 e viabilizar a criação de um
Sistema Único de Segurança Pública no Brasil (SOARES, 2018). No entanto, Soares, que
foi titular da mencionada Secretaria no primeiro governo Lula (de janeiro a outubro de
2003), afirma que as negociações não avançaram muito, após a sua saída do governo
federal.

o governo federal resolveu abdicar do compromisso assumido na campanha. O
motivo: a extensão e a profundidade das reformas trariam o executivo federal
— mesmo que as transformações dependessem em grande parte do Parlamento
— para o centro da cena da insegurança pública, dotando-o de inusitado
protagonismo nessa área predominantemente afeta aos governos estaduais, o
que implicaria risco iminente de desgaste político, uma vez que atribuiria à
União responsabilidades que o artigo 144 não lhe confere. (SOARES, 2018).

Ao criticar severamente a lei de 2018, Soares (2018) afirma sua
inconstitucionalidade, posto que a efetiva criação de um sistema único de segurança
pública dependeria de uma emenda constitucional que alterasse o artigo 144 da CF, o que
não foi feito. O autor afirma que “o Brasil, na área de segurança pública, tornou-se o reino
do voluntarismo, do arremedo, do improviso, da mistificação mais simplória, da retórica
no lugar do tratamento sério e objetivo dos problemas reais” (SOARES, 2018).
Em síntese, a principal crítica feita por Soares (2018) ao SUSP relaciona-se a falta
de previsão de um comando, fator este que inviabiliza a adoção de estratégias que
garantam a integração, coordenação e cooperação federativa entre os atores operacionais
e estratégicos do SUSP, dos três entes federados. Segundo o autor, a questão do comando
é absolutamente crucial e insolúvel através de uma lei infraconstitucional, posto que o
que está em jogo é a autonomia dos entes federados.
A questão da integração, crucial para o SUSP, estaria engessada pela falta de
previsão de comando ou da forma de tomada de decisões, falha esta que esbarraria na
autonomia dos governos estaduais e municipais. Citando contradições na Lei, Soares
(2018), cita o §4º, do art. 9º: “Os sistemas estaduais, distrital e municipais serão
responsáveis pela implementação dos respectivos programas, ações e projetos de
segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento, respeitado o disposto
nesta Lei”, afirmando ser inviável aos entes federados respeitarem o previsto na Lei e, ao
mesmo, tempo, agirem com liberdade de organização e funcionamento.
Ainda em relação à omissão quanto ao comando e ao processo decisório, o autor
menciona o art. 10 da Lei, afirmando a inviabilidade da integração e a coordenação dos
órgãos integrantes do SUSP, nos termos do previsto no § 3º do mesmo artigo: “o
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planejamento e a coordenação das operações referidas no § 2º deste artigo serão exercidos
conjuntamente pelos participantes”.
Realmente, brilhante: se a Lei não diz como se decidirá em ambiente coletivo,
marcado por multiplicidade de esferas e instâncias autônomas, ela terceiriza a
decisão sobre a decisão, isto é, afirma que a decisão ficará a cargo dos atores
envolvidos. Ou seja, aqueles mesmos que não têm como decidir sem ferir
autonomias terão de decidir sobre como decidir. (SOARES, 2018).

Por fim, apesar do ceticismo em relação à capacidade do SUSP de realizar
alterações estruturais na segurança pública sem uma mudança na arquitetura institucional
do art. 144, da CF, o certo é que em Juiz de Fora, a Lei que instituiu o Sistema Único de
Segurança Pública foi utilizada pelo Secretário de Segurança Urbana e Cidadania, como
uma das estratégias para o convencimento dos atores locais, dentre os quais o Prefeito
Municipal, da necessidade de o Município se articular e cumprir os requisitos ditados pelo
novo Sistema Único de Segurança Pública para recebimento de recursos da União.
Somado a outras condições, que serão descritas no próximo capítulo, a Política
Nacional de Segurança Pública deve ser identificada com um fator que fez com que a
segurança pública passasse a merecer maior atenção de alguns políticos locais. Embora o
processo de formação de agenda em políticas públicas seja por demais complexo e tenha
relação com as condições locais, o “clima” nacional, segundo Kingdon (1995), deve ser
levado em consideração para a compreensão do porquê o processo de formação de uma
agenda municipal de segurança pública em Juiz de Fora ocorreu da forma como observei.
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CAPÍTULO 3
O CAMPO MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA EM JUIZ DE FORA E A
FORMAÇÃO DE UMA AGENDA DE GOVERNO: DESCRIÇÃO DE UM
PROCESSO

Situada na zona mata mineira, Juiz de Fora/MG é conhecida como um importante
polo cultural, industrial e educacional. A cidade de porte médio encontra-se entre duas
capitais: Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Apesar de vários indicativos favoráveis à
qualidade de vida na cidade, o aumento da criminalidade apareceu como tema recorrente
em diversas reportagens locais, principalmente após o ano de 2012.
O jornal Tribuna de Minas, mídia impressa de maior circulação na cidade, por
exemplo, iniciou o ano de 2013 com uma série de reportagens denunciando o aumento de
números de homicídios. Valendo-se de uma metodologia própria, o jornal, por meio das
informações obtidas em boletins de ocorrências (REDS) lavrados pela Polícia Militar de
Minas Gerais (PMMG), buscava identificar o perfil das vítimas e as áreas mais violentas
da cidade.
Em janeiro de 2014, houve o assassinato do Presidente da Câmara dos Dirigentes
Logistas (CDL) em um estacionamento no centro da cidade. Tal episódio, amplamente
divulgado pela imprensa, mereceu uma nota de pesar do então Prefeito, Bruno Siqueira
(MDB), que decretou luto oficial de 03 (três) dias na cidade.

Foi com extremo pesar que recebi a notícia da morte de Vandir Domingos da
Silva, empresário e presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Juiz de
Fora, que sempre foi muito atuante em defesa do comércio varejista. Juiz de
Fora perde uma liderança importante e que sempre se destacou na luta por uma
cidade mais justa e desenvolvida. Deixo aqui não somente meu lamento, mas
minha solidariedade aos familiares e amigos neste momento tão difícil.
(DELGADO, 2015, p.169).

Já em 2015, a imprensa continuava a produzir matérias relacionadas ao aumento
da violência na cidade, priorizando os números de homicídios, como, por exemplo, na
matéria intitulada “A Escalada da Violência”.

A escalada da violência em JF
A violência em Juiz de Fora está merecendo muito mais atenção do que a que
lhe tem sido dada. O mês de janeiro terminou com a espantosa cifra de um
homicídio a cada dois dias. Os dados divulgados pela Tribuna mostram a
evolução das mortes violentas na cidade: 52 em 2011, 99 em 2012, 139 […].
(PEREIRA, 2015).
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O aumento do número de homicídios em Juiz de Fora foi objeto de uma extensa
matéria de um jornal de grande circulação nacional, em dezembro de 2017, denominada
“Matança no interior” (AMÂNCIO; PRADO, 2017). Na reportagem, o jornal Folha de
São Paulo, denunciava as altas taxas na cidade mineira, afirmando que “briga entre
gangues eleva assassinato e põe ‘Manchester mineira’ em alerta”3. O título da reportagem,
entretanto, não nos parece casual, pois a partir do ano de 2012 foi possível identificar um
aumento significativo dos números de homicídios na cidade, aproximando a taxa
observada na cidade das taxas nacionais.
Ao analisar a dinâmica da violência na cidade entre os anos 1980 a 2012, Britto
(2013) reforça a percepção de uma variação quantitativa significativa nas taxas de
homicídios:

Ao focarmos as análises nos totais de óbitos por homicídios ao longo dos anos
de 1980 a 2010, abordamos a evolução dos registros no município, alertando
para o expressivo crescimento na última década, sendo proporcionalmente
superior às variações nos totais demográficos, passando a situar o município
no grupo das segundas maiores taxas estaduais. (BRITTO, 2013).

Fraga e Delgado (2020), em artigo cujo objetivo é discutir o aumento das taxas de
homicídios, afirmam que Juiz de Fora entrou para a lista de cidades brasileiras que
apresentam índices de violência homicida preocupante e concluem que:

O incremento nas taxas a partir do início dos anos 2010 se sustenta até o ano
de 2017. Este aumento considerável de mais de três vezes nos indicadores
encontrados no início dos anos 2000, repete fenômeno encontrado em outras
cidades brasileiras de médio porte que apresentaram índices em crescimento
após anos de taxas pequenas de homicídios. (FRAGA E DELGADO, 2020, p.
439).

Em relação aos indicadores, as taxas abaixo, calculadas com base nos números
obtidos no Sistema DATASUS, revelam que a cidade no ano 2000 tinha uma taxa de 8,75
hom/100.000 hab e chegou a apresentar uma taxa de 26,84 hom/100.000 hab no ano de
2016. Variação muito superior às observadas nas taxas estadual e nacional.

3

Juiz de Fora, face ao seu pioneirismo industrial, ficou conhecida como Manchester mineira.
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Figura 4 - FREQUÊNCIA E TAXAS DE MORTE POR AGRESSÃO BR/JF/MG (2001-2008)
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FONTE: Elaborado pela autora, com base em dados do DATASUS e IBGE, 2021.

Para fins metodológicos, explica-se que a coleta dos dados que permitiu a
elaboração do gráfico foi feita tendo como fonte o sistema DATASUS (Ministério da
Saúde). Utilizei o seguinte critério: óbitos por causas externas, grande grupo CID 10
(mortes causadas por agressões), tendo como referencial o local de residência da vítima.
Assim, sistematizei os números de óbitos por agressão no Brasil, Minas Gerais e
Juiz de Fora, dentro de um mesmo período (2001 até 2018). No entanto, algumas ressalvas
são importantes: 1) como dito, a utilização dos dados do DATASUS objetiva,
principalmente, a partir de uma única base de dados, viabilizar a comparação dos números
apresentados; 2) morte por agressão é uma categoria utilizada pelo sistema de saúde, ou
seja, não é uma categoria jurídica. Desta forma, os números de morte por agressão
incluem as seguintes categorias jurídicas: homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal
seguida de morte (todos crimes violentos). Ou seja, o que classificamos como homicídios,
para fins de verificação de taxas, incluem outros crimes violentos com resultado de morte;
3) na categoria “morte por agressão” estão excluídas mortes causadas não
intencionalmente, mortes naturais, mortes causadas por acidentes e autoextermínio.
Por fim, as taxas foram calculadas tendo como referencial a projeção da população
das unidades da federação por sexo e grupo de idade: 2000/2030, bem como as
estimativas populacionais por município, idade e sexo – 2000/2020, constantes na base
de dados do sistema DATASUS.
Embora fuja ao objetivo desta tese identificar as causas que levaram à elevação
das taxas de homicídios na cidade, o fato é que, somados a outros fatores, estes
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indicadores contribuíram para que a temática violência urbana e segurança pública
passassem a chamar atenção não somente da imprensa, mas também de atores políticos
responsáveis pelo processo de construção da agenda de políticas públicas. Neste sentido,
Rua (2009, p. 67) afirma que “a formação da agenda é fortemente afetada, de um lado,
pelos atores políticos; e, de outro, pelos processos de evidenciação dos temas”.
Em relação aos indicadores, Kingdon (1995) afirma que eles são importantes para
que uma determinada questão se torne um problema a ponto de despertar a atenção e o
interesse dos formuladores de políticas públicas que acreditam que devam fazer algo a
respeito. Os indicadores, assim como as crises e os feedbacks das ações governamentais,
são um dos mecanismos que atraem a atenção dos atores que participam do processo
decisório. No entanto, Capella (2005) alerta para o fato de que os indicadores, por si só,
não determinam a existência de um problema, visto que, sendo os indicadores
interpretações, estes apenas auxiliam na evidenciação de uma questão.

Indicadores, no entanto, não determinam per si a existência concreta de um
problema, antes são intepretações que auxiliam a demonstrar a existência de
uma questão. Assim, contribuem para a tranformação de condições em
problemas, principalmente quando revelam dados quantitativos, capazes de
demonstrar a existência de uma situação que precisa de atenção”. (CAPELLA,
2005, p.05).

Assim, a partir das minhas observações de campo, entendo não ser possível
afirmar que a segurança pública se tornou um problema para o governo municipal de Juiz
de Fora somente em decorrência das altas taxas de homicídio. Posto que, como visto, os
indicadores, por si só, não são capazes de determinar que uma questão mereça atenção
dos atores políticos. Sendo os problemas construções sociais, envolvendo interpretações,
a definição do problema é também uma questão de estratégia política, estratégia esta que,
ao longo desta tese, pretendo explicitar.
De início destaco que o processo que descrevo esteve diretamente relacionado aos
movimentos políticos da cidade, os quais impulsionaram (ou não) a construção desta
agenda municipal. A imagem abaixo, que pretende traçar uma linha do tempo das
políticas municipais de segurança em Juiz de Fora, demonstra como em um período de
aproximadamente quinze anos foram criados diversos dispositivos que passaram a
compor o campo da segurança pública municipal.
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Figura 5 - A LINHA DO TEMPO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE JUIZ
DE FORA/MG

FONTE: Elaborado pela autora, 2021

Quanto ao destaque que a temática recebeu da mídia, essa se destaca como um
importante ator não governamental que atua, principalmente, na fase de identificação e
institucionalização do problema. Assim, no processo de construção de agenda em
políticas públicas, a opinião pública exerce influência sobre o fato de uma questão passar
a ter relevância pública, embora, conforme alerta Macedo et al. (2016), essa relação não
seja direta.
Ou seja, o fato de a mídia deter sua atenção sobre um determinado assunto não
quer dizer, necessariamente, que esse assunto passe a ter relevância pública e, menos
ainda, que passe a ser objeto de atenção dos atores políticos responsáveis pelo processo
de construção de agenda de políticas públicas. No entanto a imprensa, reconhecida como
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uma das arenas de discussão pública, é uma das formas de um determinado problema
adquirir legitimidade social, de seguir adiante, de não morrer.
Embora reconheça que grande parte dos estudos sobre formação de agenda em
políticas públicas considere a mídia um importante instrumento neste processo, Kingdon
(1995) afirma que não confirmou essa expectativa em suas análises, posto que a mídia
transmite ao público as questões apenas depois de a agenda ser formada. Segundo o autor,
o processo pré-decisional de formação da agenda não apresenta questões interessantes
para a mídia, sendo que esta apresenta alguns pontos de uma agenda já estabelecida, não
tendo efeito direto sobre sua formulação.
No entanto, Capella (2005, p. 17), ao comentar o modelo de Kingdon, afirma que
“mesmo que não desempenhe um papel preponderante no processo de agenda-setting, a
mídia tem enorme importância ao amplificar questões relacionadas à agenda já
estabelecida, por vezes acelerando seu desenvolvimento ou ampliando o seu impacto”.
Assim, “media can help shape an issue and help structure it, but they can't create an
issue”4 (KINGDON, 1995).
Independente do modelo teórico utilizado, o fato é que a mídia pode ser percebida
como um ator importante na construção do problema da segurança pública na cidade.
Destacando-se pela capacidade de explicitar indicadores e cobrar resultados dos atores
políticos municipais.
Além da imprensa, a disputa política em torno das eleições municipais no ano
2016 ajudou a dar visibilidade às questões relacionadas à violência e à segurança pública,
sendo que o discurso da (in)segurança urbana foi utilizado pelos candidatos da oposição
para denunciarem a ineficiência do Prefeito Bruno Siqueira (MDB), que buscava a
reeleição. No trecho a seguir, Margarida Salomão, candidata pelo partido de oposição:

Qual a medida mais urgente a ser tomada na cidade, caso seja eleita?
“Cuidar da saúde e da segurança. Para saúde, Juiz de Fora gasta mal os recursos
de que dispõe. A atenção básica não foi uma prioridade. Sobre a segurança, é
preciso mais que câmeras para conter a escalada da violência, requer um
trabalho articulado que envolva repressão, prevenção e proteção social.
(ANTUNES, 2016, on-line).

O trecho acima, mostra como a candidata que disputou o 2º turno com o
peemedebista, articulou seu discurso de oposição utilizando expressões como “escalada
da violência”, a fim de questionar a eficiência das medidas adotadas pelo então Prefeito
4

A mídia pode ajudar a moldar e estruturar um problema, mas não pode criá-lo. (Tradução livre).

98

na área da segurança pública, em especial pelo Projeto “Olho Vivo”. Tal Projeto, que foi
instalado na cidade em dezembro de 2014, é fruto de uma parceria entre o governo de
Minas Gerais e a Prefeitura Municipal.
Consiste

no

videomonitoramento

de

imagens

geradas

por

câmeras

estrategicamente distribuídas em regiões com altos índices de ocorrência de criminalidade
patrimonial. Segundo informações da PMMG, as 54 (cinquenta e quatro) câmeras
instaladas na cidade foram distribuídas entre a região central e alguns bairros pertencentes
às zonas sul e norte.
Em seu plano de governo, com um tópico exclusivo sobre segurança, a candidata
da coligação “Viva Juiz de Fora”, afirmava que somente a criação de uma Secretaria de
Segurança Pública ou a instalação de câmeras não seriam medidas suficientes para frear
o aumento da violência na cidade. O trecho representa uma clara crítica às principais
ações do governo Bruno Siqueira para a área.

O problema de segurança pública em Juiz de Fora não é recente, entretanto, o
número de assassinatos e práticas criminosas cresceu vertiginosamente no
último período. Em 2015 foram registrados 131 homicídios na cidade, sendo
que 78 destes (aproximadamente 60%) foram contra pessoas de até 29 anos.
Ou seja, a juventude é a principal vítima da violência na cidade, em sua maioria
negra. Apenas criar uma Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e
instalar câmeras não é suficiente. A política de segurança social tem que ser
realizada de forma cada vez mais intersetorial, exigindo atuação pró-ativa para
que as diversas instâncias administrativas, municipais e estaduais, possam
atuar conjuntamente. Mais do que isso, é necessário buscar condições para o
incremento das ações sociais que permitam diminuir diferenças e distâncias,
criando políticas públicas que objetivem a redução dos índices de violência,
bem como a prevenção de desastres naturais. É também responsabilidade do
poder público municipal criar políticas de segurança pública. (PLANO DE
GOVERNO, 2016, p. 10).

Para além dos indicadores e da exploração midiática, a segurança pública, terreno
até então pouco explorado nas eleições municipais em razão de ser tradicionalmente
atrelado às instituições policiais e, portanto, visto como responsabilidade exclusiva dos
estados membros, passou a ser objeto de disputas, cobranças e oportunidades, a depender
da posição e estratégia de cada ator político.
Enquanto o Prefeito Bruno Siqueira (MDB) era cobrado politicamente pela
escalada da violência na cidade, com sua reeleição em risco, entre outros motivos, face
aos questionamentos quanto à sua capacidade de manter a cidade segura, a principal
canditada da oposição – deputada federal com larga experiência política – também
pautava a segurança pública na sua agenda de campanha eleitoral. Torna-se novamente
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pertinente a afirmação de Barreira (2004) no sentido de que os problemas ligados à
segurança pública são politizados, na medida em que a capacidade do governo de manter
a ordem e a paz social é questionada.
No entanto, embora os indicadores sobre violência de Juiz de Fora tenham se
elevado principalmente a partir do ano de 2012, seria apressado concluir que o processo
de construção do campo da segurança pública municipal na cidade iniciou-se somente
nesse período. Na verdade, embora sem a riqueza dos dados obtidos durante a pesquisa
de campo, é necessário retroceder até o ano de 2005 quando foi criada, pela Lei nº
10.937/2005, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Juiz de Fora
(SSPDS/JF).
Tal evento poderia ser considerado irrelevante para o objetivo deste trabalho,
ainda mais pelo fato de que tal Secretaria foi extinta em 2009, se não fossem as condições
de sua criação, o contexto político nacional e, talvez o mais importante, a sua estreita
relação com a criação Guarda Municipal de Juiz de Fora (GM/JF), em 13 de setembro de
2006, através de lei 11.206/2006.
Sob o comando de um Coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, a nova
Secretaria, cuja competência estava prevista no art. 30, da Lei 10937/2005, tinha uma
estrutura complexa, abrangendo as funções da Defesa Civil, da Gestão de Transporte e
Trânsito, de Segurança Pública, além daquelas que seriam atribuídas à GM/JF, após sua
criação.

Art. 32-A, Lei 10937/2005: DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA SOCIAL DE JUIZ DE FORA.
Compete à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Juiz de Fora
articular e implementar as políticas de segurança efetiva e contínua,
promovendo ações integradas de prevenção, defesa civil e proteção ao cidadão,
constituída de forma participativa e articulada, visando à convivência cidadã.
(JUIZ DE FORA, 2005).
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Figura 6 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL DE JUIZ DE FORA/MG

FONTE: PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2006.

Em 2006 foi criada a GM/JF que, como dito acima, estava vinculada à SSPDS/JF,
nos termos do art. 1º da Lei n. 11.206/2006.

Art. 1º Fica criada, nos termos do art. 144 da Constituição Federal e do art. 116
da Lei Orgânica do Município de Juiz de Fora, a Guarda Municipal de Juiz de
Fora, corporação uniformizada e devidamente aparelhada, à qual caberá a
proteção e vigilância do meio-ambiente e dos bens, serviços, instalações,
próprios e autoridades do Município, bem como a colaboração às polícias civil
e militar do Estado, para políticas de segurança pública e trânsito, promovendo
a segurança e o bem-estar da população. (JUIZ DE FORA, 2006).

Em 2009, sob a gestão do Prefeito Custódio Mattos (PSDB), a mencionada
Secretaria foi extinta, sendo que a GM/JF passou a vincular-se diretamente à Secretaria
de Administração e Recursos Humanos (SARH/JF). No entanto, dois fatores, um local e
outro nacional, devem ser levados em consideração para identificarmos possíveis
hipóteses explicativas para a extinção do dito órgão.
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A SSPDS/JF foi criada na gestão do Prefeito Carlos Alberto Bejani (PTB), que já
havia sido prefeito entre os anos de 1989-1992. Bejani, como ficou conhecido, era um
radialista que, desde o seu primeiro mandato, foi acusado de ter envolvimento em
episódios de corrupção. Em 2008, quando ainda era Prefeito, foi preso pela segunda vez,
acusado de desvio de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Após sua prisão, Alberto Bejani renunciou em 16/06/2008, assumindo seu vice,
José Eduardo Araújo que, embora tenha cumprido somente o restante do mandado (até
dezembro de 2008), de pronto passou o comando da SSPDS/JF para o então coordenador
de Defesa Civil. Assim, tanto a SSPDS/JF, como a própria GM/JF, emergem no cenário
local sob o signo de terem sido criadas por um Prefeito que, ao final do mandato, estava
preso por corrupção.
A GM/JF, antes mesmo de sua criação, foi objeto de polêmica e resistências dentro
da Câmara de Vereadores. A maior resistência, na percepção de um dos entrevistados, foi
justamente a tentativa do então Prefeito de criar uma guarda militarizada e armada.

Esse processo de criação da guarda, já lá no início, eu não sei se você tomou
conhecimento disso, mas eu posso até te encaminhar depois o link de
tramitação, porque lá naquela ocasião, isso foi polêmico dentro da Câmara,
porque a ideia, a proposta do Bejani, desde o início, era a de criar uma guarda
militarizada, como força de segurança no sentido mais próximo da Polícia
Militar e quando isso foi para a câmara foi amplamente debatido, a questão do
armamento, enfim. Então, pelo link da tramitação você consegue perceber que
desde a tramitação, do nascedouro da lei da criação da guarda, o assunto foi
tratado...Naturalmente, né? Uma lei tem que ser discutida mesma, mas foi
tratada com algumas resistências por parte dos legisladores da época. Bruno,
Figueiroa, era inclusive um deles. Figueiroa era contrário à Guarda aquela
época, ele já falou isso até abertamente, principalmente em razão do
armamento. Ele tinha resistência em relação à criação. Porque isso vem, é uma
ideia do Bejani, na época o Secretário de Segurança do Bejani era o Coronel
Ciro, um coronel da reserva da PM, então isso não foi tão fácil de ser conduzido
na câmara municipal. (GM entrevistado).

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Juiz de Fora foi extinta em
2009, já no primeiro ano da gestão do Prefeito Custódio Mattos (PSDB), o que reforça a
percepção de Kingdon (1995) de que mudanças de pessoas em situações estratégicas
dentro do governo podem exercer influência sobre a agenda governamental. Seja
potencializando a introdução de novos itens ou, como no presente caso, bloqueando ou
restringindo a permanência de outras questões. Segundo o autor, “at the time of a chance
in administration, people all over town hold their breath in antecipation, waiting to see
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what the new administration's priorities will be, what its policy agendas will look
like”5(KINGDON, 1995, p. 154).
Outro foi o destino da GM/JF, cujos novos integrantes tomaram posse em
novembro de 2008. Entretanto, a conjuntura política de sua criação não pode ser apagada
da história da instituição, posto que foi um dos fatores que fizeram com que a GM/JF
tivesse que lutar, desde o início do curso de formação, pela sua existência.

Em determinado dia, foi o dia da prisão do Bejani, eles reúnem 04 (quatro)
pelotões, reúnem todos nós, e dão a notícia de que o Prefeito tinha sido preso,
de que não havia nenhuma informação de como se daria a continuidade
daquele curso, se é que se daria a continuidade, e eles, então, fazem o seguinte:
eles propõem a criação de uma comissão para essa comissão fosse até à Defesa
Civil, porque na Defesa Civil estava o então coordenador Sérgio Rocha, e com
a prisão do Bejani e a saída do Ciro, o Sérgio Rocha passa a ser o Secretário
de Segurança, assume o vice Prefeito, e ele nomeia o Sérgio como Secretário
de Segurança. O Sérgio Rocha tem uma formação ‘militarona’, Militar do
Exército, ele foi capitão temporário do exército. Naquele dia nós fomos até a
sala do já secretário Sérgio Rocha, lá na Defesa Civil, e toda a turma foi atrás
e ficou do lado de fora sentado. 150 pessoas sentadas, em frente a Defesa Civil,
aguardando a nossa comissão ir lá conversar sobre o futuro da guarda
municipal. Porque era um curso de formação, até então, não havia ninguém
nomeado, era uma fase do concurso. Então havia uma especulação, uma fala,
de que aquele curso não continuaria, seria interrompido, e que não haveria mais
Guarda Municipal. E aí, Sérgio Rocha nos recebeu, eu me lembro disso como
se fosse hoje, nós expusemos para ele nossos anseios. Foi um dia muito ruim,
a partir daí foi um momento de desconstrução da guarda. Porque até o dia da
prisão da Bejani eles fortaleciam em nós, a fala da administração, da polícia,
enfim, era de que a guarda seria a nova polícia. Com a prisão do Bejani isso
tudo desmorona, e aí a gente passa a entender que é um curso de formação, que
a gente não tem estabilidade alguma, e que nós sequer, a partir daquele
momento, tínhamos a certeza da continuidade daquele curso (...) E aí nós
conversamos com o Sérgio Rocha e ele comprou nossa ideia, comprou. A
Guarda Municipal hoje somente existe por causa do Sérgio Rocha e da Ana
Angélica, que na época era Secretária de Administração. (GM entrevistado).

Assim, toma posse a GM/JF que, segundo relatos, foi criada para ser uma “polícia
municipal”. Sobre a constante identificação das Guardas Municipais com a Polícia
Militar, Junior e Alencar (2016) explicam a tendência de que as guardas tomem como
modelo de funcionamento o policiamento ostensivo, o que pode ser explicado não
somente pela centralidade que as polícias estaduais, com destaque a militar, ocupam no
campo institucional da segurança pública, como também pelo predomínio de policiais no
comando das instituições municipais.

5

Na hora de uma mudança de governo, as pessoas de toda a cidade prendem a respiração, esperando para
ver quais serão as prioridades do novo governo, como serão suas agendas políticas”. (Tradução Livre).
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Segundo os autores, “as guardas municipais acabam recebendo fortes influências
das polícias militares, por estas representarem o único padrão de conformidade possível
e por ostentarem o status de especialistas no setor da segurança pública”. (JUNIOR;
ALENCAR, 2016, p. 28). No entanto, essa tendência de “espelhamento” acaba por
afastarem-nas de seu efetivo potencial prevencionista:

Organizações jovens, ao entrarem em cena, tomam como modelo as
organizações mais antigas, com expressão no setor, nas quais os novos gestores
buscam se basear. Em outras palavras, as estruturas formais de muitas
organizações constituem um reflexo dos valores ou das crenças de seu campo
institucional. Nesse sentido, o desenvolvimento das guardas municipais sofre
a pressões do clamor público por mais segurança, bem como da dinâmica
conflitiva das relações sociais difusa no país, principalmente nos centros
urbanos. Desse modo, recebem influência da lógica reativa que paralisa o
potencial prevencionista que poderiam desenvolver de forma mais contundente
e que, na prática, iria afastá-las dos modelos das polícias militares. (JUNIOR;
ALENCAR, 2016, p. 27).

Embora criada com forte influência da PMMG – o primeiro curso de formação
da GM/JF ocorreu no 2º Batalhão de Polícia Militar juntamente com um curso de
formação de soldados da PMMG –, a proximidade com a Polícia Militar, conforme trecho
de entrevista abaixo, não impediu que a instituição, desde seu início, tivesse que conviver
com a falta de condições básicas para o seu funcionamento.

No início nós não tínhamos farda, uniforme, nós íamos para a rua, de camisa
preta e calça jeans, e ficava lá, fingindo que éramos policiais na rua...porque o
Sérgio Rocha reforçava isso. Ele tinha essa visão! E depois veio o fardamento,
veio incompleto (...). E já existia naquela época uma dificuldade de
estruturação, de estabelecimento da Guarda, né?! Que nós conseguimos
estabelecer, por conta de movimentos nosso mesmo (...). (GM entrevistado).

Dessa forma, fica nítida toda a instabilidade que a instituição vivenciou após a
prisão e renúncia do ex-Prefeito Alberto Bejani. Apesar da GM/JF ter conseguido tomar
posse, isso não afastou o desaparelhamento, a falta de identidade funcional e o fantasma
de sua extinção pelas administrações futuras.

Porque aí o Custódio chega e dissolve a Secretaria de Segurança e coloca a
Guarda dentro da SRH. Então, o que nós percebemos, e temos certeza hoje, é
de que o Custódio, os guardas sabem disso, havia um movimento, uma
tentativa de acabar com a guarda, de dissolver, esse fantasma nos rondou
durante muito tempo. Até recentemente, tá?! Isso perdurou na gestão do
Bruno... isso vem acompanhando durante a sua história. Mas quando o
Custódio dissolve a Secretária de Segurança isso é um baque para a gente.
Nossa, ele não tem interesse nenhum?! Isso fica claro na forma dele conduzir
a guarda (...). (GM entrevistado).
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No entanto, à pressão feita pelos próprios Guardas Municipais – inclusive com a
criação da Associação dos Guardas Municipais de JF -, deve-se somar o próprio contexto
nacional, a fim de buscar hipóteses para o fato de a GM/JF, mesmo em um contexto local
tão adverso, não ter sido extinta prematuramente.
Segundo Kingdon (1995), o clima nacional é um dos elementos que exercem
influência sobre a formação da agenda governamental. “O humor nacional possibilita algo
semelhante a um ‘solo fértil’ para algumas ideias ‘germinarem’” (CAPELLA, 2005, p.
08). O clima nacional, neste contexto, pode ser representado pelos Planos Nacionais de
Segurança Pública que, como visto no capítulo anterior, ao criarem diretrizes para as
ações nesta área, incentivaram ações em âmbito municipal.
Em 2006, ano de criação da Guarda Municipal na cidade, já tinha sido promulgada
a lei que instituiu o Fundo Nacional de Segurança Pública que, como dito, vinculava o
acesso aos recursos do FNSP aos municípios que mantivessem guarda municipal. Tal
previsão refletia um a tendência da política nacional de segurança pública que, desde o
governo Fernando Henrique Cardoso (1º Plano Nacional de Segurança Pública – 2000),
estimulava que os municípios criassem suas guardas. Ou seja, com os guardas municipais
já nomeados e com um contexto nacional favorável à sua criação, a extinção da guarda
municipal de Juiz de Fora não era tão simples como foi a extinção da SSPDS/JF.
Somente após outubro 2007, a partir da lei que institui o Programa Nacional de
Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), que o governo federal começou,
gradativamente, a induzir que os municípios criassem instâncias locais para a gestão da
segurança pública, como Secretarias Municipais de Segurança Pública. Como exemplo,
pode-se citar o edital do Ministério da Justiça, Ação 2070, ano de 2012, que tinha por
finalidade a seleção de projetos municipais que tivessem por objeto, dentre outros, “b)
Estruturação das Secretarias Municipais de Segurança e/ou órgãos de gestão da
Segurança Pública em âmbito municipal e/ou de Consórcios Municipais voltados para a
Segurança Pública” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2012).
Em síntese, com a extinção da SSPDS/JF, Juiz de Fora permaneceu por mais de
sete anos sem uma instância própria para a gestão da segurança pública. O que demonstra
que formação da agenda de políticas públicas é um processo extremamente competitivo,
com muitas descontinuidades e extremamente influenciado por circunstâncias políticas e
pela orientação das ações dos atores políticos envolvidos neste processo.
Assim, em virtude do baixo grau de institucionalização e sistematização das
políticas públicas municipais de segurança pública na cidade que, em resumo, se
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limitavam àquelas realizadas pela Guarda Municipal, o que se percebe, no período entre
os anos de 2008 a 2013, é um distanciamento municipal das pautas da segurança pública
e uma tentativa da Guarda Municipal, uma instituição nova e que, como dito, surgiu em
um contexto político conturbado, de se estruturar e encontrar seu lugar no campo da
segurança pública.
Em sucessão ao Prefeito tucano, tomou posse em 01/01/2013 Bruno de Freitas
Siqueira (MDB), após ter disputado o 2º turno com a candidata petista, Margarida
Salomão. Eleito com o discurso da renovação, o novo Prefeito é filho de um político
tradicional, Marcelo Siqueira, que, por ter participado da equipe de governo do exPresidente Itamar Franco, era tido como proveniente da “República do Pão de Queijo”.
Isso rendeu ao Prefeito recém-eleito o status de afilhado político do ex-presidente
que, conforme é sabido, iniciou sua carreira política como prefeito de Juiz de Fora. No
entanto, apesar de jovem – Bruno Siqueira tinha apenas 38 anos quando foi eleito -, o
político tinha uma história consolidada. Foi eleito vereador por três mandatos seguidos
(2000/2012), se destacando como relator, em 2008, da CPI que investigou irregularidades na
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (PMJF) e que culminou na renúncia do prefeito Carlos
Alberto Bejani.
Tal atuação, somada a outros fatores, lhe rendeu o capital político necessário para que,
na eleição de 2008, se destacasse como o vereador mais votado da história de Juiz de Fora até
então, exercendo a função de presidente da Câmara Municipal nos anos de 2009 e 2010. Neste
mesmo ano, Bruno foi eleito deputado estadual com quase 70 mil votos, consolidando seu
favoritismo para assumir a Prefeitura de uma das cidades mais importantes da zona da mata
mineira.
Entre as suas principais bandeiras de campanha estava a de ampliar a rede de
atendimento de saúde, com construção de duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
na Zona Leste e de novas Unidades de Atenção Primária a Saúde (UAPs), cumprir a lei
do Piso Nacional da Educação, garantir melhoria do transporte público e implantar o
sistema de Bilhete Único. Para a segurança pública, o compromisso limitava-se à
reestruturação da Defesa Civil e da Guarda Municipal.
O silêncio em relação às outras ações municipais na área da segurança pública,
entretanto, poderia ser decorrência da ideia dominante – que legitima o imobilismo
municipal - de que, por ser a segurança pública atribuição das instituições policiais, ao
município caberia apenas organizar a guarda municipal, nos estritos termos do art. 144,
§8º da CF. Essa visão, segundo Muniz (2000), gera inúmeros obstáculos para que ideias
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criativas e experiências bem sucedidas na área da segurança pública sejam
institucionalizadas. No entanto, a autora ressalta que “boa parte dessas dificuldades está
relacionada ao distanciamento e, até mesmo, à indiferença do poder local” (MUNIZ,
2000, p.02).
“Ainda hoje é comum ouvir que ‘a prefeitura pouco pode fazer porque não
controla as polícias’ ou que a ‘constituição de 1988 reserva aos estados a responsabilidade
exclusiva de prover a segurança aos cidadãos’” (MUNIZ, 2000, p. 01). Há de ser
considerado, entretanto, que esse discurso pode ser oportuno para o município, posto que
a segurança pública é uma agenda, além de complexa, cara, não somente em termos
financeiros, como também políticos.
Desde o início, a equipe de governo de Bruno Siqueira (MDB) contava com a
participação de José Sóter de Figueirôa Neto (MDB), na função de Secretário de Governo
(JUIZ DE FORA, 2013). Engenheiro civil, com especialização em Administração Pública
e Mestre em Gestão Pública e Políticas Sociais (UFJF), Figueirôa, como é conhecido, já
tinha tido outras experiências no executivo municipal, como superintendente da
Associação Municipal de Apoio Comunitário – AMAC - (1997-2004) e Secretário de
Planejamento e de Obras PJF (2004). O novo Secretário de Governo também exerceu
durante o período de 2005 a 2012 a função de vereador pelo MDB (antigo PMDB), sendo
um dos políticos de destaque no partido na cidade, tendo, inclusive, assumido a função
de 2º vice-presidente do MDB em Minas Gerais no ano de 2019.
Ter ocupado a função de Secretaria de Governo nas duas gestões do Prefeito
Bruno Siqueira (MDB), pode revelar a confiança que ele, e o partido, depositavam em
Figueirôa (MDB). Weber (2015), em seu celebre texto Política como vocação, expõe a
necessidade de homens de confiança para que um partido possa empreender externamente
uma grande política, sendo que em face à esfera pública era necessário um líder
responsável por todas as resoluções: o chefe de gabinete.

Um partido dominante necessitava muito mais, para afirmar em seu interior a
violência e para poder empreender externamente uma grande política, de um
órgão de grande força combativa, composto a partir de seus homens
efetivamente de liderança, que negociavam de maneira confiável: justamente
de um gabinete; em face de esfera pública, porém, antes de tudo em face da
esfera pública parlamentar, ele necessitava de um líder responsável por todas
as resoluções: do chefe de gabinete. (WEBER, 2015, p. 81).

Pensando em termos de tipo ideal, podemos comparar o “Chefe de Gabinete”
weberiano com o Secretário de Governo, cargo esse que, por desempenhar uma função
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estratégia dentro do governo, é considerado de extrema importância dentro dos quadros
políticos da Prefeitura. O trecho, com descrição das atribuições do Secretário de Governo,
foi retirado do site “escavador.com” e traz as descrições do próprio Secretário acerca suas
funções na Secretaria de Governo.

Responsável por assistir diretamente o Prefeito no desempenho de suas
atribuições, realizando a integração política e administrativa dos
representantes dos diversos órgãos da Administração; Promover a articulação
institucional entre o Executivo Municipal e o Poder Legislativo, as esferas
estadual e federal de Governo, municípios, entidades da sociedade civil e
Conselhos instituídos por Lei, com atuação em áreas temáticas ou setoriais das
Políticas Públicas; Acompanhar e estimular o fortalecimento dos Conselhos e
Fóruns Municipais, mediante promoção de ações de formação e valorização.
(ESCAVADOR, on-line, s/d).

Figueirôa que, no final de 2018, assumiu o comando da Secretaria de Segurança
Urbana e Cidadania de Juiz de Fora (SESUC/JF), já enquanto Secretário de Governo
aparecia como um ator político de extrema importância para a consolidação da pauta da
segurança pública em Juiz de Fora.
No que tange à primeira gestão do Prefeito Bruno Siqueira (MDB), que tem início
em 2013, esta se inicia marcada pelo estigma das altas taxas de homicídios, que
começaram a apresentar significativa alta a partir do ano de 2012, conforme tabela abaixo.

Tabela 2 - TAXAS DE HOMICÍDIO EM BR/MG/JF (2000-2018)

ANO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

BRASIL
26,15
27,26
27,87
28,26
26,45
25,70
26,23
25,18
26,16
26,57
26,73
26,44
28,28
28,26
29,43
28,44
29,67
30,70

MINAS GERAIS
11,59
12,86
16,07
20,52
22,50
21,93
21,49
21,00
19,60
18,74
18,08
20,99
22,29
22,89
22,75
21,68
21,98
20,26

JUIZ DE FORA
8,75
6,3
7,87
7,76
9,27
5,59
7,5
9,38
9,29
9,21
11,41
12,36
18,86
25,53
26,03
22,53
26,84
24,3
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2018

26,73

15,80

15,23

FONTE: Elabora pela autora com base em dados do DATASUS e IBGE, 2021.

No primeiro ano da gestão do Prefeito do Bruno Siqueira (MDB) foi realizado na
cidade um seminário intitulado “Violência Urbana em Juiz de Fora: o que deve ser feito?”
(CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, 2013). O evento, realizado pela Câmara
Municipal de Juiz de Fora em parceria com a PJF, OAB, UFJF e Instituto Vianna Júnior
(uma faculdade tradicional de direito da cidade), ocorreu entre os dias 14 e 15 de março
de 2013 e contou com representantes do Poder Judiciário, Defensoria Pública, Polícia
Militar, UFJF, Secretaria Estadual de Defesa Social, além da presença do próprio Prefeito
Municipal na mesa de abertura. As mesas foram mediadas por vereadores do Partido dos
Trabalhadores (PT) e do Partido Socialista Brasileiro (PSB), fato este que pode ser
explicado pelo fato de o evento ter sido idealizado pelo vereador, Presidente da Comissão
de Segurança Pública, Wanderson Castelar (PT).
A partir desse seminário foi criada uma comissão cuja finalidade era dar
encaminhamento para as pautas que surgiram a partir do evento. Esta comissão, cujas
reuniões foram descritas por mim quando da minha dissertação (Delgado, 2015), era
composta por representante da Câmara dos Vereadores, OAB, UFJF, Prefeitura
Municipal, Polícia Militar, Centro de Prevenção à Criminalidade, Polícia Civil e Polícia
Federal. Apesar de os participantes aparentarem estar um pouco perdidos dentro da
proposta, um episódio aparentemente circunstancial que ocorreu naquela reunião, em
outubro de 2013, mostra-se, no ano de 2020, essencial para a compreensão da participação
de um ator político específico no processo de construção de um campo da segurança
pública municipal na cidade.
Foi nesta reunião que Figueirôa, então Secretário de Governo, foi indicado pelos
demais participantes para coordenar os trabalhos da “Comissão de Segurança Pública”.

O representante da Universidade Federal de Juiz de Fora apontou as
dificuldades que a falta de uma liderança estaria trazendo para o
prosseguimento dos trabalhos da Comissão, principalmente em virtude da
necessidade de articulação das demandas apresentadas. A Ordem dos
Advogados do Brasil/OAB, corroborando a fala do representante da UFJF,
sinalizou a necessidade de que alguma instituição fosse indicada como
coordenadora da Comissão. Após a sinalização feita pelo legislativo municipal
de que a Prefeitura deveria organizar os trabalhos, o Secretário de Governo foi
indicado como coordenador. (DELGADO, 2015, p. 151).
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De acordo com Secchi (2013), os atores, que podem ser indivíduos ou instituições,
influenciam os processos de políticas públicas, podendo ser governamentais (burocratas,
juízes, políticos e outros) e não governamentais (grupos de interesses, partidos políticos,
meios de comunicação, destinatários das políticas, organizações do terceiro setor,
organismos internacionais, pesquisadores, especialistas, associações de classe e outros).
Ao apontar as diferenças entre os atores visíveis e invisíveis no processo de construção
de agenda em políticas públicas, Calmon e Costa (2007, p. 07) afirmam que “os mais
visíveis, em função da atenção que recebem, são normalmente os políticos dos Poderes
Executivo e Legislativo, que costumam ser muito influentes na determinação da agenda
de políticas públicas”.
Embora não seja correto afirmar que, já em 2013, a segurança pública tenha
entrado para a agenda do governo municipal, posto que a “formação da agenda de
políticas públicas é o processo pelo qual determinados problemas tornam-se alvo de
atenção e ação do Estado” (CALMON; COSTA, 2007, p. 01), a busca histórica pelas
condições que permitiram a formação de uma agenda de segurança pública em Juiz de
Fora é um dos métodos utilizados para a compreensão desde processo.
Ademais, ao descrever esse processo e as situações em que estão envolvidas
pessoas singulares neste processo, busca-se alinhar com a percepção de Beaud e Weber
(2007) de que a análise etnográfica tem tudo a ganhar se concentrar-se em descrever
estados, não processos, sendo que “um processo é o desenrolar de uma situação (por
exemplo uma partida de futebol) em que os atos de cada um contam, onde nada é jogado
por antecipação e que, portanto, escapa a cada um dos participantes” (BEAUD; WEBER,
2007, p. 198).
Na sequência, a “Comissão de Segurança Pública” organizou uma reunião na
Universidade Federal de Juiz de Fora que, contando com a presença de diversos atores,
governamentais e não governamentais, pretendia discutir questões relacionadas à
implementação de um laboratório de estudos sobre violência junto ao Centro de Pesquisas
Sociais da UFJF (DELGADO, 2015).
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Figura 7 - FOTO DA REUNIÃO REALIZADA NA UFJF6

FONTE: LEINE, 2013

Apesar da divulgação oficial da criação do mencionado laboratório, conforme
notícia retirada do site da UFJF, este nunca foi efetivamente criado, face aos impasses
relacionados à forma de seu financiamento.
Centro de Pesquisas Sociais da UFJF sediará Laboratório de Estudos sobre
Violência.
O Centro de Pesquisas Sociais (CPS) da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) vai sediar o Laboratório de Estudos sobre Violência. O novo órgão
servirá de apoio a todas as entidades envolvidas no combate à criminalidade
na cidade. A decisão foi acertada nesta sexta-feira, dia 25, durante reunião da
comissão que está trabalhando no Plano Municipal de Enfrentamento da
Violência. O encontro é uma continuação do seminário sobre violência
realizado em março, quando a Câmara chamou para o debate diversos órgãos
da sociedade para discutir o aumento da criminalidade no município.
(CENTRO..., 2013).

Ainda nesta reunião, o Secretário de Governo entregou aos presentes um
documento intitulado “Plano Municipal de Enfrentamento à Violência”, que pretendia ser
uma sistematização das ações realizadas no âmbito no município e que tinham relação
direta, ou indireta, com políticas públicas de segurança. A ideia era o fortalecimento da
articulação entre as diversas ações.
Nesta reunião, a posição de liderança do secretário na condução dos trabalhos
ficou mais evidenciada e reconhecida pelos presentes. No entanto, sem causa divulgada,
as reuniões foram suspensas (DELGADO, 2015).

6

A seta não consta a imagem original, tendo sido inserida pela autora para destacar a presença do Secretário
de Governo na reunião ocorrida em 25 de outubro de 2013.
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Apesar dos trabalhos da “Comissão de Segurança Pública” terem sido
interrompidos, a imprensa continuava a produzir matérias sobre os homicídios na cidade.
Destacava-se o substancial aumento quando comparado aos índices da década anterior.
No entanto, foi o assassinato a tiros do Presidente da Câmara dos Dirigentes
Lojistas (CDL) da cidade que reacendeu as discussões sobre segurança pública na cidade.
O que reforça a tendência dos poderes públicos de apenas reagirem à episódios
específicos na segurança pública, na tentativa de manterem suas condições de governo.
Agora, entretanto, a reação contava com a participação do empresariado que,
inclusive, chegou a financiar o I Fórum de Segurança Pública de Juiz de Fora, realizado
no dia 19 de setembro de 2014 (DELGADO, 2015).
O Fórum foi amplamente divulgado pela imprensa (ARAÚJO, 2014a), afirmando
que a cidade pedia um “basta à violência”. Durante o todo o dia foram realizadas sete
oficinas com os temas: “O tráfico e o consumo de drogas em Juiz de Fora e o impacto da
violência”, “Adolescente em conflito com a lei e a reincidência juvenil”, “Medo do crime
e sensação de insegurança”, “Impunidade”, “Déficit do sistema prisional e alternativas
penais”, “Reincidência criminal” e “Ações imediatas integradas”. As discussões travadas
nas oficinas resultaram em propostas que foram sistematizadas em forma de declaração.
Além da consolidação do protagonismo da Prefeitura, pela Secretaria de Governo,
o evento tornou possível notar dois fatos importantes para a reconstrução do processo de
formação de uma agenda municipal de segurança pública na cidade, que estão
relacionados aos atores envolvidos nesse mesmo processo. Primeiramente, há um
distanciamento da Câmara Municipal que, como dito, tinha liderado a realização do
Seminário que ocorreu em 2013, na OAB.
Por outro lado, emerge um ator político que, em poucos anos, ganharia destaque
no campo. O juiz presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Juiz de Fora, José
Armando Pinheiro da Silveira, que na foto abaixo está ao lado do Prefeito Bruno Siqueira
(MDB), e que proferiu a palestra de abertura do seminário com o tema “Segurança pública
em Juiz de Fora: panorama atual e desafios”, assumiu a função de Secretário de Segurança
Urbana de Cidadania quando da criação da SESUC/JF, no ano de 2016.
Figura 8 - FOTO DA MESA DE ABERTURA DO 1º FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA 7

7

A seta não consta na imagem original, tendo sido inserida pela autora para destacar a presença do então
Juiz José Armando Pinheiro da Silveira no evento.
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FONTE: Arquivo pessoal, 2014.

Como resultado das propostas que surgiram do I Fórum de Segurança Pública
foram elaboradas, pela Secretaria de Governo, duas declarações8, uma a ser enviada ao
Governador e outra ao Prefeito. Em relação a última declaração, constatei quando da
minha dissertação que o fator “surpresa” do Fórum pode ser a intensa cobrança de ações
do poder público municipal, embora, como dito, a proposta do Fórum fosse direcionada
a “exigir” ações do poder público do estado de Minas Gerais” (DELGADO, 2015, p. 141).
Assim, a partir da Declaração Municipal “houve um passo no sentido de se
responsabilizar também o poder local por estas demandas”. (DELGADO, 2015, p 186).
Após ampla divulgação midiática e algumas reuniões conduzidas pelo Secretário
de Governo para a discussão dos vários encaminhamentos que surgiram do I Fórum de
Segurança Pública, o movimento dava sinais de ter perdido força. Apesar disso, as
mobilizações decorrentes da morte do empresário têm muito a nos ensinar sobre o padrão
das alterações no campo da segurança pública no Brasil que, geralmente, são
impulsionadas por questões pontuais, na tentativa de manter as condições de
governabilidade.
Neste período, a GM/JF, que ainda era um departamento subordinado à Secretaria
de Administração e Recursos Humanos (SARH/JF) desde a extinção da antiga Secretaria
de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/JF), continuava a ser chefiada por um expolicial militar, situação essa que se manteve até o ano de 2015. A própria estrutura do
comando da GM/JF deve ser levada em consideração para a compreensão das
dificuldades encontradas pela instituição para a construção de uma identidade funcional
independente da Polícia Militar, bem como as frequentes demandas para o uso do
armamento de fogo. “Fizemos curso de tiro, pensamos que seria armado, mas nunca foi
armado”. (GM entrevistado).

Todo nosso curso de formação foi realizado no 2º Batalhão e, na época, a
companhia escola do 2º Batalhão funcionava, e tinha uma turma de soldados
8

O conteúdo das duas declarações está disponível em Delgado (2015).

113
sendo formada, iniciando, inclusive, junto conosco. Então, paralelo a esse
curso, nós tivemos o mesmo curso, só que da Guarda, né?! Com poucas
diferenças de disciplinas, porque a gente, inclusive, tivemos treinamento de
uso de armamento, enfim, armamento letal, né?! (GM entrevistado).

Misse e Bretas (2010) coordenaram uma pesquisa sobre as direções seguidas em
diversos municípios no processo de institucionalização das guardas municipais. Os
autores afirmam que é comum que tais processos ocorram sob forte influência do modelo
das polícias militares:

[...] na medida em que transcorre esse processo de municipalização da
segurança pública, descobrimos que tal transição é feita sem a existência de
um saber especializado e de técnicos e agentes capazes de operar nas novas
condições. Na ausência de capacidades inovadoras, o município decide criar
uma Guarda Municipal, e chama o policial militar, o único expert que se
conhece sobre como fazer segurança para cuidar disso (...). Em não poucos
casos, os velhos atores estão conduzindo esse processo, tornando as guardas
subordinadas às polícias militares. Em outros casos, desenvolvem-se projetos
políticos próprios de oposição à polícia convencional. Sua condução, no
entanto, (...) está frequentemente subordinada às polícias estaduais, que, bem
ou mal, são as especialistas na área de segurança pública. (MISSE; BRETAS,
2010, p. 11-12).

Delgado (2016) demonstra que embora já fosse possível perceber um aumento do
número de guardas municipais comandadas por representantes da própria instituição, no
ano de 2012, 33,6% das Guardas ainda eram comandadas por policiais militares. Fato este
que, certamente, dificulta que a corporação crie uma identidade funcional própria e se
reconheça enquanto uma força civil de segurança pública.

Apesar de algumas alterações perceptíveis em um campo que, certamente,
ainda está em construção, é possível perceber-se relações de afinidade entre o
comportamento dos guardas municipais e as estruturas e condicionamentos das
instituições militares. Assim, o “habitus” repressivo, tão arraigado na
instituição policial militar quando da promulgação da CF/88, teria influenciado
na formação das guardas municipais, dificultando a assimilação e o
reconhecimento de suas importâncias dentro do contexto das ações
preventivas. (DELGADO, 2016, p. 272).

No entanto, em outubro de 2015, em virtude do pedido de afastamento do Tenente
Coronel Almir assumiu a função a Subcomandante da GM/JF a GM Emilce de Castro
Silva que, com a criação da SESUC, em 2016, foi nomeada Comandante da Guarda
Municipal. No entanto, o fato de a Guarda Municipal ter seu primeiro comando originado
da carreira da própria corporação, também não pode ser analisado sem levar em
consideração do contexto nacional.
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No ano de 2014 entrava em vigor o Estatuto das Guardas Municipais, através da
Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014. Tal legislação inovou ao determinar que, salvo
nos casos daquelas recém-criadas, o cargo de direção da Guarda Municipal deveria ser
provido por membros efetivos do quadro de carreira do órgão.

Art. 15, Lei nº 13.022/2014: Os cargos em comissão das guardas municipais
deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou
entidade.
§ 1º Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda municipal
poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente
com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido
o disposto no caput. (BRASIL, 2014).

A troca de comando, que deveria ser percebida como um avanço institucional, foi
vista com ressalva por um dos guardas entrevistados que relatou que nos períodos em que
GM/JF era comandada por um Policial Militar havia uma maior integração entre as duas
instituições, o que, na sua visão, é importante.
A percepção do GM sobre a falta de integração pode ser reflexo de um conflito
que se agudizou entre as duas instituições após a troca de Comando da 4º Região de
Polícia Militar. As tensões relativas à troca de Comando da 4ª RPM já foram mencionadas
por alguns atores durante minhas observações de campo.
Em um exemplo, o Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) ofereceu
representação criminal, em decorrência de uma ação conjunta realizada entre a GM/JF e
os agentes que atuam no Sistema Prisional. Segundo a PM, as ações realizadas no Parque
Halfeld, região central da cidade, caracterizariam hipótese de usurpação de funções de
Polícia Militar. Alguns trechos da decisão do Ministério Público, a fim de justificar sua
decisão de arquivamento, merecem transcrição.
Em que pese o procedimento (MPMG – 0145.19.003.160-2), tenha sido arquivado
pelo Ministério Público, sob a alegação de “ausência de provas razoáveis em torno da
materialidade do delito de usurpação de função pública”, a ação movida pela Polícia
Militar pode ser um exemplo da afirmação de Misse (2019), de que “a incapacidade de
diálogo é uma característica do policial militar”. (MISSE, 2019, p. 35), sendo também
capaz de revelar algumas das estratégias adotadas pela Instituição de manter a hegemonia
das ações ostensivas no campo da segurança pública.
De volta à 1ª gestão do Prefeito Bruno Siqueira (MDB), percebe-se que também
durante esse período, a GM/JF teve que lidar com a falta de condições de trabalho e
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desaparelhamento, conforme denúncia publicada no Jornal Tribuna de Minas, em
17/09/2014:
Guarda Municipal desaparelhada
Pelo menos duas motocicletas estão sem condições de uso Sede da Guarda
Municipal tem mobiliário antigo e banheiro interditado. Criada por lei em
2006, com a função de zelar pelo patrimônio público, bem como colaborar com
as polícias Civil e Militar do Estado nas políticas de segurança pública, a
Guarda Municipal de Juiz de Fora […]. (ARBEX, 2014).

Em respostas às denúncias feitas pela corporação, que incluía falta de aparelhos
como rádio de comunicação, motos sucateadas, ausência de viaturas e, até spray de
pimenta com prazo vencido, a então secretária de Administração e Recursos Humanos da
PMJF “garantiu que a categoria não está abandonada e que tem mantido diálogo aberto e
permanente com a corporação, por meio da Associação da Guarda Municipal” (ARBEX,
2014).
No entanto, a matéria publicada no ano de 2014 não foi a única nesse sentido.
Ainda em 2013, primeiro ano da gestão do Prefeito do MDB, o mesmo jornal, Tribuna de
Minas, publicou matéria intitulada: “Sucateamento prejudica ação da Guarda Municipal”
(CARVALHO; BRUM, 2013). Além da falta de equipamentos básicos para
desempenharem suas funções, a matéria, feita com base em relatos de Guardas
Municipais que preferiram manter o anonimato, afirma que a instituição, que completaria
05 (cinco anos) de criação no mês de publicação da matéria - dez/2013 -, sofria não
somente com o sucateamento da corporação, mas também com a falta de clareza de suas
atribuições. No entanto, apesar do descaso da administração pública, a GM/JF exercia um
trabalho de “extremo risco”, a fim de garantir a segurança da população, conforme fala
do GM entrevistado pelo jornal.
Em entrevista à Tribuna, um guarda municipal local classificou o trabalho como
de "extremo risco" e disse que nenhuma gestão municipal, desde 2006 quando a Guarda
foi criada, preocupou-se em assumir políticas públicas para estes profissionais. "Qual o
nosso direcionamento? Desempenhamos, teoricamente, este papel, mas não temos
respaldo e nem equipamentos necessários para exercê-lo. E o pior é que os criminosos
sabem disso, não nos respeitam e somos ameaçados. Estamos expostos e com medo." O
guarda também reclama da falta de condições de trabalho. “Nossa realidade é precária.
Muitas vezes, acontece de o próprio guarda fazer a manutenção da motocicleta ou do
carro utilizado. Somos cobrados para oferecer apoio e segurança, mas, diante da nossa
situação, a maior prejudicada é a população” (CARVALHO; BRUM, 2013).
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Com mais de cinco anos de existência, a GM/JF segue sua trajetória com
demandas que evidenciam certa ambiguidade em relação às suas funções na segurança
pública. Ao mesmo tempo em que a Instituição almeja clareza em suas atribuições e
reconhecimento do poder público municipal, ela insiste no uso da arma de fogo. Dessa
forma, sinaliza persistir no padrão mimético em relação à Polícia Militar para se legitimar.
Assim, a GM/JF parece não reconhecer que o único caminho para a criação da identidade
funcional para a Instituição passa pela independência – material, ideológica e psicológica
– em relação à própria Polícia Militar.
Ao final de sua 1º gestão, Bruno Siqueira (MDB) enfrentava, na área da segurança
pública, dois problemas: a insatisfação da GM/JF com as condições de trabalho e com a
ausência do cumprimento das diretrizes da lei federal que instituiu o Estatuto das Guardas
Municipais, bem como o aumento das taxas de homicídios e de outros tipos de violência,
fato este amplamente divulgados pela imprensa local. Nesse cenário foi criada a
Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania da cidade de Juiz de Fora/MG (SESUC/JF).
Criada pela lei municipal n° 13.367/2016 a SESUC/JF tinha a sua competência
definida no artigo 2º da mencionada lei:
Art. 2º Compete à Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania - SESUC
coordenar as políticas públicas de segurança urbana e cidadania no âmbito do
Município, através das ações da Guarda Municipal e da Defesa Civil, na defesa
dos direitos fundamentais dos cidadãos, proteção ao patrimônio público, apoio
às ações administrativas municipais, prevenção e atuação em caso de desastres
naturais ou provocados pelo homem, estabelecendo, quando necessário,
relação com os demais órgãos da própria municipalidade, com outros
municípios ou com as esferas estadual e federal. (JUIZ DE FORA, 2016).

A nova secretaria, que já na sua denominação buscava distanciar-se do legado
deixado pelo ex-prefeito Alberto Bejani, tinha por finalidade coordenar as políticas
públicas de segurança urbana e cidadania no âmbito do Município, através das ações da
Guarda Municipal e da Defesa Civil. Em seu site institucional, as principais funções da
SESUC/JF estão assim descritas: defender os direitos fundamentais dos cidadãos;
proteger o patrimônio público; apoiar as ações administrativas municipais e atuar na
prevenção e atuação em caso de desastres naturais ou provocados pelo homem,
estabelecendo, quando necessário, relação com os demais órgãos da própria
municipalidade, com outros municípios ou com as esferas estadual e federal.
Antes de apresentar alguns pontos centrais da lei, um detalhe no processo de
tramitação da mesma perante a Câmara de Vereadores chamou a atenção. Embora a lei
nº 13.367 estivesse criando novas estruturas organizacionais para o Município, inclusive
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com a criação de novos cargos – o que gera impacto financeiro ao poder público -, o
projeto de Lei foi encaminhado, com mensagem do Prefeito Bruno Siqueira (MDB), para
o Presidente da Câmara, Rodrigo Cabreira de Mattos (PSDB), em 15 de abril de 2016.
Em 24 de maio do mesmo ano, pouco mais de 01(um) mês após sua proposição, a lei era
publicada e entrava em vigor.
Ressalte-se que, sendo o ano de 2016 ano eleitoral, já se desenhava a coligação
Pro Futuro e Agora (MDB, PSDB, PV, PRB, PP, PPL, PTB), que pretendia a reeleição
de Bruno Siqueira (MDB), tendo como vice Antônio Almas (PSDB). Assim, a aliança
entre os dois partidos que chegaram a se antagonizar na eleição municipal em 2012
estreitava os laços entre o executivo e o legislativo, tornando mais fácil a aprovação do
projeto de lei. Neste sentido, Rua (2009) destaca a importância das alianças que geram
benefícios mútuos na política, afirmando que “a coalização, que consiste em um acordo
ou uma aliança, duradoura ou não, a fim de viabilizar alguns dos objetivos das partes
envolvidas”. (RUA, 2009, p. 80).
Em mensagem enviada ao Presidente da Câmara dos Vereadores (PREFEITURA
DE JUIZ DE FORA, 2016), o Executivo Municipal justifica a pertinência do Projeto de
Lei. Destaca a importância do tema “segurança urbana” no âmbito das políticas públicas
e da atividade administrativa do município, enfatiza a necessidade de a Guarda Municipal
transferir sua estrutura organizacional, que até então estava subordinada à Secretaria de
Administração e Recursos Humanos, para a nova Secretaria, haja visto que as atribuições
da Guarda Municipal teriam mais pertinência com aquelas a serem desenvolvidas pela
Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania. Na nova estrutura, a GM/JF, assim como a
Defesa Civil, que também passa a integrar a estrutura organizacional da SESUC/JF, são
elevadas ao status de subsecretaria.
A justificativa apresentada pelo Executivo para a remodelagem da estrutura
organizacional e hierárquica da GM/JF, com a criação das funções de Subsecretário
(Comandante), Ouvidor e Corregedor, também pela Lei Municipal nº 13.367, foi
justamente a necessidade de adequar a GM/JF às determinações trazidas pela Lei Federal
nº 13.022. O Estatuto das Guardas Municipais estipulava o prazo de 2 anos para que as
instituições municipais se adequassem às diretrizes estabelecidas na referida Lei.

A rigor, todas estas alterações visam, a um só tempo, instituir novas
competências que serão cometidas aos integrantes da Guarda Municipal
(como, por exemplo, a possibilidade de atuação no trânsito, em conjunto com
o Órgão de Trânsito Municipal, nos limites do convênio a ser estabelecido
entre os órgãos da Administração Direta aos quais se encontram vinculados o
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Departamento da Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização de
Trânsito), e melhor delimitar a nova estrutura organizacional da Guarda
Municipal, realocando-a em uma Secretaria mais consentânea com as suas
atribuições institucionais. (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2016).

Além de criar a SESUC/JF e de trazer mudanças na estrutura organizacional da
GM/JF, a lei criou duas estruturas: o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) e
o Fundo Municipal de Segurança Urbana e Cidadania (FUMSUC). Estruturas essas que
foram regulamentadas pelo Decreto n° 12.837 de 23 de dezembro de 2016. Assim, o
Município caminhava no sentido de se adequar às diretrizes da política nacional de
segurança pública então vigente. A menção ao PRONASCI, por exemplo, é feita no
próprio texto da lei nº 13.367 que, ao criar o GGIM, dispõe que:

Art. 11: Fica criado o Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM,
vinculado ao Chefe do Poder Executivo, tendo por objetivo apoiar o Município
na implantação do Plano Nacional de Segurança Pública com Cidadania PRONASCI, conforme as disposições contidas na Lei Federal nº 11.530, de 24
de outubro de 2007, alterada pela Lei Federal nº 11.707, de 19 de junho de
2008. (JUIZ DE FORA, 2016a).

A referência ao “Plano Nacional de Segurança Pública com Cidadania” também
é encontrada no artigo 1° do Decreto 12.837, cuja finalidade é regulamentar o GGIM:

Art. 1º O Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM, vinculado ao Chefe
do Poder Executivo, de caráter deliberativo e executivo, tem por objetivo a
realização de ações conjuntas e sistêmicas voltadas à discussão, deliberação e
execução de políticas públicas de segurança local, que propiciem a diminuição
da criminalidade, a prevenção da violência, a manutenção da paz social e a
promoção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das
liberdades públicas, visando, ainda, apoiar o Município na implantação do
Plano Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI, conforme
as disposições contidas na Lei Federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007,
alterada pela Lei Federal nº 11.707, de 19 de junho de 2008. (JUIZ DE FORA,
2016b).

Apesar da lei prever a sua criação, Juiz de Fora, até a presente data, não chegou a
instituir o GGIM. Mesmo assim, eu presenciei durante minha pesquisa de campo, nas
discussões pós 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de
Fora, que serão descritas no capítulo IV desta tese, tentativas frustradas de criá-lo.
O PRONASCI, Plano Nacional de Segurança Pública da segunda gestão do exPresidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi instituído pela Lei n° 11.530 de 24 de outubro
de 2007. Em seu artigo 1°, afirma sua pretensão de, por meio de programas, projetos e
ações de assistência técnica, financeira e mobilização social, bem como através da
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articulação dos órgãos federais, em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal
e Municípios e com a participação das famílias e da comunidade, obter melhoras na
segurança pública (BRASIL, 2007).
Assim, ao assumir sua função indutora de políticas públicas em âmbito municipal,
o Programa do governo federal estabelece as condições que o ente federativo, seja estado
ou município, deve aceitar para aderir ao PRONASCI. Dentre essas condições, destacase, já no inciso I, a criação do GGI – Gabinete de Gestão Integrada – que, em âmbito
municipal, ficou conhecido do GGIM – Gabinete de Gestão Integrada Municipal que, na
visão do governo federal, era uma instância articulatória fundamental de integração entre
os órgãos federais, estaduais e municipais (BRASIL, 2007).
Art. 6o Para aderir ao Pronasci, o ente federativo deverá aceitar as seguintes
condições, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e do pactuado no
respectivo instrumento de cooperação:
I - criação de Gabinete de Gestão Integrada - GGI;
(omissis) (BRASIL, 2007).

Curiosamente, as referências ao PRONASCI feitas com a finalidade de legitimar
a nova estrutura que estava sendo criada na cidade, ocorreram em textos legais publicados
em 2016, ano em que a então Presidente Dilma Rousseff já havia descartado o Programa
como política federal de segurança pública. Como dito, o governo Dilma foi marcado
pela decisão da Presidenta em não se intrometer nos assuntos referentes à segurança
pública por entender que, em sua maioria, eles eram de competência dos estadosmembros.
No entanto, apesar dos planos nacionais posteriores, a Lei n. 11.530, que instituiu
do PRONASCI, nunca foi formalmente revogada, o que pode ajudar a explicar o fato de
ela ainda produzir efeitos. Como dito, os documentos oficiais que versam sobre as
políticas nacionais de segurança pública inserem-se na lógica própria do direito e,
portanto, são instrumentos aptos a criarem discursos verdadeiros e produzir uma ordem
jurídica definida (KANT DE LIMA, 2011).
Por outro lado, a escolha pela criação do GGIM, que nunca sequer chegou a ser
implementada, pode ser um indicativo de que as escolhas dos atores políticos podem ser
“pinçadas” ante à um leque de “soluções possíveis”. Ainda que não sejam as mais
adequadas para aquele momento, ou que não se adaptem ao problema que, em tese, as
teria gerado. Ou seja, a escolha política segue seu fluxo, sendo que a agenda não é
construída por meio de estratégias racionais e sim pelo modelo “garbage can”, utilizado
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por Kingdon (1995) para a construção da teoria dos múltiplos fluxos (ALVES;
AZEVEDO; LOPES, 2016; CAPELLA, 2016).
Embora as iniciativas do governo municipal em criar dispositivos e políticas de
segurança pública municipal não possam ser analisadas sem levar em consideração o
próprio “clima nacional”, por ser esse, segundo Kingdon (1995), um fator fundamental
para a análise de mudanças na composição da política e das políticas públicas, o contexto
político local também não pode ser desprezado.
Em 2016, o ano foi marcado pelas disputas em torno das eleições municipais. Em
um contexto de denúncias pelo aumento da violência na cidade, o então Prefeito Bruno
Siqueira (MDB), buscava sua reeleição. A cidade, à época, já contava com os resultados
das mobilizações anteriores, principalmente os advindos I Fórum de Segurança Pública
de Juiz de Fora que ocorreu em 2014. Assim, algumas das ideias sobre políticas públicas
municipais de segurança já circulavam entre alguns atores da cidade, estando reunidas na
mão do então Secretário de Governo que, pela própria natureza do cargo político que
detinha, poderia ser visto como uma fonte das alternativas de ação.
Apesar de sua formação em engenharia, Figueirôa tinha larga experiências em
políticas públicas, principalmente na área social. Durante várias conversas que tivemos,
ele demonstrava estar interessado pelas alterações trazidas pelos planos nacionais de
segurança pública. Como também, pela necessidade de o município se adequar às
condições trazidas por esses planos. Em seus pronunciamentos, não raro, o então
secretário de Governo reafirmava a importância de uma maior participação do município
na segurança pública, bem como, de realização de ações articuladas e integradas com a
Polícia Militar e com os demais órgãos com atuação no campo.

Para o secretário de Governo da Prefeitura, José Sóter de Figueirôa, como a
segurança pública tem implicações sociais, é impossível o Poder Público
Municipal ficar ao largo dessa problemática. “Temos jovens assassinados com
frequência e não podemos virar as costas para essa situação”, ressalta
Figueirôa, acrescentando que as ações promovidas pela Prefeitura também são
complementares ao trabalho dos órgãos de segurança. “Nossa proposta é que
sejam ações integradas e articuladas com os demais setores envolvidos no
tema, principalmente contribuindo com o trabalho da Polícia Militar no âmbito
da repressão, mas também promovendo medidas de prevenção, através de
projetos sociais”. (ARAÚJO, 2014b).

No entanto, dentre as propostas que o Secretário de Governo defendia com mais
frequência, estava a criação de um Conselho Municipal de Segurança Pública e a
aprovação Plano Municipal de Segurança Pública. Ainda no ano de 2014, Figueirôa já
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defendia que essas duas ações fossem implementadas na cidade, utilizando como
argumento o fato de as mesmas terem sido sugeridas no 1° Fórum de Segurança de Juiz
de Fora. Em entrevista ao jornal Tribuna de Minas, publicada em 21 de novembro de
2014, o Secretário de Governo afirma ter sido esse o primeiro passo para a criação do
Conselho:

Ainda no bojo das ações em âmbito municipal, o Secretário destaca a
realização do 1º Fórum de Segurança de Juiz de Fora. Ele defende que o Fórum
seja permanente com reuniões dos grupos formados nas oficinas de três em três
meses, para que haja acompanhamento das propostas, a fim de que sejam
realmente efetivadas. Para tanto, ele cita as duas sugestões que foram eleitas
no debate já como medidas para concretizá-las: a criação do Plano Municipal
de Segurança Pública e de um Conselho de Segurança Pública. “Essas duas
medidas são importantes inclusive para deflagrar o cumprimento do plano de
ação elaborado durante o Fórum. Além disso, o Conselho e o Plano vão poder
definir a instância que vai gerir essas medidas e ter capacidade de ampliar a
consulta à sociedade. O Fórum funcionou como ensaio dessas pretensões e foi
o primeiro passo para a constituição do Conselho.” De acordo com Figueirôa,
a carta elaborada durante o fórum foi entregue ao comitê do governador eleito
Fernando Pimentel (PT). “Assim, que o Governador tomar posse, vamos reunir
todas as partes envolvidas para um encontro com ele, com o objetivo de
reavivar essas propostas.”. (ARAÚJO, 2014b).

Em relação ao Conselho, em março do ano de 2016, o Secretário de Governo,
através de sua assessoria, me procurou para que o ajudasse na construção da lei para sua
criação. A minuta, que me foi encaminhada por e-mail, trazia no preâmbulo a informação:
“Dispõe sobre o Conselho Municipal de Segurança Pública, Inclusão e Cidadania –
COMSIC, (segurança cidadã) e sobre o Fundo Municipal XXXX e dá outras
providências”.
No entanto, apesar do contexto nacional favorável para a criação de um conselho
de direitos na área da segurança pública, a Procuradoria Geral do Município deu parecer
contrário à sua criação, ao argumento de que tal medida seria inconstitucional. O principal
argumento trazido pela PGM/JF era o de que o município não poderia, através de lei,
obrigar outros órgãos, como instituições policiais, Ministério Público, Poder Judiciário,
entre outros, a participarem de um conselho em âmbito municipal. Somado ao argumento
legal, a PGM/JF afirmou que um conselho desta natureza não poderia ser deliberativo,
diferentemente do que constava no artigo 1º da minuta do Projeto de lei.
Ahneida (2006, p. 119) afirma que, além de serem espaços públicos dialógicos,
“os conselhos precisam apresentar capacidade deliberativa para que tenham legitimidade
como um espaço de formulação de políticas públicas”. Gohn (2002) reforça a percepção
de que os pareceres oficiais têm assinalado e reafirmado o caráter apenas consultivo dos
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conselhos, fato este que faz com que nos municípios os conselhos sejam apenas uma
realidade jurídico-formal.

Apesar de a legislação incluir os conselhos como parte do processo de gestão
descentralizada e participativa, e constituí-los como novos atores deliberativos
e paritários, vários pareceres oficiais têm assinalado e reafirmado o caráter
apenas consultivo dos conselhos, restringindo suas ações no campo da opinião,
da consulta e do aconselhamento, sem poder de decisão ou deliberação. A lei
vinculou-se ao poder Executivo do município, como órgãos auxiliares da
gestão pública. É preciso, portanto, que se reafirme em todas as instâncias seu
caráter essencialmente deliberativo porque a opinião apenas não basta. Nos
municípios sem tradição organiza-associativa, os conselhos têm sido apenas
uma realidade jurídico-penal, e muitas vezes um instrumento a mais nas mãos
dos prefeitos e das elites, falando em nome da comunidade, como seus
representantes oficiais, não atendendo minimamente aos objetivos de
mecanismos de controle e fiscalização dos negócios públicos. (GOHN, 2002,
p. 22-23).

Assim, sendo a segurança pública um campo de disputas, a tensão é inerente aos
atores do campo. No que tange à postura da PGM/JF, esta pode ser identificada como
aquela que, atrelada ao “o mito da coerência e sistematicidade do Direito”, acaba por
fortalecer o discurso do imobilismo do município no campo da segurança pública.
No entanto, não pode ser desconsiderada a hipótese de que o parecer contrário foi
fruto da desconfiança em torno da criação de uma instância ainda pouco difundida entre
os municípios. Embora a pesquisa do IBGE (2020) tenha demonstrado uma ampliação do
número de conselhos municipais de segurança pública no Brasil, ele não supera o
percentual de 15% dos municípios.
Desta forma, o parecer da PGM/JF acabou bloqueando a implementação desta
política pública municipal de segurança. O que ilustra não somente as disputas discursivas
no campo da segurança pública, mas as possíveis estratégias dos procuradores para não
serem responsabilizados pelas consequências advindas de seus pareceres. Assim, o
argumento constitucional utilizado pela PGM/JF pode ser percebido como um recurso de
poder utilizado para obstruir a pauta da criação do Conselho na cidade. Sobre a obstrução,
enquanto estratégia política, Rua (2009) afirma:

A obstrução que consiste no uso de recursos de poder para impedir, atrasar,
confundir etc., de tal maneira que curso de determinadas alternativas se torna
tão elevado que os atores acabam por se desgastar e por abandonar, ao menos
temporariamente, a luta em torno de uma demanda ou de uma alternativa.
Neste caso, trata-se de uma situação de paralisia decisória, em que emperra de
tal forma que todos os atores ficam impossibilitados de obter qualquer solução
admissível para aquele problema. (RUA, 2009, p. 81-82).
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Apesar da criação de um conselho de direitos na área da segurança pública ter sido
obstruída pelo parecer contrário da PGM, ela retorna à pauta em 2019, em um contexto
mais favorável. Como será descrito mais adiante, não somente o contexto nacional, como
também o local estava mais propício para que a tentativa de criação do Conselho tivesse
uma trajetória distinta da anterior.
De volta ao contexto político de criação da SESUC/JF, importante destacar que
além de ser ano eleitoral e do desgaste político causado pelo aumento das taxas de
violência na cidade, havia também uma demanda latente pela criação de uma pasta
própria para a gestão da segurança pública na cidade. Essa demanda não vinha somente
do Secretário de Governo que centralizava os encaminhamentos do Fórum de Segurança
Pública e que desejava a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública. Mas
também, dos guardas municipais que viam na criação dessa pasta a possibilidade de terem
identidade funcional, bem como de viabilizarem o atendimento às suas demandas. Nos
trechos abaixo, os guardas municipais entrevistados relatam que:

Com a criação da SESUC nós seríamos uma subsecretaria, isso elevaria a
Emilce ao cargo de subsecretária, então ela se interessou muito, então nós
fizemos um trabalho de convencimento do grupo, explicamos (...). A Guarda
não tem uma identidade, porque até hoje a gente não tem uma identidade muito
estabelecida por causa dessa nossa vivência, dessa trajetória. Então, assim, não
havia identidade alguma de uma Guarda Municipal dentro da Secretaria de
Administração e Recursos Humanos, e aí a gente falou: criar a Secretaria de
Segurança Urbana é trazer um pouco de identidade, essa identidade que a gente
precisa, e isso vai fortalecer a Instituição. Então mesmo com algumas
divergências, a gente cria a Secretaria, a Emilce é elevada ao título de
Comandante, como subsecretária da Guarda, porém isso gera um grande
trauma em toda a corporação. (GM entrevistado 1).

Em outro trecho, um GM reafirma a expectativa e a posterior frustração com a
criação da SESUC/JF.

Com a criação da SESUC tinha a expectativa de melhora, mas não foi tanto.
Em relação a bens materiais não foi tanto, mas o fato de sairmos de SRH e
termos uma secretaria própria foi bom. No entanto, as promessas que foram
feitas não foram cumpridas. Mas trouxe uma pasta de segurança! Não tinha
nada a ver ficar na SRH. (GM entrevistado 2).

Dentre todos os fatores que pude identificar para a criação da SESUC/JF, destacase a tentativa do Prefeito Bruno Siqueira (MDB) e, consequentemente, de sua base de
apoio, de prestarem contas para a sociedade sobre suas ações na área da segurança. O que,
desta forma, aumentavam suas chances de continuar à frente do Executivo Municipal.
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Como dito, as questões relacionadas à violência urbana foram bastante exploradas
na eleição municipal do ano de 2016, sendo que os problemas ligados à área da segurança
pública poderiam colocar em dúvida a legitimidade do governo para merecer a reeleição.
A criação da SESUC/JF, que contou com a articulação do Secretário de Governo, pode
ser um exemplo de como as discussões dos atores políticos em torno de uma política
pública são estratégias políticas para ganhar eleição. Neste sentido, “os partidos formulam
políticas para ganhar eleições, e não ganham eleições para formular políticas” (DOWNS,
1957, p. 28).
Assim, no contexto político e social da primeira gestão do Prefeito Bruno Siqueira
(MDB), a criação de uma instância local para gestão da violência urbana, aparece como
uma política pública formulada na tentativa de manter no poder os partidos que faziam
parte da coligação Pro Futuro e Agora (MDB, PSDB, PV, PRB, PP, PPL, PTB).
A escolha do 1º Secretário SESUC/JF, um Juiz recém aposentado do Tribunal do
Júri da cidade, muito conhecido no meio político e jurídico pelo seu carisma e experiência
profissional, também deve ser vista como uma tentativa de conferir legitimidade à
Secretaria. O ex-Juiz proferiu a palestra de abertura do I Fórum de Segurança Pública de
Juiz de Fora, sinalizando proximidade com o Prefeito. Após sua aposentadoria, José
Armando filiou-se ao MDB, partido do Prefeito e do Secretário de Governo.
A escolha do novo Secretário, de início, também foi aprovada pelos guardas
municipais que haviam presenciado palestras em que o ex-Juiz enalteceu a instituição
municipal. “Durante o caminhar da guarda ele já tinha feito palestras para a guarda,
elogiado a guarda, dizendo que ela era a polícia do município e que deveria ser armada,
era a fala do José Armando” (GM entrevistado 1). A notícia abaixo demostra como a
imprensa destacou a experiência profissional do novo Secretário.

Secretário de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora toma posse
Ato de posse do juiz José Armando Pinheiro da Silveira foi nesta segunda.
Criação do Fundo de Segurança Urbano também foi anunciado no evento.
Do G1 Zona da Mata
Tomou posse, nesta segunda-feira (30), o secretário da nova Secretaria de
Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc) de Juiz de Fora, o juiz José Armando
Pinheiro da Silveira. O ato de posse foi realizado na sede da Guarda Municipal, que
agora passa a ser uma subsecretaria vinculada à pasta, que também será responsável
pela subsecretaria de Defesa Civil, atualmente integrante da Secretaria de Obras. O
novo secretário tem 40 anos de atuação na Justiça, 18 deles em Juiz de Fora. José
Armando era titular do Tribunal do Júri do Fórum Benjamim Colucci e deixou a
cadeira onde acompanhou cerca de mil julgamentos ao longo do trabalho.
(SECRETÁRIO..., 2016).
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Figura 9 - COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE JF NO ATO DE POSSE DO
SECRETÁRIO DA SESUC
FONTE: TV Integração (SECRETÁRIO..., 2016)

Apesar de todo o movimento político em torno da criação da SESUC/JF, bem
como da importância da criação de uma Secretaria com competência exclusiva na área da
segurança pública, a falta de verba foi um problema para a pasta. O relato abaixo traz a
percepção de um interlocutor que acompanhou a instalação e início do funcionamento da
SESUC.

A Sesuc teve muitas dificuldades. É... Acho que a principal dela é que ao meu
ver ela foi criada em uma época em que não tinha recurso para se criar uma
nova Secretaria. Não tinha dinheiro, não tinha espaço, não tinha nada. Então a
gente encontrou dificuldade desde a criação da Secretaria, coisas do tipo de
não ter computador, de não ter pessoal para trabalhar, então ficou muito difícil.
A gente teve uma dificuldade também em relação a pessoal, uma vez que todo
mundo que as outras secretarias não queriam lá foram mandadas para a nossa
Secretaria, então a gente tinha personalidades muito fortes reunidas. Então a
gente teve dificuldades de convivência, dificuldades de material, dificuldades
de grana, a gente tinha um orçamento muito inferior às demandas que a gente
tinha para suprir. (ENTREVISTADO)

Diferentemente da maioria das secretarias e do gabinete do Prefeito, o espaço
destinado para a instalação da SESUC/JF foi uma casa alugada, distante do prédio sede
da Prefeitura. Segue uma fotografia:
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Figura 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA (SESUC/JF)

FONTE: Arquivo pessoal, 2021.

Em virtude de meu distanciamento, não tive a possibilidade de observar de perto
a gestão do 1º secretário da SESUC/JF. No entanto, ouvi relatos que sugerem o período
(04/2016 a 11/2018), como de grande paralisia, ou mesmo bloqueio, no que tange ao
avanço da agenda da segurança pública na cidade. Ouvi relatos de que, apesar da
expectativa com a criação da SESUC/JF, a mudança acabou não sendo positiva para a
corporação.
Através de notícias de jornais, busca por produções legislativas e conversas, pude
perceber a ausência de qualquer ação da SESUC/JF que merecesse destaque. Esse fato
reforça a hipótese de que o período entre a criação da nova Secretaria (04/2016) e a
mudança de secretários (11/2018), foi marcado pela paralisia nas pautas municipais de
segurança pública. Neste sentido, Capella (2005, p. 09) afirma que as mudanças no
governo, “ao mesmo tempo que podem facilitar a entrada ou permanência de itens na
agenda, podem bloquear a entrada ou restringir a permanência de outras questões”.
No entanto, foi ainda durante a gestão do 1º Secretário que foi comemorado na
cidade, pela primeira vez, o “Dia do Guarda Municipal de Juiz de Fora”. Instituído pela
lei nº 13.687, de 18 de abril de 2018, de autoria do vereador Sargento Mello Casal (PTB),
instituía “o dia 26 de junho como o Dia do Guarda Municipal a ser comemorado,
anualmente, em todo o Município de Juiz de Fora” (JUIZ DE FORA, 2018). Para a minha
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pesquisa, a data foi importante por alguns motivos. Primeiramente porque fui convidada
pela Comandante da Guarda Municipal para fazer uma palestra para os Guardas em
comemoração ao dia. O convite me foi feito por um Guarda Municipal que ocupava a
função de supervisor de capacitação.
Ter aceito o convite foi uma oportunidade de me reaproximar do campo e
conhecer alguns atores que se tornaram interlocutores importantes para minha pesquisa.
Foi também nesse dia que fui apresentada ao vereador Sargento Mello Casal, Presidente
da Comissão de Segurança Pública, que propôs a lei. O vereador, que tem como base de
apoio os profissionais de segurança pública, teve destaque durante o processo que
observei, dando apoio à SESUC/JF para a realização da 1ª Conferência Municipal de
Segurança Urbana e Cidadania.
Nesse contexto, o legislativo municipal volta a ter protagonismo no campo da
segurança pública de Juiz de Fora, embora as intervenções deste vereador sempre fossem
orientadas para a defesa das demandas específicas das corporações. Em especial, as
demandas da polícia militar, dos agentes penitenciários e do sistema socioeducativo, além
daquelas advindas da guarda municipal. Para a GM/JF, inclusive, o vereador destinou
emendas parlamentares para compras de materiais, dentre os quais, bateria de armamento
não letal (Pistolas Elétricas Incapacitantes).
Quanto ao evento comemorativo do “Dia do Guarda Municipal de Juiz de Fora”,
busquei apresentar uma fala que fizesse com que os guardas municipais pensassem o
histórico de formação da instituição e sobre a necessidade de refletirem sobre suas
práticas, a fim de se fortalecerem enquanto Instituição.
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Figura 11 –EVENTO DO DIA DO GUARDA MUNICIPAL

FONTE: Arquivo pessoal, 2018

No entanto, embora presentes a Comandante da GM e o Sarg. Mello, o Secretário
da SESUC/JF não compareceu ao evento, não tendo sido apresentada nenhuma
justificativa formal para sua ausência. De fato, já estávamos na gestão do Prefeito Antônio
Almas (PSDB), sendo recorrentes as especulações de possíveis alterações no 1º escalão
e, de forma específica, na SESUC/JF.
A gestão de José Armando à frente da SESUC/JF terminou em 30/11/2018, com
seu pedido de exoneração entregue ao Prefeito Antônio Almas (PSDB). Embora o juiz
aposentado tenha alegado razões particulares para se afastar da pasta, o fato é que desde
a renúncia do Prefeito Bruno Siqueira (MDB), em 06/04/2018, havia rumores de
alterações no primeiro escalão da Prefeitura, sendo que a saída de José Armando
facilitaria as trocas nas pastas.

O secretário de Segurança Urbana e Cidadania, José Armando da Silveira,
protocolou nessa terça-feira, mas com data de 30 de novembro, o seu pedido
de exoneração por razões particulares. Desde a sua aposentadoria como juiz do
Tribunal do Júri, ele montou um escritório de advocacia, mas acabou impedido
de exercer a profissão em decorrência do cargo. Em princípio, ele sairia em
abril, quando o então prefeito Bruno Siqueira se desincompatibilizou, mas
atendeu pedido do prefeito Antônio Almas para ficar por mais um tempo.
Agora, quando a Prefeitura avalia mudanças no primeiro escalão, a saída de
José Armando pode facilitar a migração de postos. O atual secretário de
Governo, José Sóter Figueirôa, é o nome mais cotado para o cargo.
(MAGELLA, 2018a).

Já no final do ano de 2018 assume a titularidade da SESUC/JF, José Sôter de
Figueirôa Netto (MDB), que foi transferido da Secretaria de Governo. As alterações no
primeiro escalão do governo municipal e o consequente “rebaixamento” da posição de
Figueirôa, que passou a comandar uma secretaria considerada de menor importância,
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impactaram não somente o rumo de minha pesquisa, como também, a própria trajetória
da agenda municipal de segurança pública na cidade.
Kingdon (1995) afirma que o início de um novo governo é o momento mais
propício para mudanças na agenda. Assim, as mudanças de pessoas em posições
estratégicas dentro da estrutura governamental, chamadas de “turnover” (CAPELLA,
2005, p. 09), é um dos fatores que pode exercer grande influência sobre a agenda
governamental.
No caso em análise, a mudança de Prefeito, e principalmente, a troca dos
secretários, podem ser vistas como fatores que potencializaram a introdução de novos
itens na agenda municipal de segurança pública. Tais como a realização da 1º Conferência
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, a criação e posse do Conselho Municipal
de Segurança Urbana e Cidadania (COMSUC/JF), bem como as discussões para a
elaboração do 1º Plano de Municipal de Segurança Pública.
Assim que assumiu a SESUC/JF, o novo Secretário me chamou para conversar.
Ele afirmava que aceitara o desafio de comandar a pasta da segurança e que sua relação
com a temática se justificava pela sua grande experiência na área social. Em algumas
oportunidades presenciei, tanto o Prefeito quanto o novo Secretário justificarem a
mudança do perfil dos secretários com o argumento de que Figueirôa, pela sua formação
e experiência voltadas para a área social e para a promoção da cidadania, teria o perfil
necessário para estar à frente da SESUC/JF. Em público, Figueirôa sempre reforçava a
importância da expressão “cidadania”, que acompanhava a expressão “segurança urbana”
no nome da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora, a fim enfatizar
sua qualificação para o cargo.
Como dito, o novo Secretário, logo após sua posse, solicitou meu auxílio para
avançar em alguns projetos e consolidar a pauta da segurança pública na cidade. Para
viabilizar essa ajuda, Figueirôa me ofereceu um cargo de assessoria na SESUC/JF.
Embora eu estivesse disposta a ajudá-lo apenas informalmente, o Secretário encontrou
grande dificuldade de efetivar qualquer contratação para o cargo, posto que, em virtude
da reforma administrativa realizada pelo Prefeito Antônio Almas (PSBD), os cargos
comissionados foram reduzidos.
A inexistência do cargo de assessoria, que persistiu durante toda a sua gestão à
frente da SESUC/JF, é apenas um indicador das dificuldades encontradas pelo novo
Secretário para alcançar seus objetivos. Conforme descreverei, essa precariedade parece
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ser reflexo não somente da crise financeira do Município, mas do acirramento da disputa
entre o PSDB e o MDB após a renúncia do ex-Prefeito Bruno Siqueira.
Para mim, a troca de secretários abriu outra perspectiva de pesquisa. Facilitou, e
muito, minha entrada no campo. As relações que eu havia construído em minhas
trajetórias pessoal, acadêmica e profissional me trouxeram uma reputação. Por isso,
algumas pessoas me reconheciam como alguém com legitimidade para falar sobre as
questões relacionadas à segurança pública na cidade.
Digo isso para afirmar que, desde o início, reconheci que o Secretário buscava
minha ajuda também como uma estratégia de legitimar seu discurso na área e, com isso,
ganhar visibilidade no campo político da cidade. Ou seja, em um campo em que
tradicionalmente a legitimidade de dizer as políticas de segurança é conferida às
instituições policiais, o Secretário buscava o apoio de “especialistas” para auxiliá-lo na
construção e difusão de suas ideias que, ao menos no âmbito discursivo, eram refratárias
ao habitus repressor e violento inerente ao campo da segurança pública no Brasil, em
especial após o início do governo Bolsonaro.
A difusão das ideias, explica Lopes et al. (2016, p. 71), é um processo pelo qual
os indivíduos, na tentativa de persuadirem as comunidades políticas (policy communities)
e o público em geral, levam essas mesmas ideias para diferentes espaços, permitindo que
os ouvintes se familiarizem com as propostas e progressivamente as aceitem.
Embora soubesse que, como político profissional, a intenção do Secretário era,
também, a de aproveitar a oportunidade trazida pela pasta da segurança pública para
aumentar as suas chances e de seu partido (MDB), de terem êxito nas próximas eleições,
aceitei a parceria de bom grado. Via nela uma possibilidade de desenvolver minha
pesquisa. Assim, com o campo me “convidando” a atuar, comecei a participar de algumas
reuniões na SESUC/JF.
Em dezembro de 2018 tive minha primeira conversa com Figueirôa, quando ele
reafirmou que sua intenção à frente da pasta era a de fortalecer a pauta da segurança
pública municipal na cidade, dando especial ênfase às necessidades de criação de um
Conselho Municipal de Segurança Pública e da elaboração de um Plano Municipal para
a área. Já nessa primeira reunião, reencontrei o Guarda Municipal que havia me
convidado para fazer a palestra do Dia da Guarda Municipal e, percebi que ele, mesmo
informalmente, assessorava o Secretário.
Como estávamos no final do ano, o Secretário me pediu que antes que eu saísse
de férias, elaborasse um pequeno texto de como o município poderia atuar concretamente
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na Segurança Pública. Encaminhei o texto (ver anexo 2) em 15/12/2018 e, a partir dali,
aprendi a conviver com um dos grandes dilemas da minha pesquisa: ser pesquisadora em
um campo que eu mesma estava ajudando a construir.
Após as férias, voltei a me encontrar com o Secretário em 12/02/2019, em uma
reunião na SESUC/JF. Nesta oportunidade, ele já se referia ao meu texto como uma “carta
de navegação” para o fortalecimento da agenda municipal de segurança pública na cidade.
Notei pela sua fala que articulava expressões como “integração dos órgãos de segurança
pública”, “transversalidade das políticas sociais”, “cultura de paz” e “SUSP” e que o
Secretário estava familiarizado com os termos da lei federal que, recentemente, havia
instituído o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).
A fim de justificar a necessidade de agilidade na elaboração de um plano
municipal de segurança pública na cidade, o Secretário amparava-se na redação do artigo
20, §5º da Lei 13.675/2018 (SUSP), que estipulou o prazo máximo de 2 (dois) anos para
que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a partir da publicação do Plano
Nacional, implementem seus planos correspondentes, sob pena de não estarem aptos a
receber recursos da União para a execução de programas ou ações de segurança pública
e defesa social. Ou seja, tendo o Decreto nº 9.630 que instituiu o Plano Nacional de
Segurança Pública e Defesa Social sido publicado em 27/12/2018, o prazo final para os
municípios terminaria em dezembro de 2020.
O Secretário também reforçava a necessidade de o Município criar um Conselho
Municipal de Segurança. Ciente, entretanto, da resistência que as pautas poderiam ter, o
político reconhecia ser necessário buscar o apoio de atores institucionais.
Ainda nesta reunião, tomei conhecimento de que em 31/01/2019 havia sido
aprovada a nova Lei Orgânica no município (Lei n. 13.830/2019), proposta pelo Prefeito
Antônio Almas, que trazia em seu artigo 5º, VII a previsão da “segurança como política
de governo”. Embora a fala do Secretário e de seu “assessor”, fosse no sentido de que a
expressão mais correta seria “política de estado”. Ao sugerir a existência de um erro
material na redação da lei, os dois enxergavam como simbólica a previsão por evidenciar
um reconhecimento sobre a importância da pauta para o Município.

Art. 5º: Para promover uma gestão eficiente e humana no atendimento às
demandas da cidade e dos cidadãos, a organização do Poder Executivo deverá:
“omissis”
VII - enfocar a segurança como política de Governo, além de projetos e
programas de prevenção social. (JUIZ DE FORA, 2019).
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Ainda em fevereiro de 2019, o Projeto de lei para a Criação do Conselho
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora foi encaminhado para a
Procuradoria Geral do Município (PGM). Participei de algumas conversas durante a
elaboração deste Projeto que foi feito no âmbito da SESUC/JF. A ideia do Secretário era
que a composição do COMSUC/JF fosse coerente com o disposto na lei nacional (Lei n.
13.675/2018).
No entanto, embora a lei nacional traga a previsão em seu artigo 20, §2º que o
conselho na área da segurança pública terá apenas as competências consultiva, sugestiva
e de acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social, o
Secretário insistiu que a competência deliberativa constasse no projeto encaminhado à
PGM, ao argumento de que todos os conselhos de direitos devem ter competência para
decidir acerca das políticas públicas.
No mês de abril de 2019 tive a oportunidade de participar de vários eventos
relacionados à minha pesquisa, não somente para atender a convites do próprio Secretário,
mas também em decorrência da I Semana de Segurança Pública de Juiz de Fora, que
ocorreu entre os dias 08 a 12 de abril. Em 02 de abril, fui a uma reunião na Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), que tinha por finalidade apresentar o projeto do Conselho
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania (COMSUC/JF) e fazer o convite para que
algum membro da comissão de segurança pública da OAB integrasse formalmente o
conselho. Nesta oportunidade, o Secretário reforçou a importância do apoio da OAB para
o êxito das ações propostas.
Depois de uma fala inicial, o Secretário solicitou que fossem passados uns slides
com a apresentação de um esboço de um Plano Municipal de Segurança Urbana a
Cidadania, intitulado JF+SEGURA. Esse pré-plano, como era chamado no âmbito da
SESUC/JF, era um documento com 52 páginas, dividido da seguinte forma: Introdução;
Eixo I – Participação Popular; Eixo II – Integração e Fortalecimento dos Órgãos de
Segurança Pública e Defesa Social; Eixo III – Segurança Cidadã e Considerações Finais.
Na apresentação, o documento esclarecia que a iniciativa da administração pública
municipal estava em consonância com a lei nº 13.675/2018. Esse é um exemplo, dentre
tantos outros, da forma com que a harmonia entre as políticas locais e a Política Nacional
de Segurança Pública eram usadas como forma de legitimar as ações planejadas pela
SESUC/JF.
A promoção da segurança pública é dever do Estado em todas as esferas do
poder público e responsabilidade de todos, haja vista se tratar de assunto que
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afeta a sociedade como um todo e ameaça a estabilidade social e as instituições
democráticas. Assim sendo, o Plano Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania objetiva contribuir com a promoção da segurança pública para
alcançar a paz social, permitindo o livre exercício dos direitos do cidadão.
Esta iniciativa da Administração Municipal caminha ao encontro dos esforços
do governo federal, que editou a Lei nº 13.675 de 11 de junho de 2018,
objetivando consolidar uma vertente – no Brasil – para a ideia de segurança
pública sistêmica entre os entes da Federação. O objetivo central do SUSP –
Sistema Único de Segurança Pública – é integrar os entes – União, Estados e
Municípios para que atuem conjuntamente e integradamente em prol desta
garantia constitucional. (Trecho da introdução JF+SEGURA).

Após apresentar o “pré-plano”, o Secretário reforçou o convite para que os
membros da comissão prestigiassem as palestras que ocorreriam por ocasião da I Semana
de Segurança Pública da Cidade de Juiz de Fora, que estava marcada para uma semana
após a visita.

3.1 I Semana de Segurança Pública de Juiz de Fora: Segurança é responsabilidade
de todos

Foi somente quando fui convidada para fazer a palestra de abertura do evento que
soube da existência da Lei Municipal nº 13.780 de 21 de novembro de 2018. A Lei, de
autoria dos vereadores Sarg. Mello Casal e Cido Reis, inseriu no calendário oficial de
eventos do município de Juiz de Fora a “Semana Municipal de Segurança Pública”, que
seria realizada anualmente, na semana que antecede o feriado nacional do dia 21 de abril
(Dia de Tiradentes). A “Semana Municipal de Segurança Pública”, de acordo com Lei nº
13.780, tinha os seguintes objetivos:

Art. 2º A comemoração da Semana Municipal de Segurança Pública tem por
objetivo o envolvimento dos poderes públicos e os segmentos organizados da
sociedade civil em conformidade com os seguintes objetivos:
I - discutir e disseminar junto à sociedade as políticas de segurança pública em
âmbito municipal;
II - receber, apresentar e discutir projetos e ações inovadoras na área de
segurança pública que tenham sido ou possam vir a ser desenvolvidas no
Município;
III - estimular e apoiar nas escolas, universidades, associações de bairros,
movimentos populares, igrejas e demais instituições o debate sobre políticas
públicas de segurança em nível municipal;
IV - estimular trabalhos escolares, com foco na juventude, sobre violência e
cultura da paz;
V - difundir perante a sociedade a importância do papel dos Agentes de
Segurança Pública no meio social, e da observância das regras de conduta
preconizadas pela legislação a cada órgão de segurança pública. (JUIZ DE
FORA, 2018b).
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A lei pode ser vista como mais um sinal de que Sarg. Mello Casal, que esteve à
frente de toda a organização do evento, buscava impulsionar ações que, em sua percepção,
agradariam sua base de apoio formada, em sua maioria, por profissionais integrantes das
forças de segurança. A própria descrição dos painéis que ocorreram durante a semana,
com exceção da abertura que ficou à cargo da SESUC/JF, podem sinalizar uma tentativa
do vereador de prestigiar as mais variadas corporações que atuam, direta ou
indiretamente, na segurança pública.

Figura 12 - FOLDER DO EVENTO (FRENTE)

FONTE: Prefeitura de Juiz de Fora, 2019

Figura 13 - FOLDER DO EVENTO (VERSO)

FONTE: Prefeitura de Juiz de Fora, 2019
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O evento, que durou cinco dias foi aberto na manhã do dia 08, no Plenário da
Câmara Municipal. Além do presidente da Câmara, Vereador Luiz Otávio Fernandes
Coelho, conhecido como “Pardal” (PTC), a abertura contou com a presença do Prefeito
Antônio Almas (PSDB), do Secretário da SESUC/JF, José Sóter de Figueirôa Neto, dos
vereadores que propuseram lei e de alguns representantes dos órgãos da segurança da
cidade. Na abertura do evento, o Prefeito disse:

Estamos todos reunidos entendendo que nosso desafio é romper as situações
de vulnerabilidade e investir em ações de combate à violência, tão presente na
nossa sociedade. Parabenizo aos envolvidos na ação, por nos permitirem
discutir políticas públicas para a área de segurança ao longo desta semana.
Cada órgão está disposto a desempenhar com perfeição seu papel para
combater a violência e melhorar a qualidade de vida dos juiz-foranos.
(CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, 2019).

Foi a primeira vez que presenciei o Prefeito Antônio Almas falar sobre o papel do
município na segurança pública. Porém, pelas observações posteriores, pude confirmar
que em suas falas o político sempre buscava reforçar a relação entre políticas públicas de
segurança e políticas sociais, ao argumento de ser impossível romper com o ciclo de
violência sem romper com as vulnerabilidades sociais.
Além da fala do Prefeito, o evento contou o pronunciamento do vereador Sarg.
Mello que falou dos desafios da área. “Diante de um cenário tão complexo, a segurança
não pode ser entendida como sendo de responsabilidade de apenas um órgão, mas de
diversos outros, incluindo também o papel da sociedade civil” (CÂMARA MUNICIPAL
DE JUIZ DE FORA, 2019). Em sua fala, o Secretário ressaltou a importância do evento,
parabenizando a iniciativa da Câmara Municipal, ao dar prioridade para à pauta da
segurança.
Como disse, fui convidada para fazer a abertura da I Semana Municipal de
Segurança Pública, com a palestra intitulada “O papel do Munícipio no Sistema Único de
Segurança Pública”, sendo que meu nome foi indicado pela SESUC/JF. Minha fala,
previamente negociada com o Secretário, foi no sentido de difundir entre os presentes,
em especial aos vereadores, a necessidade de que o Município se adequasse aos requisitos
previstos na lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (Lei n° 13.675, de 11
de junho de 2018).
Isso tornaria possível o recebimento de verbas do Fundo Nacional de Segurança
Pública (FNSP). Assim, a partir da estratégia do convencimento, poderia ser mais fácil
que leis como a do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania (COMSUC/JF)
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fossem aprovadas pelo legislativo municipal. No entanto, busquei enfatizar também o
papel dos municípios em promover ações de prevenção social à criminalidade.
A minha fala, que está disponível no canal youtube da TV Câmara9, acentuou em
mim a ambiguidade de ser atora e pesquisadora do campo que, como dito, estava ajudando
a construir. No entanto, explicitar minhas angústias e questionar a pretensa objetividade
da relação entre pesquisador e objeto a ser pesquisado, me ajudou a reconhecer que
exercer certa influência sobre meu objeto de pesquisa não retiraria a credibilidade e
importância da mesma.
Embora eu estivesse muito envolvida com o evento, o que me impediu de observálo com distanciamento, dois fatos me chamaram atenção e me permitiram refletir sobre
como a cordialidade protocolar entre os atores políticos podem camuflar disputas e
tensões entre esses mesmos atores, podendo, também, refletir disputas em torno do
próprio modelo de segurança pública.
O primeiro relaciona-se a um curto diálogo que tive com o Prefeito Antônio
Almas, antes que esse deixasse o evento, após seu pronunciamento. O Prefeito me
cumprimentou, se desculpando por não poder assistir minha palestra e, após fazer uma
breve menção ao fato de ter conhecido meu pai, me disse: “depois gostaria de conversar
pessoalmente como você! Estou um pouco preocupado com essas discussões sobre
segurança pública, pois tem umas pessoas que possuem umas ideias muito repressoras”.
Ficou claro, até pela sinalização que meu interlocutor fez, que ele estava se
referindo aos vereadores da comissão de segurança pública que, não somente pelas suas
bases de apoio, mas pela aliança como os ex-vereadores Delegada Sheila (PSL) e Charles
Evangelista (PSL), respectivamente deputados estadual e federal, reproduziam um
discurso mais repressor no campo da segurança pública. Frise-se que a Delegada Sheila,
já neste período, se apresentava como uma liderança local – ela foi a vereadora mais
votada da história de Juiz de Fora - e um forte nome para a disputa para o cargo de Prefeito
municipal na eleição de 2020.
No entanto, em um aspecto mais amplo, a fala do Prefeito pode ser indicativa de
um “movimento pendular” na segurança pública (MISSE, 2019) que seria representado
por “uma oscilação contínua e radical de discursos e posturas políticas que opõem
dicotomicamente defensores de direitos humanos e defensores da repressão policial ao
longo do tempo” (MISSE, 2019, p. 32).

9

Vídeo da palestra disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sBU1Y6wfwFQ&t=31s.
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Ao final do evento, também presenciei uma conversa entre Figueirôa e o vereador
Sarg. Mello que me chamou atenção. Ao conversarem sobre o primeiro dia do evento, o
vereador, referindo-se à SESUC/JF, disse ao Secretário: “essa Secretaria tem que mostrar
resultado. Não quero ter que pedir a cabeça de ninguém”. Rua (2009) afirma que existem
atores que se utilizam de ameaças como forma de obter benefícios nas políticas, sendo
que “estas podem consistir em promessas de imposição ou de suspensão de favores ou
benefícios” (RUA, 2009, p. 81).

3.2 De volta ao Conselho

Ainda no dia 15/04/2019, participei de uma reunião a convite do Secretário cuja
pauta era “reproduzir a sistemática do SUS na Segurança Pública”, segundo convite que
me foi enviado pelo whatsapp. A reunião, que aconteceu na sede da SESUC/JF, contou
com a participação do Secretário Executivo e da Ouvidora do Conselho de Saúde de Juiz
de Fora, da diretora da Casa dos Conselhos, além do Secretário e do Guarda Municipal
que fazia às vezes de seu assessor. Até o início da reunião não tinha compreendido qual
a contribuição objetiva que os membros do Conselho da Saúde poderiam dar para a pauta
do Secretário, mas logo percebi que a discussão girava ao redor da minuta da lei do
COMSUC/JF.
De início, para justificar a necessidade de implementação do Conselho, o
Secretário afirmou de “o governo federal tem 4 bilhões e meio no fundo nacional de
segurança pública e deve repassar tais valores aos municípios, mas os municípios têm que
se ajustar”, afirmando que sua missão à frente da SESUC/JF é a de unir segurança como
cidadania. A fala inicial do Secretário Executivo do Conselho de Saúde foi para
demonstrar certa instabilidade das pautas dos conselhos de direitos, posto que o
Presidente Jair Bolsonaro havia publicado, em 11/04/2019, o Decreto n° 9.759 que
extinguia vários conselhos de direitos no âmbito da administração pública federal. No
entanto, o Secretário, repisando o quanto a experiência do Sistema Único de Saúde (SUS)
poderia auxiliar nas políticas de segurança, avançou sugerindo um possível paralelo entre
o SUS e o SUSP.
Em outro momento, o Secretário Executivo do Conselho de Saúde fez várias
críticas ao projeto de lei COMSUC/JF que estaria, em seu ponto de vista, com uma
composição estritamente institucional, característica esta que faria com que o conselho
de segurança não tivesse a “cara” do Secretário. Ao final, reforçou sua percepção ao
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argumento de que a participação social seria o diferencial para que a lei fosse aprovada
na Câmara.
Embora o Secretário apresentasse o argumento de que a composição do conselho
de segurança refletisse a previsão da lei federal, afirmava, mostrando concordância com
a ponderação trazida pelo Secretário Executivo do Conselho de Saúde, ter sido a sua
trajetória social que justificou estar à frente da SESUC/JF. Por fim, foi nesta reunião que
ouvi o Secretário afirmar que desejava realizar uma Conferência Municipal de Segurança
Pública para produzir propostas para a elaboração do Plano Municipal de Segurança
Pública.
Nunca mais participei de nenhuma reunião com os membros do Conselho da
Saúde durante minha pesquisa, entretanto, a conversa que presenciei me abriu os olhos
para o grau de maturidade das políticas municipais de saúde quando comparadas às
políticas municipais de segurança pública. Quanto à proposta de criação do COMSUC/JF,
o projeto de lei finalmente foi objeto de Parecer da Procuradoria Geral do Munícipio.
Em parecer, datado de 26/04/2019, a PGM, embora tenha sinalizado
positivamente à criação do COMSUC/JF, ao argumento de que a gestão democrática e a
participação popular foram incorporadas definitivamente pela Lei Municipal n. 13.830,
sugeriu alguns ajustes na composição, bem como a retirada da competência deliberativa
do texto legal. No entanto, a chancela legal para a criação dessa nova estrutura que
passaria a compor a estrutura da SESUC e o campo da segurança pública municipal havia
sido concedida.
A fim de evitar maiores delongas na tramitação da lei, o Secretário optou por
acatar as sugestões da PGM e retirar a competência deliberativa do artigo 1º da lei do
conselho, que passou a ter a seguinte redação, conforme Lei nº 13.975, de 10 de dezembro
de 2019.

Esta Lei institui o Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de
Juiz de Fora - COMSUC/JF, órgão colegiado permanente, de competência
consultiva, sugestiva e de acompanhamento social das atividades de segurança
pública e defesa social no âmbito municipal, respeitadas as instâncias
decisórias e as normas de organização da administração pública e em
conformidade com as diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº 13.675, de 11
de junho de 2018 e no Decreto nº 9.489, de 30 de agosto de 2018, bem como
define sua composição, competências e funcionamento. (JUIZ DE FORA,
2019).

A Lei não teve dificuldades de ser aprovada na Câmara de vereadores, recebendo,
inclusive, parecer favorável de todas as comissões. Aprovada pelo poder legislativo
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municipal em 21/11/2019, a lei que criou o COMSUC/JF foi sancionada no dia
10/12/2019, em uma solenidade que ocorreu na Escola de Governo da Prefeitura
Municipal e que tinha por finalidade principal comemorar os onze anos da Guarda
Municipal de Juiz de Fora/MG. O evento, que contou com a participação do Prefeito, do
Secretário da SESUC/JF, além de alguns vereadores, foi breve e bem mais prestigiado do
que o realizado no ano anterior que não teve a participação, sequer, do antigo Secretário
da SESUC/JF.
Estive presente durante todo o evento, até porque recebi uma homenagem da
Guarda Municipal. Pude perceber que tanto as manifestações do Secretário quanto as do
Prefeito enfatizaram o fato de a lei que instituiu o Conselho ter sido sancionada no dia 10
de dezembro, data de comemoração da aprovação da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pela Organização das Nações Unidas (ONU).
O Prefeito, inclusive, salientou, em tom de alerta para os guardas municipais
presentes, não conceber nenhuma atuação da GM/JF que não estivesse alinhada com a
promoção e fortalecimento dos Direitos Humanos. Neste evento, percebi novamente que
o Prefeito buscava fortalecer a relação entre políticas públicas de segurança e políticas
sociais, tendo afirmado que Figueirôa estaria à frente da SESUC/JF em virtude de seu
alinhamento com as pautas sociais e de promoção de cidadania. Construções que, segundo
ele, são importantes para as ações no campo da segurança pública.

Nossa preocupação, no campo da segurança, sempre foi a de estarmos voltados
para a prevenção. E isso, para mim, se dá em dois níveis, partindo do social,
com políticas públicas que possam modificar a realidade de vulnerabilidade da
população nas diversas comunidades que formam a cidade de Juiz de Fora. E
esta vulnerabilidade é quebrada quando a juventude e as comunidades do
Centro e da periferia acreditam no poder público. Já caminhamos, de maneira
bastante firme. E para que possamos fazer nossas ações, o importante no nosso
trabalho é a construção de políticas públicas de segurança, que são as políticas
sociais. Mas isso não impede de nos preocuparmos também com a prevenção,
na atuação diária de cada um de vocês. Atuar no trabalho associado à
inteligência, desenvolvido pelas diversas forças, para que possamos agir
efetivamente antes do fato. (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2019a).

Posteriormente pude compreender que esta fala do Prefeito tinha também por
finalidade prestar contas sobre o motivo de ter indicado para a pasta uma pessoa com uma
formação tão distante daquela percebida como a “ideal” para comandar uma Secretaria
de Segurança Pública.
Como dito, estive presente durante todo o evento não somente pelo meu interesse
acadêmico, mas porque recebi o título de “Amigo da Guarda/2019”. Embora a
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homenagem tenha sido dada a várias pessoas, acho que um dos motivos que pôde ter
influenciado na minha indicação foi a minha proximidade com as discussões da
SESUC/JF, bem como pelo fato de que, sempre que possível, eu buscava atender aos
convites que me eram feitos para falar para a corporação.
Por fim, durante o evento do dia 10/12/2019, também foi assinada uma Portaria
que criou o contrato para a execução do Plano de Ação elaborado pela própria GM,
contendo 42 metas a serem cumpridas entre 2019 e 2020. Segundo o Secretário, esse
documento pretendeu atualizar a identidade organizacional da corporação, reafirmando
sua missão, visão e valores de forma definitiva frente ao Município.
Embora as discussões específicas sobre a Guarda Municipal tenham ficado um
pouco distantes da minha pesquisa de campo, posto que, embora à GM/JF estivesse
vinculada à SESUC/JF, as questões relativas à esta instituição eram tratadas com certa
independência em relação àquelas eu estava observando, pude participar de alguns
eventos destinados de forma específica à GM/JF.
Um deles, que fez parte da construção do Plano de Ação cujo contrato de execução
foi assinado no dia 10/12/2019, aconteceu no dia 10/07/2019, na sede da Guarda
Municipal. A reunião teve por finalidade apresentar o chamado “Plano de Ação da Guarda
Municipal”. Fui à reunião a convite do Secretário que me disse que o Plano fazia parte
de um conjunto de ações realizadas pela SESUC/JF no sentido de valorizar a GM/JF. A
reunião aconteceu em uma pequena sala da sede da guarda municipal, como um painel de
projeção improvisado, sendo que os participantes se sentaram em cadeiras encostadas na
parede. Além do Prefeito e do Secretário da SESUC/JF, alguns outros secretários
municipais estavam presentes, como a Secretária de Comunicação e a Secretária de
Planejamento.
As apresentações, feitas pelos próprios guardas municipais, tinham por finalidade
apresentar as 42 ações que estavam divididas em 03 diretrizes centrais: ação integrada,
estrutura renovada e serviço de excelência.
Segundo informações que obtive, o desenvolvimento do Plano teve início a partir
de reunião com todo o efetivo, com o objetivo de que fossem apontadas fraquezas,
oportunidades, ameaças e pontos fortes e fracos que pudessem interferir na instituição.
Os assuntos destacados pelo efetivo foram estudados e transformados em normas de
trabalho. Ao falar sobre o Plano, a Comandante da GM/JF, Emilce de Castro afirmou:
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Este plano é uma construção democrática, partilhada por todos. Com esse
passo, poderemos fazer uma gestão cada vez mais profissional, gerenciando e
conduzindo da melhor maneira, e produzindo cada dia mais um produto de
qualidade para a população de Juiz de Fora. (PREFEITURA DE JUIZ DE
FORA, 2019b).

Apesar de eu não ter acompanhado de perto das negociações sobre o Plano de
Ação que estava sendo ali apresentado, o evento foi uma oportunidade de observar
algumas falas e interações e algumas acabaram por reforçar algumas percepções
anteriores. O evento contou com vários pronunciamentos.
No entanto, a fala do Prefeito, densa e longa, me chamou atenção por trazer
também uma dimensão das disputas políticas em torno do campo da segurança pública na
cidade. O Prefeito buscava sinalizar que a mudança de secretários na SESUC/JF
representaria também uma mudança positiva para a GM/JF e para as políticas de
segurança pública na cidade.
Ao se referir à troca de secretários da SESUC/JF, o Prefeito, batendo nas costas
do atual Secretário, que estava sentado ao seu lado, disse: “tenho a certeza de que a
mudança que fiz foi no momento certo e com a pessoa certa”. Os acenos de cabeça dos
presentes, mostrava a aparente concordância. Na fotografia seguinte, a seta indica o
Prefeito, sentado ao lado direito do Secretário da SESUC.
Figura 14 - FOTO DA SALA ONDE OCORREU A REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO

FONTE: PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2019b

Além de buscar justificar e legitimar a troca de secretários, o Prefeito enalteceu a
ação da SESUC/JF em criar um plano de metas, afirmando que medida semelhante era
inédita na Prefeitura. Tal iniciativa, que segundo ele é típica do setor privado, é uma
revolução no setor público, que vive de iniciativas pontuais, afirmando, ainda, a
necessidade de que a segurança se tornasse uma política de Estado.
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O Prefeito, entretanto, foi incisivo em falar sobre a crise orçamentária e a
necessidade de procurar verbas oriundas de emendas parlamentares (várias ações
descritas no plano serão financiadas com emendas parlamentares), independente do
partido político do parlamentar. Outra preocupação, foi com a continuidade das ações, ao
argumento de que, nos casos de ações de aporte contínuo, a solução de continuidade,
ressoava na imagem da prefeitura.
O Prefeito ainda fez uma retrospectiva sobre a construção de uma política
municipal de segurança pública na cidade. Ele disse que durante a campanha eleitoral a
concepção de uma política municipal de segurança pública era muito embrionária, sendo
que o papel da SESUC/JF, recém-criada, seria apenas de organizar as políticas já
existentes no município, através de um olhar intersetorial. Ele afirmou que, atualmente, a
SESUC/JF se consolidava e que Juiz de Fora estava a construir uma política municipal
de segurança pública. No entanto, mais uma vez o Prefeito ressaltou que as ações nesta
área deveriam sempre estar orientadas para o fortalecimento da cidadania.
Ao final do evento foi realizado um café onde pude observar e participar de
algumas trocas. Um dos pontos de discussão eram os preparativos para a Conferência,
bem como a expectativa em relação à lei do COMSUC/JF, que estava prestes a ser
enviada para a Câmara pelo Prefeito.
Ouvi também relatos no sentido de que eventos como aqueles eram importantes
para elevar o moral da GM/JF. Não foi a primeira vez que presenciei relatos no sentido
de que que a troca de Secretários teria sido boa para a “tropa”, que se sentia mais
prestigiada pelo novo Secretário. Ouvi também relatos de entusiasmo pelo fato de o
Prefeito ter participado de todo o evento, o que poderia sinalizar que ele estaria mais
receptivo às ações propostas pela SESUC/JF. No dia seguinte à reunião de apresentação
do Plano de Ação da Guarda Municipal, o Prefeito assinou o projeto de lei para a criação
do COMSUC/JF.
Além de ter-me trazido dados sobre meu objeto de pesquisa, o evento descrito
confirmou minha percepção de estar sendo mais conhecida entre atores que, direta ou
indiretamente, relacionavam-se com o meu campo pesquisa. No entanto, muitas vezes, as
referências ainda passavam pelos meus pais, confirmando a ideia de que o acesso ao
campo, muitas vezes, é precedido de uma história, de uma reputação, conforme Beaud e
Weber (2007, p. 211).
A minha, que durante muito tempo foi alicerçada somente no capital social
construído pelos meus pais, agora contava também com uma reputação que eu havia
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construído durante minhas contribuições para o campo. Um exemplo foi o da Secretária
de Administração e Recursos Humanos. Ela me foi apresentada pelo Secretário da
SESUC/JF ao final do evento, que disse: “sabe de quem ela é filha? Do Geninho”. Ela me
deu um sorriso, dizendo que meu pai tinha sido chefe do pai dela.
Ainda durante o mês de julho de 2019, fui convidada pelo Secretário da SESUC/JF
para participar de uma série reuniões que tinham por finalidade organizar a 1º Conferência
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, que efetivamente ocorreu nos dias 29 e 30
de agosto daquele ano. Tive a possibilidade não somente de observar todo o processo de
preparação do evento, como também de colaborar ativamente para que o mesmo
acontecesse.
A minha intensa imersão no campo durante os meses de julho, agosto e setembro,
permitiu-me obter dados referentes aos períodos de preparação e de realização da
Conferência, bem como àqueles produzidos durante as discussões que ocorreram após o
evento. Esses dados, pelas suas qualidades e pertinências com o objetivo desta minha
pesquisa, serão apresentados no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 4
A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA
EM JUIZ DE FORA/MG: ESTRATÉGIAS PARA A CONSOLIDAÇÃO

DA

AGENDA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Nos dias 29 e 30 de agosto de 2019, ocorreu na cidade de Juiz de Fora a 1ª
Conferência de Segurança Urbana e Cidadania, realizada pela SESUC/JF. O evento
começou a ser preparado em julho do mesmo ano, sendo que, em virtude da minha
presença no campo pude participar de uma série de reuniões que tinham por finalidade,
justamente, organizar a Conferência.
Assim, como dito, posso considerar o período compreendido entre julho/2019 e
setembro/2019 como de intensa imersão no campo. Isso me permitiu obter dados
referentes não somente à preparação e realização da Conferência, como também,
referentes às discussões que ocorreram após o evento. Desta forma, buscando reconstruir
a 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora,
apresentarei os dados obtidos em ordem cronológica, a fim de descrever as etapas de
realização do evento.
Para o desenvolvimento deste capítulo irei considerar a Conferência enquanto um
espaço criado pelo poder público municipal, por meio da SESUC/JF, para garantir a
participação popular na construção das políticas públicas municipais de segurança pública
da cidade. Esse movimento, entretanto, não deve ser percebido de forma isolada, distante
do contexto nacional, posto que a Constituição Federal de 1988 é reconhecida por ter
aberto espaço para práticas participativas nas áreas de políticas públicas, com destaque
para a saúde, assistência social, políticas urbanas, educação e meio ambiente.
Segundo Moraes (2011), a onda democrática transformou a participação em um
valor a ser praticado no Brasil, ao menos na política. Com a Constituição Federal de 1988
surgiu o “direito da sociedade de articular com os órgãos de governo a formulação,
implementação e acompanhamento das políticas públicas, colocando em pauta a
participação popular na gestão e no controle da administração pública” (MORAES, 2011,
p. 32). “Participar é preciso” e esta prática ganha valor e sentido nas relações sociais e
nas relações entre Estado e sociedade no Brasil a partir da década de setenta (e, mais
intensamente, na década de oitenta) (MORAES, 2011, p. 26).
Embora a criação pelo Estado de espaços de participação não seja uma prática
nova, a representar uma necessidade da democratização da gestão do Estado por meio da
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participação dos indivíduos nas decisões afetas às políticas públicas, é necessário
perceber que na segurança pública tal movimento ocorreu tardiamente. Isso justifica-se,
segundo Moraes (2011) porque, embora a Constituição Federal de 1988 tenha previsto
dispositivos e instâncias de participação em diversos campos das políticas públicas,
deixou de fora a segurança pública.

Dentre as políticas sociais mencionadas na carta constitucional, o direito à
segurança é um dos temas sobre o qual a constituição de conselhos ou de
instâncias participativas não é mencionada. Sendo a segurança pública descrita
como um “dever do Estado, direito e responsabilidade de todos” (Art. 144),
esta matéria esteve ao longo de muitos anos distante da participação dos
cidadãos”. (MORAES, 2011, p. 72).

Ademais, “a gestão e o debate sobre a segurança pública estiveram historicamente
distanciados da vida das pessoas, sendo muito tardiamente pensadas como algo que
deveria ser compartilhado com os cidadãos”. (MORAES, 2011, p. 19). Assim, sob a forte
influência da ideologia militarista que orientou a doutrina de segurança pública no Brasil,
Simões (2009) explica que, ressalvadas algumas experiências inovadoras, a participação
popular na atual estrutura da segurança pública, ocorre de três formas: 1) na condição de
suspeitos e réus em processos criminais; 2) na condição de informantes, de colaboradores
da polícia, apresentando informações sobre outros suspeitos e potencialmente réus; ou 3)
como contribuintes para sanar a precariedade material que as polícias enfrentam, para
arrecadar recursos junto à comunidade para doações.
Para além de superar os obstáculos impostos por uma visão tradicional,
militarizada e repressora de segurança pública, a criação de espaços de participação
popular nesta área impõe uma reflexão acerca da própria acepção da palavra “público”
que dificulta a existência no Brasil de espaços democráticos que permitam a interlocução
entre a sociedade e o Estado. No Brasil, diferentemente daqueles países onde a cidadania
e o respeito aos direitos dos cidadãos foram contemplados não apenas no plano das leis e
normas, mas nas demais dimensões da vida social, há uma dificuldade de se pensar a
coisa pública, como um espaço universal “de interação social de indivíduos diferentes,
mas iguais” (KANT DE LIMA, 2000).
Kant de Lima (2000) afirma que a questão do espaço público precisa ser analisada
não apenas em relação a sua propriedade, se pública ou privada, mas também em relação
às formas de sua apropriação, se universalizadas ou particularizadas. Neste contexto, o
sistema jurídico brasileiro não reivindica uma origem “popular” ou “democrática”, e sim
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fruto de uma reflexão iluminada, uma “ciência normativa”, “que tem por objetivo o
controle de uma população sem educação, desorganizada e primitiva” (KANT DE LIMA,
2000, p. 108). O campo do direito não reproduz um conjunto de prescrições morais
compartilhadas pelo cidadão comum, e sim um constrangimento externo ao
comportamento do indivíduo, “como uma imposição das autoridades, não importa quão
legal e legitimamente produzidas e postas em vigor.” (KANT DE LIMA, 2000, p. 109).
Como consequência, o domínio do público no Brasil não é representado como o
lócus da regra local e explícita, de aplicação universal, de todos conhecida e, portanto, a
todos acessível e aplicável. Ao contrário,
o domínio do público – seja moral, intelectual ou até mesmo o espaço físico –
é o lugar controlado pelo Estado, de acordo com as “suas” regras, de difícil
acesso e, portanto, onde tudo é possivelmente permitido, até que seja proibido
ou reprimido pela “autoridade”, que detém não só o conhecimento do
conteúdo, mas principalmente a competência para a interpretação correta da
aplicação particularizada das prescrições gerais, sempre realizada através de
formas implícitas e de acesso privilegiado. (KANT DE LIMA, 2000, p. 109).

Assim, sendo a Conferência um evento criado para viabilizar o debate de vários
atores (institucionais e sociedade civil), com vistas à formulação de políticas públicas
municipais de segurança, é necessário compreender como essa participação foi exercitada
pelos múltiplos atores. Sem perder de vista que este espaço público de participação foi
criado pelo Estado, de cima para baixo, trazendo, assim, as ambiguidades e contradições
inerentes ao espaço público brasileiro.

4.1 Da preparação da Conferência
Após a realização da I Semana de Segurança Pública, no mês de abril de 2019, as
reuniões tinham como pauta a realização da 1º Conferência Municipal de Segurança
Urbana e Cidadania. A primeira dessas reuniões ocorreu no dia 17/07/2019, na parte da
manhã, na sede da SESUC/JF e teve por finalidade iniciar a preparação da Conferência
que estava prevista para ocorrer no final do mês de agosto.
Estivemos presentes o Secretário, o GM que fazia às vezes de seu assessor, e eu.
Nesta oportunidade, o Secretário afirmou que os desafios para a realização do evento
estavam relacionados, principalmente, à falta de recursos financeiros e humanos para seu
planejamento e concretização. Relatou a falta de espaços adequados, bem como às
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dificuldades de mobilizar os órgãos governamentais e a sociedade civil para dois dias de
evento.
Desde a primeira abordagem, o Secretário afirmou que a sua ideia era que a
Conferência fosse realizada em um lugar central, que permitisse fácil acesso aos
participantes. Disse, ainda, já estar definido que a abertura ocorreria em um teatro
municipal, Teatro Paschoal Carlos Magno.
No entanto, havia a dificuldade de encontrar um local, também central, que
pudesse ceder salas para a realização simultâneas dos GT’s (Grupos de Trabalhos). Nesse
momento, pensei na possibilidade de a instituição de ensino que leciono ceder espaço e,
assim, constar como apoiadora formal do evento.
Essa proposta foi prontamente aceita pela instituição de ensino, que viu na
parceria uma oportunidade para a consolidação de seu nome na cidade. Além das
discussões sobre organização, infraestrutura e captação de recursos, o Secretário disse
que iria tentar junto a seus contatos no Jornal Tribuna de Minas, que fosse feita uma ampla
divulgação do evento, a fim de facilitar a mobilização.
Foi possível notar que o Secretário estava atento à necessidade de que suas ideias
para as questões relacionadas à segurança pública municipal alcançassem uma ampla
audiência, o que facilitaria não somente a aceitação dessas ideias pelos atores do campo,
como também impactaria em sua imagem política. Assim, enquanto gestor com larga
experiência política, o Secretário sinalizava reconhecer a importância da difusão de suas
propostas, bem como a importância do papel da mídia nesse processo.
No dia 30/07/2020, fui convidada para uma outra reunião que também tinha como
pauta a Conferência Municipal de Segurança Pública. Nesta oportunidade, estavam
presentes outras pessoas, sendo que o Secretário, apreensivo em decorrência do pouco
tempo para a preparação do evento, disse ter criado uma comissão para ajudar na
realização do evento. Como a parceria com a Faculdade Doctum/JF para a realização do
evento havia se concretizado, minha ajuda, até então informal, ganhou certo grau de
institucionalidade – eu passei a atuar junto à SESUC/JF representando a Faculdade
Doctum - fato esse que foi importante, inclusive, para que posteriormente eu viesse a
fazer parte do COMSUC/JF, em uma das cadeiras destinadas à sociedade civil.
Além do Secretário e do assessor, participaram da reunião outros dois guardas
municipais, a assessora do Sarg. Mello Casal – vereador Presidente da Comissão de
Segurança Pública da Câmara -, a Presidente da Casa dos Conselhos da Prefeitura
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Municipal de Juiz de Fora e um servidor da Secretaria de Saúde. Com exceção do último,
os demais participantes eu conhecia de outras ocasiões.
As discussões foram mais densas, e tinham por finalidade apresentar o formato da
Conferência, a forma de divulgação, os convites, os mediadores dos GTS e a mobilização.
O Secretário repisava a importância da mobilização, sinalizando que estava tendo
dificuldade de obter a adesão da Polícia Militar. A participação do servidor da Secretaria
de Saúde parecia ter essa finalidade: fomentar a participação, principalmente da sociedade
civil.
Esse servidor fazia parte de uma ONG que tinha por finalidade capacitar líderes
comunitários e, em decorrência disso, tinha relação com os 12 Conselhos Comunitários
de Segurança Pública da cidade (CONSEGS). Ao se apresentar, o servidor contou
também de sua experiência na saúde e o fato de já ter participado de várias conferências
municipais de saúde.
Nesta reunião, foram apresentados os GT’s, em um total de seis, que tinham por
finalidade discutir e produzir ações voltadas aos seguintes temas: GT 01 – Integração das
Forças de Segurança; GT 02 – Diálogo e Participação Popular; GT 03 – Prevenção Social
do Crime e Construção da Cultura de Paz; GT 04 – Pesquisa e Produção de Inteligência;
GT 05 – Justiça e Segurança Pública e GT 06 – O Papel da Imprensa na Segurança
Pública.
No entanto, após uma fala no sentido de que a falta de um GT sobre violência
contra a mulher poderia ser objeto de várias críticas, ainda mais porque a Prefeitura é a
responsável pela gestão da Casa da Mulher, o Secretário, embora não quisesse criar mais
um GT, concordou em inserir essa temática no GT 05, denominado: Justiça, Violência
contra a Mulher e Segurança Pública.
Definidos os temas dos grupos temáticos, ainda seria necessário acertar a
coordenação de cada um dos grupos. Segundo o Secretário, a preocupação era buscar
coordenadores que tivessem familiaridade com as temáticas e que fossem capazes de
“conter” propostas que ultrapassassem os limites da competência municipal. No entanto,
a indicação dos coordenadores dos GTs foi também uma tentativa de privilegiar as
instituições que estavam formalmente apoiando o evento. Em relação à primeira, sugeri
que fossem feitas ementas para cada grupo temático, no sentido de orientar os
coordenadores e, de alguma forma, constranger os participantes a se manterem dentro da
proposta. Como a sugestão foi aceita, acabei me responsabilizando pela redação das
ementas.
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Com a programação definida, a discussão voltou-se para encontrar formas de
financiar o evento, posto que, segundo o Secretário, a Prefeitura não dispunha de verbas.
Desde a passagem aérea para o palestrante da abertura do evento, até o banner do evento,
todos os itens foram negociados com instituições e empresas que constaram como
apoiadoras da Conferência.
A Câmara Municipal, pela Comissão de Segurança Pública, se dispôs a pagar as
despesas de viagem do palestrante, desde que figurasse como realizadora do evento, ao
lado da Prefeitura Municipal. Assim, em virtude do apoio da Câmara, decidiu-se que a
Plenária de fechamento do evento ocorreria no Plenário da Câmara Municipal.

Figura 15 - IMAGEM DO CONVITE PARA A ABERTURA DA 1º CONFENFERÊNCIA

FONTE: Prefeitura de Juiz de Fora, 2019.

Na busca de apoio, o Secretário procurou a Juíza Diretora do Fórum da Justiça
Estadual da cidade, que ofereceu o espaço destinado ao salão do Tribunal do Júri para a
realização do evento. Além de resolver uma questão logística, o apoio do Tribunal de
Justiça traria maior legitimidade institucional e visibilidade ao evento.
Assim, foi pensada uma programação que utilizasse os espaços da Prefeitura
Municipal, do TJMG, da Faculdade Doctum e da Câmara Municipal, sendo que a
proximidade entre os locais permitiria o fácil deslocamento dos participantes. Segundo
o Secretário, o fato de a Conferência ser realizada em vários espaços distintos, seria
simbólico por representar a integração de várias instituições (públicas e privadas) em
torno da pauta da segurança municipal.
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Figura 16 - MAPA DO ITINERÁRIO DA 1º CONFERÊNCIA

FONTE: Google Maps, 2020.

Embora não tenha tido a oportunidade de comparecer a todas as reuniões para a
preparação da Conferência, eu acompanhava os preparativos por um grupo do aplicativo
whatsapp que foi criado com a comissão organizadora do evento. Essa comissão foi
composta por pessoas que foram convidadas pelo Secretário para auxiliarem na realização
do evento. Essa comissão informal, deu ensejo à comissão organizadora do evento que
foi formalmente nomeada na Resolução nº 143 – SESUC/JF -, publicada em 16 de agosto,
que: “dispõe sobre o regulamento da 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania de Juiz de Fora – MG e institui e nomeia os membros da comissão
organizadora” (anexo 9).
Não consegui identificar a relação de todas as pessoas nomeadas com a pauta da
segurança, porém percebi que algumas eram representantes de instituições e/ou órgãos
que apoiaram formalmente à Conferência, enquanto outras trabalhavam na Prefeitura.
Intimamente, eu tinha a sensação de que esse evento não ocorreria, não somente em
virtude da falta de recursos financeiros e humanos (as primeiras conversas que participei
sobre a Conferência só contavam com a presença do Secretário e seu assessor, que como
dito, era um Guarda Municipal), como também, pelo pouco tempo disponível para a
preparação.
No entanto, após a publicação do documento oficial, que era subdividido em 08
(oito) capítulos: I - DA ATRIBUIÇÃO, REALIZAÇÃO E TEMÁRIO; II - DA
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COMISSÃO

ORGANIZADORA;

III

-

DA

PARTICIPAÇÃO; IV

-

DA

PROGRAMAÇÃO; V - DOS GRUPOS DE TRABALHO; VI - DA PLENÁRIA FINAL;
VII - DO RELATÓRIO FINAL e VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS, percebi que a capacidade de articulação do Secretário em torno de suas
pautas tornaria possível a realização da 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania de Juiz de Fora/MG.
A publicação da Resolução nº 143 – SESUC/JF –, para além de tornar mais real a
realização da Conferência, também deixou claro quais os mecanismos legais disponíveis
para normatizar o “novo” espaço de participação que estava prestes a ser criado pelo
poder público municipal. Ou seja, embora destinado à participação popular, o espaço
estava sendo criado pelo Estado, com suas regras e pessoas de confiança. Neste ponto, é
importante destacar que alguns membros da comissão organizadora, como foi meu caso,
foram convidados para coordenarem algum GT.
Esse tino regulatório sugere uma tentativa de controlar o próprio espaço de
participação, bem como o próprio processo decisório das propostas que seriam aprovadas
por ocasião da 1ª Conferência. Ele também indica como o Secretário, ao apoiar-se na
burocracia estatal e no tipo de dominação emanado das regras estatuídas, bem como nas
suas articulações políticas, conseguiu criar o espaço político desejado.
Apesar da capacidade de mobilização do Secretário, a PMMG deu sinais de
resistência em participar da Conferência. Durante a organização me foi relatado que,
embora o Comando da PM tenha sido convidado a indicar um coordenador para o GT
Integração das Forças de Segurança e fazer a apresentação na mesa de abertura que
aconteceria no dia 30/08, foi informado que a PM não teria interesse em participar do
evento, sem fornecer maiores justificativas.
Esse não foi o único episódio que evidenciou tensões entre a PM e a pasta da
segurança pública do município. Tensão essa que parece ter se acirrado com a troca de
comando da 4ª Região de Polícia Militar. Apesar de a PMMG somente ter decidido
participar da Conferência na última hora, a Polícia Civil teve outra postura. O recémempossado chefe do 4° Departamento de Polícia Civil, mostrou-se bastante receptivo ao
evento, o que fez com que a Polícia Civil acabasse por ter certo protagonismo no GT de
Integração das Forças de Segurança.
A fim de atender ao espaço físico, a Conferência foi idealizada para um público
de 180 pessoas, dividido da seguinte forma: 75 vagas para representantes dos órgãos
públicos; 75 vagas para representantes da sociedade civil organizada e 30 vagas para
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inscrições avulsas, conforme informação constante na Resolução nº 143, da SESUC/JF
(anexo 3). Em relação aos órgãos públicos, estes receberam ofício da SESUC/JF para que
encaminhassem representantes, no total indicado no anexo do regulamento da
Conferência. Os demais deveriam fazer inscrição pela internet ou pessoalmente na sede
da Secretaria.
Segundo relatório feito pela SESUC/JF, foram realizadas 191 inscrições, dentre
as quais compareceram efetivamente 122 pessoas. Número este que foi considerado
satisfatório pelos organizadores, principalmente porque o evento foi realizado durante a
semana, em horário de expediente de trabalho. As inscrições foram distribuídas da
seguinte forma:

Tabela 3 - DISTRIBBUIÇÃO DAS INSCRIÇÕES POR SEGUIMENTO

Inscrições

Órgãos
Públicos
Sociedade
Civil
Organizada
Inscrições
Gerais
Total

Inscrições Previsto Presentes Inscrições Total de
Feitas
Inscritos feitas na Presentes
hora
49
75
28
16
44
95

75

47

0

47

47

30

27

4

31

191

180

102

20

122

FONTE: Elaborado pela autora, 2021
Tabela 4 - DISTRIBUIÇÃO DAS INSCRIÇÕES POR GT’S

Grupo Temático
Integração das
Forças de Segurança
Pública
Diálogo e
Participação popular
Prevenção Social do
Crime e construção
Da cultura de paz
Pesquisa e produção
De inteligência
Justiça, violência
Contra a mulher e
Segurança pública
O papel da imprensa
Na segurança
Pública

Quantidade
Inscrita
31

Total de
vagas
30

Assinaram
Presença
28

31

30

27

35

30

28

34

30

25

30

30

25

30

30

17

FONTE: Elaborado pela autora, 2021
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Por fim, às vésperas do evento, o Secretário solicitou-me que escrevesse o texto
base da Conferência. Embora não soubesse ao certo como escrever um texto desse tipo,
achei que seria uma oportunidade para tentar marcar a Conferência como um espaço de
construção de um modelo de segurança pública menos reativo e mais orientado para a
preservação dos direitos humanos, fortalecimento das ações de prevenção à violência e
criação de espaços para a participação da sociedade na construção de políticas públicas
de segurança.
Assim, para mim, o texto base era uma estratégia de resistência ao modelo de
segurança pública simbolizado, no contexto local, por dois políticos do PSL que
estiveram presentes na cerimônia de abertura da Conferência: Delegada Sheila, como é
conhecida, é uma ex-vereadora da cidade (que ocupou o cargo de Presidente da Comissão
de Segurança Pública da Câmara). Como Deputada Estadual de MG, ela já aparecia como
um forte nome para a próxima disputa eleitoral para a Prefeitura, prevista para novembro
de 2020. Ao seu lado, outro ex-vereador local, Charles Evangelista, presidente do PSL
em MG e integrante da chamada “bancada da bala” na Câmara dos Deputados.
O texto (anexo 4) foi entregue para todos que estiveram presentes na solenidade
de abertura da Conferência, que ocorreu em 29 de agosto, no teatro Paschoal Carlos
Magno.

4.2 A realização da 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania
4.2.1 1º Dia: cerimônia de abertura – 29/08/2019

A 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania ocorreu entre os
dias 29 e 30 de agosto de 2019. De acordo com programação, o evento foi dividido em
quatro partes, que aconteceram em locais distintos. No dia 29 de agosto, a partir das
18h:30min foi realizada a abertura do evento no teatro Paschoal Carlos Magno. A mesa
foi composta pelos seguintes atores:
I - (lado direito do Prefeito Antônio Almas): Secretário de Estado de Justiça e
Segurança Pública, General Mário Lúcio Alves de Araújo; Deputado Federal Charles
Evangelista (PSL/MG); Superintendente de Políticas de Prevenção à criminalidade do
estado de MG; Juíza de Direito Diretora do Fórum de Juiz de Fora (TJMG) e, no púlpito,
o Secretário de Segurança Urbana e Cidadania, José Sôter de Figueirôa Netto (MDB).
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II – (lado esquerdo do Prefeito Antônio Almas): Wagner Rosário, Ministro da
Controladoria-Geral da União; Newton Cardoso Jr., Deputado Federal (MDB/MG) e
Presidente estadual do MDB/MG; Deputada Estadual Delegada Sheila (PSL/MG) e o
vereador Presidente da comissão de Segurança Pública, Sargento Mello Casal (PTB).
Segue foto da mesa de abertura do evento, em que no centro da mesa, de gravata
vermelha, está o Prefeito Antônio Almas (PSDB).

Figura 17 - MESA DE ABERTURA DO EVENTO

FONTE: Arquivo pessoal, 2021

Em relação às autoridades que compareceram à abertura do evento, destaca-se a
presença de Wagner Rosário, Ministro de Estado. Embora sua pasta não tenha relação
direta com a segurança pública, sua presença no evento se deu em virtude da proximidade
pessoal com o Secretário da SESUC/JF.
No entanto, o interesse inicial do Secretário, inclusive manifestado em algumas
reuniões preparatórias da Conferência, era de que o então Ministro da Justiça e Segurança
Pública, Sérgio Moro, estivesse presente na cerimônia de abertura. Inclusive, uma de suas
primeiras declarações, quando estava prestes a assumir a pasta de segurança na cidade,
foi no sentido de querer se encontrar com o então Ministro da Justiça e Segurança Pública,
conforme matéria publicada no jornal Tribuna de Minas em 27/11/2018.

Prestes a assumir a Secretaria de Segurança, para a qual será transferido após
o pedido de demissão do secretário José Armando da Silveira, o engenheiro
José Sóter Figueirôa, atual secretário de Governo de Juiz de Fora, está animado
com o novo posto. Tem muitos planos, como reativar alguns conselhos, mas
seu lance inicial será pedir audiência ao futuro ministro da Justiça, Sérgio
Moro, para conhecer seus projetos para os municípios, especialmente para as
guardas municipais, e quais ações que ele pretende implementar em outras
áreas que estarão sob a sua responsabilidade. Figueirôa deve assumir no dia 1º
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de dezembro, uma vez que, na carta em que pediu exoneração, José Armando
definiu 30 de novembro como data final de seu trabalho. (MAGELLA, 2018b).

No entanto, por motivos que não foi possível identificar, nem o então Ministro
Sérgio Moro, nem qualquer outro membro de sua pasta, confirmou participação na
abertura da Conferência. Dessa forma, a presença do Ministro da Controladoria Geral da
União que, como dito, tem certa proximidade com o Secretário, pode ser percebida como
uma estratégia para conferir legitimidade ao evento.
A presença do Ministro, além de auxiliar no processo de persuasão em relação às
ideias que ali seriam postas, também referendaria o capital político do Secretário e sua
“ligação” com o governo federal. Em sua fala, o Ministro ressaltou a dificuldade e
necessidade da integração da área da segurança para combater a violência, reforçando,
porém, a importância do evento para viabilizar a criação de um plano municipal que seja
alinhado ao plano nacional.
Percebe-se, pois, que a fala do Ministro acompanhou a fala do Secretário da
SESUC/JF. Neste ponto, vale repisar que em suas manifestações públicas, o Secretário
reforçava a importância do alinhamento da política municipal à política nacional de
segurança pública, justificando as ações que buscava implementar à necessidade de o
município se adequar às diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e, por
conseguinte, estar apto ao recebimento de verbas oriundas do Fundo Nacional de
Segurança Pública (FNSP). Neste sentido, inclusive, foi a fala do Secretário quando da
abertura da 1ª Conferência de Segurança Urbana e Cidadania.

Nós estamos por implantar em Juiz de Fora o SUSP, a partir de uma lei federal
de julho do ano passado, o município tem 02 anos para implantar o SUSP, o
Sistema Único de Segurança Pública. O SUSP tem alguns pressupostos
básicos, três pilares de sustentação do SUSP: um é a conferência, que é o
primeiro passo que está sendo dado nesta noite; em segundo lugar, e criação
do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania. A mensagem do
Prefeito que está tramitando na Câmara Municipal de Juiz de Fora, e que a
gente tem expectativa vereador, que tão logo seja aprovada a gente possa
implantar o conselho em Juiz de Fora. E em terceiro lugar, a elaboração do
Plano Municipal de Segurança Urbana e Cidadania. Nós já temos um préplano, mas nós queremos discutir esse pré-plano com a sociedade. Nós
queremos ouvir a sociedade. Nós queremos ouvir os órgãos de segurança. Este
é o espaço qualificado de articulação e definição de prioridades, cujas
propostas vão compor o plano principal de segurança urbana e cidadania. São
06 eixos estratégicos que a gente vai discutir ao longo do dia de amanhã. Para
cada eixo nós estabeleceremos 05 propostas. Ao final do dia nós queremos ter
30 propostas que vão compor, vão integrar, o plano municipal de segurança
urbana e cidadania. (Trecho retirado do vídeo de abertura da Conferência).
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A presença dos dois deputados do PSL, Delegada Sheila e Charles Evangelista,
também merecem destaque. Segundo informações que obtive, todos os deputados cuja
maior base eleitoral é a cidade de Juiz de Fora foram convidados para o evento. No
entanto, somente os deputados do PSL compareceram.
Como dito, Delegada Sheila já fora Presidente da Comissão de Segurança Pública
da Câmara de Vereadores da cidade e, em virtude de seu cargo de Delegada de Polícia
Civil, articulou-se politicamente em torno das pautas relacionadas à segurança pública.
Neste contexto, a presença da deputada estadual, ao lado de seu aliado, o Deputado
Federal Charles Evangelista, pode ser um indicativo das disputas dos atores pelo
protagonismo na agenda segurança pública na cidade e das estratégias destes mesmos
atores para alcançarem êxito na próxima eleição municipal. A relação entre atores,
processo eleitoral e formação de agenda de políticas públicas, é apresentada por Calmon
e por Costa (2007) nos seguintes termos:

os atores relacionados com o processo eleitoral, como partidos políticos e as
campanhas dos candidatos, também afetam a agenda de políticas públicas.
Mesmo não sendo um momento preponderante no processo, as eleições podem
trazer novos atores, com outros interesses e direcionamentos, ao debate sobre
políticas públicas. (CALMON; COSTA, 2007, p. 06).

Por fim, o Secretário convidou Alberto Kopittike para proferir a palestra de
abertura da Conferência, intitulada Pacto pela Paz. O palestrante, que é diretor-executivo
do instituto Cidade Segura, relatou sua experiência como consultor no munícipio de
Pelotas/RS para elaboração e implementação do plano municipal de segurança pública da
cidade. Ele apresentou suas ideias sobre as ações que a cidade de Juiz de Fora/MG deveria
implementar para a estruturação de uma política municipal de segurança pública.
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Figura 18 - PALESTRA DE ABERTURA DA 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
URBANA E CIDADANIA

FONTE: Arquivo pessoal, 2019.

As ideias apresentadas por Koppittike em muito se assemelhavam às defendidas
pelo Secretário. Com ênfase à implementação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal
– GGIM -, à criação de um observatório municipal de segurança pública e à estruturação
de um plano municipal de segurança, com especial destaque às políticas de prevenção à
criminalidade.
Como dito, o nome do palestrante foi trazido pelo Secretário da SESUC/JF, sendo
que a maior dificuldade para viabilizar sua presença foi solucionada por uma articulação
com o vereador Sarg. Mello Casal. A Câmara pagaria as despesas (transporte e
hospedagem) do convidado, desde que constasse como realizadora da Conferência, ao
lado da Prefeitura.
Do ponto de vista político, a escolha do Secretário da SESUC/JF em convidar um
acadêmico, especialista em políticas de segurança pública para a palestra inaugural da
Conferência, pode ser identificada com uma estratégia para chamar atenção e convencer
os formuladores de política e o público em geral das ideias que estavam sendo
apresentadas. Ressalte-se que, como dito, era notável a convergência entre as propostas
apresentadas pelo Secretário da SESUC/JF e aquelas que o palestrante trazia a partir de
sua experiência com outras realidades, como adequadas para Juiz de Fora. Assim,
convencer os presentes de que as ideias apresentadas por Alberto Koppitike eram
adequadas e viáveis, foi uma estratégia para convencer os atores políticos, o público em
geral e a imprensa, da pertinência e da viabilidade das ações da SESUC/JF.
A esse ponto, o Secretário de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora já
pode ser identificado como um ator essencial para que a segurança pública alcançasse a
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agenda de governo na cidade. Como político profissional, o Secretário dava sinais que
reconhecia a importância dos especialistas no processo de difusão e “amaciamento”
(soften up) das ideias, tendo também uma influência para a geração de soluções aos
problemas apresentados.
Um exemplo de que a estratégia de convencimento do Secretário em relação às
ações que ele defendia para a segurança pública municipal estava tendo êxito pode ser
retirado de uma entrevista concedida pelo vereador Sargento Mello Casal. Ao comentar
a parceria entre a Prefeitura e a Câmara Municipal para a realização da Conferência, o
vereador afirmou que: “A idealização deste projeto do Secretário vai possibilitar à cidade
de Juiz de Fora a ter verbas federais, né?! Porque somente com esses itens prontos as
cidades estão habilitadas a receber algum tipo de verba para a cidade na área de segurança
e cidadania” (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2019c). Ou seja, outro ator político já
legitimava, publicamente, as ideias defendidas pelo Secretário.
Locks (2014) analisa a movimentação de intelectuais para a inserção do tema da
economia solidária no cenário nacional como uma alternativa para os problemas da
informalidade e do desemprego, principalmente após a criação da Secretaria Nacional de
Economia Solidária em 2003. O autor concluiu que a inserção do tema na agenda de
pesquisa foi um fator importante de “pressão por parte da comunidade acadêmica que
buscou sensibilizar a sociedade e os níveis mais altos de decisão do sistema” (LOCKS,
2014, p. 55).
Nesse contexto, o autor salienta o papel de três intelectuais que, face às suas
atuações para a consolidação da economia solidária na agenda do governo federal, devem
ser caracterizados como empreendedores políticos, pois “investiram seus diferentes
recursos para o reconhecimento público e a divulgação da economia solidária como uma
política viável e necessária no cenário nacional (...)”. (LOCKS, 2014, p. 55). O papel dos
empreendedores na formulação de políticas públicas é analisado por Capella (2016). A
autora afirma que a ação do empreendedor de políticas (policy entrepreneur) vem
ganhando destaque na literatura de políticas públicas desde meados dos anos 1980 em
trabalhos que apontam a centralidade deste ator em processos de rápida mudança em
políticas públicas.
Os empreendedores de políticas públicas são “pessoas dispostas a investir recursos
para promover políticas que possam lhes favorecer (KINGDON, 1995, p. 238). São
pessoas influentes, que podem ser encontradas dentro e fora da política, como por
exemplo, acadêmicos, jornalistas, políticos, funcionários públicos, entre outros.
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Esses empreendedores são responsáveis por unir as soluções aos problemas, os
problemas às forças políticas e as forças políticas às propostas (KINGDON, 1995, p. 236).
Capella (2016, p. 489) afirma que esses atores são indivíduos “cuja principal
característica consiste na defesa de uma ideia e na percepção de momentos oportunos para
conectar ideias a respeito de problemas e soluções, produzindo mudanças em políticas
públicas”.
Por fim, o empreendedor de políticas é o responsável por argumentar e encaixar
seu objeto de interesse na agenda política, mobilizando quantos grupos de interesse forem
possíveis. Ele funciona como um elo entre as soluções e os problemas.
Os empreendedores buscam constantemente ganhar espaço nas arenas políticas,
que são “locais institucionais onde são tomadas decisões autorizadas sobre uma questão
determinada”. Existem questões que dependem apenas da conquista de uma arena,
entretanto,

outras

dependem

do

convencimento

de

duas

ou

mais

arenas

(BITTENCOURT; OLIVEIRA, 2018, p. 128).
Embora seja necessário reconhecer que Alberto Koppitike tenha composto o
pequeno leque de atores que auxiliaram no processo de convencimento das ações
propostas pela SESUC/JF, não é possível conferir a ele a mesma importância que Lechat
apud Locks (2014) deu a Paul Singer, Luiz Inácio, Gaiger e Marcos Arruda no processo
de inserção do tema da economia solidária na agenda do governo federal. A participação
de Koppitike foi pontual, não teve muita repercussão na mídia. Além disso, o palestrante,
por não ser da cidade, não era conhecido entre os atores políticos e o público em geral.
No entanto, sendo o empreendedor de políticas públicas um ator central no
processo de construção da agenda em políticas públicas, é possível se utilizar dessa
categoria para a tentativa de compreender, ao longo do processo, a própria ação do
Secretário da SESUC/JF.
4.2.2 2º dia (manhã): Mesas Temáticas no Fórum “Benjamin Colucci” –
30/08/2019

Na manhã do dia 30, teve início no salão do Tribunal do Júri do Fórum da Justiça
estadual de Juiz de Fora o segundo dia da 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana.
Essa parte do evento foi pensada com a finalidade de aprovar e regimento da Conferência
e, por meio dos painéis temáticos, orientar os debates dos GT’s que aconteceriam na parte
da tarde.
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Figura 19 - SEGUNDO DIA DA CONFERÊNCIA

FONTE: Arquivo pessoal, 2019.
Figura 20 - MESA DE ABERTURA DO SEGUNDO DIA DA CONFERÊNCIA

FONTE: Arquivo pessoal, 2019.

O Secretário me convidou para atuar como uma espécie de mediadora da mesa,
no sentido de distribuir as falas entre os seis expositores. Cada convidado teria, em média,
20 minutos para suas apresentações. Os palestrantes, escolhidos pelo Secretário da
SESUC/JF, orientaram suas falas de acordo com as temáticas contempladas em cada um
dos GTs:

i)
ii)
iii)

iv)
v)

Integração das Forças de Segurança Pública: Delegado-chefe do 4º Departamento de
Polícia Civil;
Diálogo e participação popular: Secretário de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz
de Fora/MG;
Prevenção Social do Crime e Construção da Cultura de Paz: Secretária de Estado e
Desenvolvimento Social de Minas Gerais e Superintendente de Políticas de
Prevenção à Criminalidade do estado de Minas Gerais;
Pesquisa e Produção de Inteligência: Coordenador do Núcleo de Estudos de
Violência e Direitos Humanos da UFJF;
Justiça, Violência contra a mulher e Segurança Pública: Juiz da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Juiz de Fora;
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vi)

O papel da imprensa na Segurança Pública: Editor-geral do jornal Tribuna de Minas.

A minha fala, breve, foi no sentido de abrir os trabalhos e explicar as
especificidades de uma conferência municipal na área da segurança pública. Bem como,
de sinalizar aos participantes que as temáticas dos GT’s foram construídas para
contemplarem temas e abordagens que se alinhassem com o âmbito de atuação do
município na segurança pública. Eu, que principalmente durante a Conferência, fui uma
atora visível no campo, tinha duas preocupações principais: a de que os participantes
compreendessem as propostas dos GT’s e que propusessem ações que estivessem dentro
do âmbito de competência do poder municipal.
A segunda preocupação, como já dito, fez com que eu sugerisse durante as
reuniões de preparação da Conferência que fossem feitas ementas relativas a cada um dos
GT’s Essas ementas foram entregues aos participantes, cada um deles recebeu a ementa
do grupo em que havia se inscrito. Ainda na parte da manhã do dia 30, juntamente com o
regimento interno da Conferência. As ementas tinham por finalidade auxiliar os
moderadores dos GT’s a nortear as discussões que seriam feitas à tarde. Para ver as
ementas dos GT’s, consultar o anexo 5.
Como dito, o fato de eu estar tão envolvida com a Conferência me trouxe algumas
dificuldades para coleta de dados, principalmente enquanto eu estava compondo e
orientando a mesa de abertura que ocorreu no segundo dia do evento. Apesar desta
dificuldade, uma fala me chamou atenção, notadamente por sinalizar uma disputa
institucional local que, pela sua especificidade, pode sinalizar muito sobre o padrão das
disputas inerentes ao campo da segurança pública no Brasil. Como dito, a PMMG, apesar
de ter recebido o convite para ser a instituição central no GT 01, Integração das Forças de
Segurança, recusou-o. Assim, a Polícia Civil aceitou o convite para representar o GT 01,
nos dois momentos do segundo dia da Conferência.
Apesar da negativa inicial da PMMG, um oficial da instituição compareceu ao
evento na parte da manhã e, apesar de não ter sido convidado para compor a mesa, pediu
a fala. Após discorrer um pouco sobre sua percepção sobre a dinâmica da violência na
cidade, o representante da Polícia Militar afirmou que as ações que estavam ali sendo
propostas seriam inócuas caso não houvesse medidas de controle efetivo de entrada de
armas e drogas nas fronteiras na cidade.
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A intervenção do Tenente Coronel da PM se alinha com as representações dos
profissionais dos sistemas de justiça e de segurança pública analisadas por Pimenta et al.
(2020). Os autores demonstram que os agentes dos sistemas de justiça criminal e de
segurança pública entrevistados, embora reconheçam o tráfico de drogas como a principal
causa de homicídios na cidade de Porto Alegre/RS, afirmam que o tráfico não opera
sozinho nesta conjuntura, devendo ser analisado conjuntamente com o tráfico de armas e
o sistema prisional.

Por fim, os entrevistados também chamaram a atenção para a importância do
tráfico de armas. Os homicídios ligados ao tráfico de drogas eram
predominantemente executados por meio de arma de fogo. Assim, o tráfico de
armas era um duplo elemento que movia as organizações criminosas. De um
lado, a circulação de armas de fogo ilegais constituía um importante negócio,
muito rentável. De outro lado, as armas de fogo eram de fácil acesso e o
principal instrumento de imposição de poder dos grupos ligados ao crime.
Diante disso, os profissionais dos sistemas de justiça e de segurança pública
foram contundentes em dizer que uma das ações do governo federal para
redução dos homicídios deveria ser aumentar a fiscalização nas fronteiras,
onde a entrada de armas deveria ser controlada, bem como o ingresso de
drogas, cuja matéria-prima não era fabricada no Brasil. (PIMENTA et al.,
2020, p. 32).

Ainda pela manhã fiquei sabendo que a PMMG, na véspera, havia indicado alguns
representantes para participarem das discussões dos GT’s. Essa mudança de postura da
Polícia Militar, ainda que em cima da hora, fez com que a instituição garantisse a
possibilidade de coordenar as discussões do GT de Integração das Forças de Segurança
Pública, à tarde.

4.2.3 2º dia (tarde): Grupos Temáticos na Faculdade Doctum - 30.08.2019

A parte da tarde foi direcionada para os debates e produção das propostas que, ao
final, seriam aprovadas em plenária realizada na Câmara de Vereadores. O local, prédio
onde funciona o curso de direito da Faculdade Doctum, foi escolhido não somente pela
existência de diversas salas capazes de alocarem os participantes dos grupos temáticos,
mas também pelo interesse da instituição de ensino superior em disponibilizar seu espaço
físico, mediante menção de sua marca nos materiais de promoção da Conferência. Como
parceira do evento, a faculdade também foi indicada pelo Secretário para assumir a
coordenação do GT 04: Pesquisa e Produção de Inteligência.

163

Uma das preocupações demostradas pelo Secretário da SESUC/JF nas reuniões
preparatórias da Conferência era a de que os coordenadores dos GT’s fossem capazes de
orientar as discussões e dificultar que ações que fossem distantes daquilo que o Secretário
queria fomentar na agenda municipal de segurança pública na cidade de Juiz de Fora,
viessem a ser aprovadas.
Neste sentido, o Secretário, além de indicar os coordenadores dos GT’s, realizou
em 22/08/2020 uma reunião prévia com esses mesmos coordenadores para apresentar as
ementas dos grupos e explicar as propostas do evento. De acordo com o material, que foi
entregue aos participantes na parte da manhã, a coordenação dos GT’s foi feita pelos
seguintes atores:


GT1: Integração das Forças de Segurança Pública. Delegado Regional de

Polícia Civil; Comandante da Guarda Municipal e Comandante do 2º Batalhão da PM.


GT2: Diálogo e Participação Popular. Coordenadora da Casa dos Conselhos da

Secretaria de Desenvolvimento Social e Assessor da Secretaria de Saúde.


GT3: Prevenção Social do Crime e construção de uma cultura de paz.

Superintendente de Políticas de Prevenção à Criminalidade do estado de Minas Gerais e
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal.


GT4: Pesquisa e Produção de Inteligência. Professor e Pesquisador do Núcleo

de Estudos de Violência e Direitos Humanos da UFJF; Professora de Ciências Criminais
da Faculdade Doctum/JF e Supervisora de Fiscalização do PROCON/JF.


GT5: Justiça, Violência contra a Mulher e Segurança Pública. Defensora

Pública do Estado de Minas Gerais e Gerente da Casa da Mulher.


GT6: O papel da imprensa na Segurança Pública. Gerente de jornalismo da

TV Integração e Jornalista da Record TV.

Segundo a programação, os participantes deveriam chegar ao prédio da Faculdade
Doctum às 13h30 para que as discussões dos GT’s tivessem início às 14h. Assim que
chegavam, os participantes eram direcionados para as salas onde ocorreriam as
discussões. As fotos abaixo, que consegui junto à SESUC/JF, demonstram que os
participantes dos GT’s preferiram adotar o formato circular de disposição das cadeiras.
Chamou-me a atenção, entretanto, a falta de registro do GT1, Integração da Forças de
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Segurança, para a qual não consegui nenhuma explicação com o GM que ficou
responsável pelos registros fotográficos.
Figura 21 - GT 02 – DIÁLOGO E PARTICIPAÇÃO POPULAR

FONTE: SESUC, 2019.
Figura 22 - GT03 - PREVENÇÃO SOCIAL DO CRIME E CONSTRUÇÃO CULTURA DE PAZ

FONTE: SESUC, 2019.
Figura 23 - GT 04 – PESQUISA E PRODUÇÃO DE INTELIGÊNCIA

FONTE: SESUC, 2019.
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Figura 24 - GT 05 – JUSTIÇA, VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E SEGURANÇA PÚBLICA

FONTE: SESUC, 2019.
Figura 25 - GT 06- O PAPEL DA IMPRENSA NA SEGURANÇA PÚBLICA

FONTE: SESUC, 2019.

Os coordenadores receberam um papel com algumas orientações para que
pudessem conduzir os trabalhos dos GT’s. Essas orientações traziam etapas de
apresentação dos coordenadores, eleição do relator, discussão e redação de até cinco
propostas que seriam aprovadas na plenária final, prevista para ocorrer à noite.
No caso do GT que coordenei, ninguém se colocou à disposição para ser relator.
Em razão disso, pedi para uma colega de um grupo de pesquisa da UFJF para
desempenhar essa função. Um dos entrevistados também me contou sobre o processo de
escolha da relatoria no GT de Integração das Forças de Segurança: “Ah, ninguém quis ser
relator. Então um dos dois coordenadores, não me lembro exatamente quem, chamou a
delegada e perguntou se podia ser ela e ela disse que sim, poderia” (ENTREVISTADO
GT 01).
Esse mesmo entrevistado, ao ser perguntado sobre a participação da Comandante
da Guarda Municipal no GT 01, traz elementos não somente para compreensão do
processo de “escolha” da relatora do seu grupo, como também, do próprio ambiente
criado pelo poder público para a produção as decisões.
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Entrevistadora: A comandante da guarda municipal estava lá?
Entrevistado: Ela estava. Mas acho eu já disse isso, um ambiente muito
masculino. A fala dela, não me lembro de ter acrescentado a esse debate que
vinha sendo feito.
Entrevistadora: Tinham muitas participantes mulheres?
Entrevistado: Tinha essa senhora que estava comigo, representante da
sociedade civil, tinha a comandante da guarda... Tinha uma lá, mas me parece
que era esposa de um senhor da prefeitura, de um conselho qualquer da
prefeitura, não me lembro qual é... Tinha a delegada, que foi a relatora...
Inclusive no processo de relatoria brincaram que era para dar um papel para
mulher, etc... Alguma brincadeira assim bem machista.
(ENTREVISTADO GT 01).

Embora o GT 01 estivesse composto prioritariamente por homens, o que pode ser
explicado pela própria temática discutida neste grupo, o GT 05, que trabalhou a temática
Justiça, Violência contra a Mulher e Segurança Pública, foi composto, em sua maioria,
por mulheres. Ao comentar sobre as discussões deste GT, um entrevistado afirmou que:

Entrevistado: As mulheres estavam bem ativas. Na verdade, eles não foram
bem ativos não, mas eles trouxeram especificamente essa proposta aí, a gente
achou bem interessante né.
Entrevistadora: Tinha muito homem?
Entrevistado: Não.
Entrevistadora: Muito mais mulher?
Entrevistado: Muito mais mulher. Homem eram eu, um que estava do meu
lado, do outro lado tinha mais um que eu me recordo assim visualmente. O
relator, quatro.
Entrevistadora: A sala estava cheia?
Entrevistado: Estava, tinha um círculo na sala, devia ter umas 30 pessoas.
Umas 20 a 30 pessoas, não sei.
(ENTREVISTADO GT 05).

Na percepção do entrevistado, a composição prioritariamente feminina do GT, foi
um obstáculo para que propostas fora da temática “violência contra a mulher” fossem
abordadas no grupo. Ressalte-se que o GT 05, intitulado: Justiça, violência contra a
mulher e segurança pública, conforme descrito em sua ementa, não tinha como foco
exclusivo a temática violência contra a mulher. No entanto, as propostas aprovadas no
âmbito deste GT deixam claro que essa temática prevaleceu nas discussões do grupo.

Entrevistado: Acho que a participação popular enriqueceria muito mais o
debate. Inclusive se pudesse participar, nesse quesito principalmente de
segurança pública voltada para a mulher, as pessoas que já foram vítimas se
quisessem se posicionar ou não, porque elas já viveram isso na pele. Mas nosso
grupo inclusive, foi uma coisa que a coordenação deixou a desejar também foi
voltar especificamente para violência contra a mulher, porque nosso grupo na
verdade tratava sobre segurança pública.
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Entrevistadora: é, não era só violência contra a mulher né? “Justiça, violência
contra mulher e segurança pública”. Teve essa discussão mesmo depois “ah,
mas por que que as propostas saíram ‘violência contra a mulher’?”
Entrevistado: Exato, inclusive foi por causa disso. O coordenador era de lá,
sociedade civil que estava todas eram ligadas ao interesse voltado a defesa das
mulheres, então acho que faltou a representatividade, de outros nichos sociais
que pudessem né, expor...
(ENTREVISTADO GT 05).

O entrevistado, ao mesmo tempo que traz a percepção de que a falta de
representação de outros setores sociais teria dificultado que outros temas aparecessem nos
debates, também tem uma fala no sentido de que a Polícia Civil teria atuado no sentido
de convencer os atores da necessidade de aprovação de suas propostas.

Entrevistadora: Você acha que alguma instituição tentou convencer as pessoas
da importância da aprovação de alguma proposta?
Entrevistado: Sim, Polícia Civil pela figura da delegada, né. Principalmente
com relação a proposta da policial feminina. Ela junto a própria coordenadora
da Casa da Mulher. Que assim, ela expôs realmente que essas mulheres ficam
né a margem. Que não se notificava o caso que ela acabou sendo vítima ou
supostamente seria vítima e isso ficava na cifra negra mesmo. Cifra negra, né?
(ENTREVISTADO GT 05).

O entrevistado faz referência à Proposta nº 03 (GT 05): “Intervir junto ao
comando, solicitando o retorno do atendimento da Polícia Militar na sede da Casa da
Mulher, exercido preferencialmente por policial feminina, visando o registro do REDS,
registro de evento de defesa social”, bem como à participação da Delegada de Polícia
Civil nos debates. O entrevistado narrou que a proposta foi objeto de disputas entre os
representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil, posto que os representantes da PM
não concordavam com o seu teor.

Polícia Militar começou de picuinha de instituição, jogando a responsabilidade
para o outro: “ah, mas ela deveria ter um PM só pra fazer registro de
ocorrência”. “Ah, mas a função da PM não é estar dentro da delegacia, é estar
na rua”. O novo comandante que veio para cá, que substituiu o Nocelli, que
retirou. Já não tem policial militar feminino na cidade, como que você quer
uma policial feminina exclusiva para ficar na Casa da Mulher, impossível. Do
ponto de vista de efetivo, captar uma... E realmente, complicado.
(ENTREVISTADO GT 05).

No mesmo sentido é a fala de outra entrevistada que participou do GT 05 que, ao
ser perguntada se a discussão de alguma proposta gerou polêmica, também indicou a
proposta nº 03.
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É, esse aí, por exemplo, a gente discutiu muito, porque a gente queria que não
fosse nem preferencialmente uma policial feminina não, a gente queria que
fosse uma policial mulher. Mas aí a representante da Polícia Militar falou que
não tinha ninguém para mandar. Que estava muito difícil isso, que não tinha
pessoa para mandar, nem homem. Aí a gente adotou esse preferencialmente,
para que pelo menos tenha, que seja um homem então, mas que tenha alguém
da Polícia Militar lá porque a gente não estava conseguindo esses documentos
aí, o REDS e tal. A pessoa ia lá e não conseguia fazer todo o tramite né.
(ENTREVISTADA GT 05).

Em relação à participação da Delegada de Polícia Civil nos debates do GT 05, os
dois entrevistados confirmaram as suas diversas intervenções ao longo do debate. Bem
como, a sua capacidade de direcionar as discussões do grupo. Ao ser perguntada sobre a
participação da Delegada, uma participante afirmou que:

Entrevistada: Ela falou muito. Ela falou muito e ela estava familiarizada com
todos os temas lá que a gente estava propondo e debatendo. Ela sabia dos
tramites legais, assim: “ah para ter um PM precisa ver com sei lá quem”. Sabe?
Ela tinha mais informação institucional, então tinha coisa que não adiantava
nem discutir. Porque, como? Aquelas mulheres de bairro, coitadas, simples,
que estavam do meu lado... Como que elas iam discutir certas coisas?
Entendeu? (ENTREVISTADA GT 95).

Em outro momento, ao ser perguntada sobre a participação da sociedade civil, essa
mesma entrevistada afirmou que essa Delegada e a coordenadora da Casa da Mulher
foram “ditando” o debate, apresentando sua percepção de que os atores institucionais
falaram mais que aqueles que representavam a sociedade civil.

Entrevistada: Mas já melhorou, já deu um passo à frente, já conseguiu trazer
pessoas. Aí tinham essas mulheres lá que conseguiram falar algumas cosias né.
Bem menos né, do que a parte institucional lá, que são essas mulheres que meio
que monopolizaram mesmo: a delegada Ione e a da Casa da Mulher, que foram
ditando assim. (ENTREVISTADA GT 05).

Ainda em relação à participação desta Delegada, outro entrevistado afirmou que:
“a Delegada fala bastante. Ela vai vir candidata né?”. Importante destacar que, embora
tenha ocorrido em agosto de 2019, a Conferência pode ser percebida também como um
espaço de articulação política em torno das eleições municipais de 2020. Neste contexto,
alguns atores já eram identificados como possíveis candidatos ao pleito municipal. Esse
é o caso da própria Delegada Ione, mencionada pelos entrevistados que participaram do
GT 05.
Ione Barbosa, que exerceu o cargo de delegada de mulheres, já se apresentava,
nos bastidores, como possível candidata à Prefeitura Municipal, tendo como pauta
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principal o discurso de enfrentamento à violência contra as mulheres. Assim, a própria
postura da delegada em orientar as discussões do grupo e mostrar familiaridade com as
questões ali tratadas, pode ser percebida como uma ação estritamente racional, orientada
para aumentar seu capital político com vistas ao êxito no processo eleitoral.
A semelhança das conclusões apresentadas por Moraes (2011), em sua tese,
“Falar, ouvir e escutar” Etnografia dos processos de produção de discursos e de circulação
da palavra nos rituais de participação dos conselhos comunitários de segurança”, as
reuniões realizadas no contexto da Conferência, podem ser identificadas como um espaço
privilegiado para observar as performances destes atores políticos no espaço de
participação.

São nas reuniões dos citados conselhos que participantes e as chamadas
“autoridades” explicitam seus interesses e posições, fazendo do conselho um
lugar privilegiado para observar as performances destes atores políticos, os
jogos de status, poder e prestígio lá desempenhados e a enunciação e
mobilização dos diferentes capitais políticos, sociais e simbólicos nele
acumulados. (MORAES, 2011, p. 15).

No entanto, uma das entrevistadas também ressaltou o protagonismo da gerente
da Casa da Mulher nos debates, no sentido, inclusive, de que o debate entre atores
institucionais específicos teria dificultado a participação dos representantes da sociedade
civil.

Entrevistadora: Você acha que alguma instituição ou alguma pessoa
monopolizou o debate?
Entrevistada: Sim, a galera institucional, dos governos, tentou muito.... As
mulheres de bairro que estavam no meu lado, a gente estava muito próximas
ali... Elas falaram: “mas gente, quando que a gente vai poder falar?”, “Só eles
estão ali discutindo”. Porque teve um momento que eles ficaram assim, uma
hora, só discutindo algo ali entre eles. Eu acho que até isso da Polícia Militar
na Casa da Mulher. A Casa da Mulher em embate ali com a Polícia Militar.
Um discutindo ali com o outro e dominaram, a gente ficou esperando.
(ENTREVISTADA GT 5).

A Casa da Mulher, cujas questões subsidiaram três, dentre as cinco propostas do
GT 05, é um equipamento municipal que, de acordo com a descrição do site da Prefeitura
de Juiz de Fora, tem a seguinte função:

A Casa da Mulher oferece serviços e proteção às mulheres, com maior rigor na
punição a cinco tipos de violência nos âmbitos doméstico e familiar: física,
sexual, patrimonial, moral e psicológica. Conta também com profissionais para
atendimento psicológico, social e orientação jurídica. O atendimento das
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polícias civil e militar quanto à violência contra a mulher também é realizado
no local. (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, s/d).

A Casa da Mulher, embora esteja sob a gestão do município – de forma mais
específica da Secretaria de Governo – também aloja a Delegacia de Mulheres e os
policiais militares responsáveis por lavrar o registro de ocorrência (REDS). Embora a
coordenação da Casa da Mulher seja feita por uma funcionária da Prefeitura, é possível
notar que muitas das delegadas que ali passaram reivindicaram para si, pelas redes sociais
e pela opinião pública (ALBERTO, 2018), a legitimidade de falarem sobre a temática da
violência contra as mulheres na cidade. Como consequência, temos o fato de que em sete
anos de funcionamento (o equipamento foi criado no ano de 2013), a Casa da Mulher foi
o trampolim político de três delegadas que tentaram concorrer a cargos eletivos na cidade.
A falta de tempo, inclusive, foi um fator mencionado por uma entrevistada que,
enquanto representante da sociedade civil, participou do GT: Justiça, Violência contra a
Mulher e Segurança Pública. No entanto, ao longo da entrevista ela dá um sinal de que a
percepção da falta de tempo pode ser, também, reflexo de que as discussões foram
protagonizadas por alguns atores institucionais específicos que pretendiam, por vezes,
defender suas instituições, por outras, sobrepor suas representações sobre segurança
pública aos demais participantes.
Em relação às discussões do GT 05, foi possível observar, ainda, que embora esse
grupo tenha sido composto, prioritariamente, por mulheres, isso não impediu que
representações conservadoras sobre debates relacionados à temática de gênero fossem
apresentadas. Ao narrar a disputa em torno do debate sobre debate de gênero nas escolas,
uma das entrevistadas conta um episódio que sinaliza a representação de alguns atores,
de forma específica de uma Delegada de Polícia, sobre as políticas de segurança pública.

Porque, por exemplo, eu falei muito sobre pautar essa violência de gênero nas
escolas, levar esse debate nas escolas... Porque eu acho que muita coisa nem
precisaria ser feita, se a gente tivesse lá atrás conversando com as crianças
sobre isso e discutindo gênero nas escolas desde pequenininho. Foi o que eu
falei por causa da ideia do Coletivo, eu não estava só me representando como
mulher, eu estava representando o Coletivo. E a ideia do Coletivo não é medida
punitiva, a gente não defende essas medidas punitivas. Lá eu achei que as
pessoas estavam defendendo muito isso. A própria delegada Ione eu me lembro
que ela falava muito isso, que tem que aumentar pena, que tem que prender, e
a gente não defende isso. Não é isso que a gente defende. O que a gente defende
é que a violência diminua através de políticas públicas, para que isso aconteça
e a gente não precise punir as pessoas. A gente não quer que aconteça, muito
menos que a gente ter que punir alguém. Então para isso a gente precisa
estudar, estudo de gênero, ter uma educação diferente, libertadora nas escolas.
(ENTREVISTADA GT 5).
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Rua (2009) afirma que a lógica do debate é a lógica da persuasão, em que cada
um dos atores procura convencer o outro das vantagens de seus pontos de vista e de suas
propostas, “de tal maneira que quem vence é aquele que se mostra capaz de mudar a
opinião do adversário e transformá-lo em aliado” (RUA, 2009, p. 81). No debate, os
recursos como conhecimento técnico desempenham um papel relevante, sendo a
persuasão a tentativa de buscar adesão através da avaliação das possibilidades de um
determinado curso de ação. A autora afirma ainda que, além da persuasão, os atores
utilizam-se de outras estratégias de convencimento, tais como intercâmbio, pressão
pública, negociação, ameaças, autoridade e obstrução.
No entanto, embora as conferências sejam espaços construídos a partir do discurso
da democratização do debate e diálogo para a construção de políticas públicas, é possível
inferir pela fala de alguns participantes não ser possível identificar que o debates se
pautaram genuinamente pela lógica da persuasão. A persuasão, pela própria definição de
Rua (2009), depende da capacidade dos atores de compreenderem os pontos de vista
apresentados, como também, de terem espaço para manifestarem os seus pontos de vista.
Há uma afirmação reiterada de que houve pouca participação da sociedade civil,
sendo que alguns entrevistados apontaram o fato de terem os atores institucionais
monopolizado o debate, como um dos motivos dessa baixa participação. No entanto, o
fato de que muitos dos temas debatidos eram de conhecimento somente de parte dos
participantes (não tendo sido feita nenhuma explicação preliminar aos demais), não pode
ser desconsiderado. O trecho a seguir evidencia a especificidade da pauta, a ausência de
explicação sobre ela, bem como as estratégias dos atores para obstaculizar as discussões
em torno do projeto Olho Vivo, na cidade.
Entrevistadora: O que foi que gerou esse tipo de discussão em relação ao olho
vivo, eles explicaram o que é olho vivo, qual foi a questão do olho vivo?
Entrevistado: Não, acho que como eu disse, a grande maioria ali das forças
ligadas aos órgãos, às instituições de segurança... Então todo mundo sabia, não
teve nem debate do que era. O que surgiu foi que as câmeras não estavam
filmando por falta de contrato de manutenção, pelo que entendi. A prefeitura
tinha que pagar a manutenção das câmeras, não estava pagando. Portanto não
tinha as imagens, não estavam disponíveis, acho que não todas elas, algumas
sim e outras não. Aí começou esse debate até o ponto que alguém, se não me
engano o comandante da Polícia Militar, disse que não era bom que isso fosse
dito publicamente, porque marginais e outros se aproveitariam dessa
informação. Que isso não fosse publicizado, pediu esse cuidado. Aí a partir daí
essa coisa de “ah, está muito difícil porque não tem recurso”, “a prefeitura não
tem recurso pra fazer a manutenção das câmeras”, o outro órgão “não tem
recurso pra isso”, o outro “não tem pra aquilo”... Então todos, de alguma forma,
concordaram com a proposta que foi feita de se fazer um debate, que saíssem
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dos grupos propostas que não demandassem recurso financeiro, que fosse
assim. Que a gente buscasse a integração com base no que já existe de recurso
disponível. (ENTREVISTADO GT 01).

Em relação à falta de conhecimento dos representantes da sociedade civil acerca
dos temas tratados, bem como da ausência de explicação pelos atores institucionais acerca
desses mesmos temas, Gohn (2002), ao realizar um estudo sobre a forma “conselho” na
gestão das políticas urbanas, afirma que a qualidade da participação da sociedade civil
pode ser mensurada pelo grau de informação, ou desinformação, contido nas opiniões dos
participantes. Ou seja, partindo da premissa de que “a participação dos cidadãos provê
informações e diagnósticos sobre os problemas públicos, geram conhecimentos e
subsídios à elaboração de estratégias de resolução de problemas e conflitos envolvidos”
(GOHN, 2002, p. 20), a ausência de informações pode sugerir uma despolitização dessas
instâncias. Isso reforça a percepção de Tatagiba (2005) de uma participação branda e não
crítica da sociedade civil nos espaços de participação criados pelo Estado.

Todavia, parece correto afirmar que a tendência a uma participação branda e
não crítica não está restrita aos conselhos, mas estende-se a um grande número
de experiências consideradas inovadoras, não apenas no Brasil, mas também
em outros países latino-americanos. Sobre esse registro, as experiências
participativas assumem características profundamente ambivalentes,
justamente porque realizam o novo, inovando processos e conteúdos das
políticas, ao mesmo tempo em que mantêm limites rígidos ao avanço do
diálogo entre públicos e instituições no que respeita à democratização da
decisão. (TATAGIBA, 2005, p. 212).

O trecho da entrevista demonstra, ainda, como os atores institucionais que, no caso
do GT01, eram em sua maioria, ligados às instituições policiais e à própria Prefeitura
Municipal, convergiram suas falas no sentido de não fazerem propostas que tivessem
impacto financeiro para as instituições, deixando encobertos os potenciais conflitos.
Segundo Rua (2009), os conflitos ficam encobertos “quando ocorre a supressão das
reclamações impedindo que cheguem a ser incluídas na agenda de decisão” (RUA, 2009,
p. 82).
Ainda sobre a falta de participação da sociedade civil, a entrevistada que
participou do GT 02, “Diálogo e participação popular”, afirma que houve muita presença
de representantes do poder público e baixa adesão da sociedade civil. Ela imputa tal fato
à baixa divulgação do evento.

Eu achei muito bacana a proposta do diálogo e participação popular. Fiz
algumas críticas em relação a isso, porque acho que quem realmente tem que
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participar, as vezes não teve o alcance da divulgação para, às vezes, vir
participar. Porque eu acho que a comunidade ela realmente tem que participar,
mas assim. Eu vi muita presença de poder público, eu vi muita presença de
funcionários da prefeitura, mas eu vi pouca presença de militante da sociedade
civil mesmo. Então foi uma das críticas que eu fiz, porque se o grupo era de
participação popular, eu acho que a gente tinha que ter feito antes...
O responsável pelo grupo, a gestão do projeto tinha que ter feito uma
divulgação maior para atrair esse público. Porque no final das contas é esse
público que é o afetado ou beneficiado, então eu acho que eles tinham que
participar mais dessa construção. Por isso que eu fui para lá, eu fui meio que
me sentindo essa participação popular. (ENTREVISTADO GT 02).

Curiosamente, um servidor da prefeitura que participou como mediador do GT
02, relata uma versão oposta à apresentada pela outra participante que, diga-se, inscreveuse como membro da sociedade civil. Em trecho de sua entrevista, ao ser perguntado sobre
a representação da sociedade civil em seu GT, ele afirmou:

Entrevistadora: Você acha que teve uma grande representação da sociedade
civil no seu GT?
Entrevistado: Tinha, maioria absoluta. Maioria absoluta.
Entrevistadora: E eles falaram?
Entrevistado: Falaram, toda vez fala. Porque assim, eu conhecia todos por
nome, então facilitava bastante. Poucos que eu não conhecia, algum assessor
de vereador, assessor parlamentar... Mas conhecia também. A maioria era
oriundo de movimento social, presidente de STM, presidente de conselho de
saúde, conselhos de segurança que eu já tinha indicado...
Entrevistadora: Você ajudou nessa mobilização, né?
Entrevistado: Ajudei, claro. Fiz o convite pessoalmente “ó, eu quem vou
coordenar lá, se inscreve lá”.
(ENTREVISTADO GT 02).

Mesmo reconhecendo a importância da Conferência enquanto espaço
institucionalizado de participação, é necessário refletir sobre a qualidade desta
representação. Notadamente, essa fala sinaliza a forma como a sociedade civil foi
chamada para o evento. Neste sentido Santos (2016), afirma que:

ao pensar a participação é fundamental o questionamento quanto à qualidade
desta representação considerando a existência de alguns vícios nas práticas
participativas que explicam e reproduzem redes clientelísticas movidas pelo
poderio econômico ou prestígio político presentes na concepção de
participação democrática considerando que o princípio básico de
funcionamento é o da delegação de um poder de representação (Gohn, 2011).
(SANTOS, 2016, p. 32-33).

Todavia, os demais entrevistados representantes da sociedade civil, convergiram
suas falas no sentido de que houve pouca representação de atores não institucionais nos
GT’s em que participaram. O trecho seguinte retirado da entrevista de um participante do
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GT 01 revela a sensação de se sentir “um peixe fora d’água” em um espaço onde a maioria
dos presentes se conheciam, por serem representantes institucionais.

A primeira impressão, assim, era muita gente conhecida assim já, então a
minha primeira sensação, assim, era que eu era um peixe fora d’agua ali no
meio das pessoas.
Entrevistadora: Eles se conheciam, as pessoas?
Entrevistado: Praticamente todos se conheciam, entrou uma senhora no nosso
grupo, também da sociedade civil, mas... Ficou muito na dela também.
Entrevistadora: Mais ou menos quantas pessoas tinham no seu grupo?
Entrevistado: Ah, deviam ter umas 30 pessoas na sala.
Entrevistadora: Umas 30 pessoas. Se você pudesse mensurar, assim, por alto,
você acha que quantas pessoas representavam as instituições policiais ou
outras instituições e quantos a sociedade civil em termos percentuais?
Entrevistado: Ah uns 70% eram... Ou mais. Mais, porque tinha bombeiro
também. Acho que fora das instituições policiais éramos essa senhora e eu.
(ENTREVISTADO GT 01).

Outra entrevistada, ao relatar sua percepção de que os debates transcorreram de
forma harmoniosa, reforça a percepção apresentada por outros entrevistados, no sentido
da baixa representatividade da sociedade civil nas discussões.

Não, eu acho que foi tranquilo, que foi harmonioso... Eu acho só que na
próxima precisa ir atrás dessas lideranças de bairro, principalmente mulheres
mesmo, mas aí eu estou falando... E trazer essas mulheres para esses espaços
de discussão porque elas podem enriquecer muito, ajudar muito. Essa parte da
Casa da Mulher Itinerante foi ideia delas, foi algo que elas colocaram ali. “Ah,
as mulheres não vão sair da periferia pra ir à Casa da Mulher no centro.
(ENTREVISTADA GT 05).

Em outro trecho, ao comentar o formato da Conferência, a mesma entrevistada
expressou a necessidade de se trazer a sociedade civil para as discussões.

Formato de Conferência? Então, é complicado falar assim, porque... Eu acho
que a gente pode melhorar. Porque assim como que a gente vai discutir
segurança pública sem a galera dos bairros, mesmo? E tinha muito pouca gente
ali. Sabe, se tinha o que, 40 pessoas ali naquele grupo, 30, não sei quantas
pessoas tinham... Uns 4 eram de bairro. Eu mesma, que estava ali
representando o coletivo feminista, não sou. Não sou da periferia. E a violência
está muito mais lá, do que na minha casa aqui em São Mateus. Então a gente
precisa tentar trazer a sociedade para essas discussões, e aí eu acho que a gente
tem uma falha né. (ENTREVISTADA GT 05).

Apesar das percepções acima a respeito da baixa participação da sociedade civil
no evento, numericamente, o relatório de participantes da 1ª Conferência Municipal de
Segurança Urbana e Cidadania, indicou que das 122 pessoas que efetivamente
compareceram ao evento, 44 pertenciam a órgãos públicos, 47 à sociedade civil
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organizada e 31, inscrições gerais, que foram aquelas realizadas no próprio dia do evento.
Ou seja, estiveram presentes na Conferência mais atores representantes da sociedade civil
que representantes de alguma instituição específica.

Figura 26 - RELATÓRIO DE PARTICIPANTES

FONTE: SESUC/JF, 2019.
Figura 27 - GRÁFICO DOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA

FONTE: SESUC/JF, 2019.

Com essas informações, a percepção dos atores sobre a baixa representatividade
da sociedade civil pode ser problematizada a partir de algumas informações que também
surgiram ao longo das entrevistas. Essas informações sugeriram que, apesar da presença
de representantes da sociedade civil, estes pouco, ou nada, se manifestaram ao longo das
discussões.
Esse silenciamento da sociedade civil pode ser explicado por alguns fatores que,
embora não excludentes, estiveram presentes nas narrativas dos entrevistados, quais
sejam: a tentativa de alguns atores institucionais em monopolizar os debates; o
desconforto dos representantes da sociedade civil em manifestar suas opiniões em um
espaço preenchido por atores institucionais que já se conheciam previamente e que
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demonstravam conhecimento sobre os temas; e, a falta de compreensão desses atores em
relação às questões que estavam sendo debatidas. Todos os trechos de entrevistas a seguir
convergem no mesmo sentido: o “reconhecimento” de que os representantes
institucionais, ou seja, as autoridades públicas, tinham uma maior legitimidade para
falarem sobre os temas em debate.

A primeira impressão, assim, era muita gente conhecida assim já, então a
minha primeira sensação, assim, era que eu era um peixe fora d’agua ali no
meio das pessoas. (ENTREVISTADO GT 01)
ENTREVISTADORA: O que foi que gerou esse tipo de discussão em relação
ao Olho Vivo, eles explicaram o que é Olho Vivo, qual foi a questão do Olho
Vivo?
Não, acho que como eu disse, a grande maioria ali das forças ligadas aos
órgãos, às instituições de segurança... Então todo mundo sabia, não teve nem
debate do que era. (ENTREVISTADO GT 01)
Ela falou muito. Ela falou muito e ela estava familiarizada com todos os temas
lá que a gente estava propondo e debatendo. Ela sabia dos tramites legais,
assim: “ah para ter um PM precisa ver com sei lá quem”. Sabe? Ela tinha mais
informação institucional, então tinha coisa que não adiantava nem discutir.
Porque, como? Aquelas mulheres de bairro, coitadas, simples, que estavam do
meu lado... Como que elas iam discutir certas coisas? Entendeu?
(ENTREVISTADA GT 05)

As falas acima explicitam as contradições da efetivação da participação em um
espaço que, criado pelo Estado ao argumento de ser necessária a participação popular na
construção de políticas públicas, não consegue ser um espaço onde essa participação de
fato ocorre. Moraes (2011), ao descrever os processos de produção de discursos e
circulação da palavra nos rituais de participação dos conselhos comunitários de
segurança, afirma que mesmo sendo o conselho um espaço provocado pelo Estado para a
participação comunitária, não é surpresa que o critério definidor de “autoridade”, fosse
aquele definido pelo Estado ou pelos seus membros.

Sendo este conselho um espaço induzido e provocado pelo Estado, não seria
surpresa se o critério definidor de “autoridade”, mesmo num espaço de
participação comunitária, fosse aquela definida pelo Estado ou pelos membros
definidos por ele. A “autoridade” é a do Estado, dado expressivo no contexto
brasileiro onde, como veremos a seguir, a constituição de “cidadãos” e a
relação entre o Estado, a sociedade e o mercado tem sido marcada por práticas
de tutela a patrimonialismo. (MORAES, 2011, p. 50).

A construção acima evidencia, ainda, as ambiguidades relacionadas a própria ideia
de público no Brasil. Ambiguidade esta que, por óbvio, traz consequências quando
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pensamos na criação de um espaço público destinado à construção coletiva de políticas
públicas.
Essa ambiguidade estaria relacionada a própria “dimensão de que ‘público’ não é
entendido como um produto da coletividade, mas alguma coisa que não tem dono, algo
que é apropriado particularizadamente e controlado pelo Estado” (MIRANDA, 2008, p.
04). Em um contexto em que a ideia de “público” no Brasil se confunde com algo que
pertence de forma particularizada ao Estado, o cidadão é visto como um intruso, que está
em um lugar que não lhe pertence, estando sempre em oposição ao Estado ou aos
membros da sociedade que falam em seu nome. Assim, a relação entre indivíduos e a
“coisa pública” é sempre distanciada:
Neste sentido, a relação entre os indivíduos e a ‘coisa pública’ se configura
como uma relação distanciada ou de baixa apropriação por parte dos mesmos.
Isso, evidentemente, também se reflete na modesta participação dos cidadãos
na gestão das políticas públicas ou na expressão de modestas formas de
associativismo. Entendemos a “coisa pública” como algo que não é de
ninguém, em vez de tomá-la como um bem de todos. (MORAES, 2011, p. 68).

Essa baixa apropriação dos indivíduos em relação ao espaço público vai ter
reflexo, conforme ressaltado por Moraes (2011), nas chamadas instâncias de participação
social nas políticas públicas, especialmente quando essas instâncias são criadas pelo
próprio Estado, a exemplo da Conferência que está sendo objeto de análise neste capítulo.
De acordo com Moraes (2011), o Estado “ao abrir espaços de interlocução com a
sociedade, induz e define qual a natureza e o modo de participação que se devem exercer”.
(MORAES, 2011, p. 68).
Assim, embora o espaço público, na prática, não pertença ao indivíduo e,
consequentemente, à sociedade civil, esse dado, por si só, não deve desqualificar os
espaços de participação construídos pelo Estado. No entanto, como alerta Moraes (2011,
p. 69), “este é um dado necessário a se assinalar ao observar as práticas e as apropriações
de tais espaços pelos seus diferentes atores: os pertencentes ao Estado e os que desejam
com ele dialogar”.
Se é certo que a participação da sociedade civil nas decisões políticas é inerente
ao Estado Democrático de Direito, também é certo que esses espaços, em sua maioria
criados e geridos pelo Estado, têm dificuldade de romper com a lógica autoritária inerente
a esse mesmo Estado que, agora, reforça o valor da participação. Esse autoritarismo
revela-se, não somente por estratégias de silenciamento da sociedade civil, mas por
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símbolos, que reforçam que o espaço compartilhado pertence ao Estado e àqueles que os
representam.
No caso da Conferência, os signos distintivos dos representantes das forças de
segurança pública estavam por toda parte. Nos uniformes, nos brasões da Polícia Civil e
nas armas de fogo, ostensivamente portadas como parte do uniforme. Esses símbolos,
além de trazerem em si a força do estado, reforçam o senso comum de ser o espaço da
segurança pública identificado como sendo um espaço tipicamente policial e, por
consequência, reprodutor do autoritarismo inerente à cultura brasileira.

Figura 28 - PROFISSIONAIS OSTENTANDO SINAIS DISTINTIVOS DE SUAS FORÇAS DE
SEGURANÇA

FONTE: SESUC, 2019.
Figura 29 - PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA UNIFORMIZADOS DURANTE OS
DEBATES DA CONFERÊNCIA

FONTE: SESUC, 2019.

Moraes (2011) ao descrever o crachá de identificação utilizado pelos membros
dos Conselhos Comunitários de Segurança do Distrito Federal no DF, afirma que esses
são símbolos que devem ser utilizados no trato com as autoridades públicas e privadas
em assuntos de interesse do Conselho. Esse crachá acaba por ser um item que confere aos
membros do conselho status de autoridade e acesso a direitos especiais.

179
Semelhante ao que DaMatta (1997) escreveu sobre o ritual do “Você sabe com
quem está falando?”, trata-se de um recurso que, ainda que reconhecido como
escuso e ilegítimo, traduz uma expressão autoritária presente na cultura
brasileira, utilizado por uma pessoa que deseja impor seu poder. Neste caso,
alguém que reivindica uma projeção social e o acesso a direitos “especiais”,
ou melhor, privilégios, e cuja hierarquia seria definida por sua aproximação
com o Estado, conferindo-lhe o status de “autoridade” demonstrada pelo
crachá que carrega no peito. (MORAES, 2011, p. 49-50).

Embora Moraes (2011) tenha como objeto de pesquisa os Conselhos
Comunitários de Segurança do Estado do Rio de Janeiro e no Distrito Federal suas
conclusões podem auxiliar na compreensão da 1ª Conferência Municipal de Segurança
Urbana e Cidadania de Juiz de Fora enquanto um espaço criado pelo Estado, e por ele
tutelado, para a produção de consenso em torno das políticas municipais de segurança
pública da cidade.
A busca pelo consenso em torno das ações aprovadas em cada um dos GT’s foi
mote que orientou a própria reunião feita antes da Conferência com os mediadores dos
grupos de trabalho. Naquela oportunidade, além da distribuição das ementas, foi passado
pelo Secretário da SESUC/JF e seu assessor como funcionariam os GT’s, a distribuição
do tempo, bem como uma orientação sobre como conduzir os debates. A ideia era de que
as propostas aprovadas fossem fruto de uma construção coletiva de todos os participantes.
Sendo a Conferência um espaço de participação criado pelo Estado para a
participação em conjunto com o Estado, há algumas regras e protocolos a serem seguidos
pelos participantes, tendo sido depositado em relação aos coordenadores uma certa
expectativa em torno de sua atuação. Assim, a reunião prévia foi, a meu sentir, uma
tentativa de ritualização de um espaço que estava sendo criado. Embora com o grau de
formalidade menor, visto que a Conferência foi estruturada às pressas e para durar apenas
dois dias. A busca por uma ritualística própria é inerente aos espaços de participação
“inventados” pelo Estado, conforme observado por Moraes (2011), em relação aos
CONSEGS do Rio de Janeiro e Distrito Federal:

O conselho comunitário de segurança representa um espaço de participação
com o Estado, e sendo assim, há um conjunto de protocolos a serem seguidos.
Evidentemente, diferentes espaços de participação possuem formas próprias
de ritualização, como assembleias, fóruns, passeatas, reuniões de partido,
grêmios escolares, etc. Nos CONSEGs, que são instituições de participação
“inventadas” pelo Estado, a ritualística e o modo de participar obedecem àquilo
que o Estado e seus gestores definiram como tal, expresso nos seus documentos
normativos, ainda que este modo de participar possa ser “reinventado” por
aqueles que dele fazem parte. Os regulamentos enunciados reproduzem um
roteiro estruturado que informa procedimentos, bem como uma hierarquia de
valores éticos e estéticos tidos como seus pressupostos e que revelam um tipo
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de “oficialidade”, uma ideia de poder e autoridade presente no CONSEG, que
ganham vida com a participação das pessoas que nele marcam presença.
(MORAES, 2011, p. 48).

Por fim, é em torno das representações sobre a aprovação das propostas dos GT’s,
ou seja, sobre o processo decisório, que irei focar a última análise deste capítulo. Cohn
(1994), afirma que o processo de descentralização das políticas públicas favorece a
democratização política e social na medida em que possibilita a ampliação da participação
de distintos atores sociais na formulação e implementação das políticas, ao aproximar, no
nível local, a gestão aos seus destinatários.
De fato, a expectativa em torno da criação de instâncias de participação social no
processo de formulação, implementação, execução e, até fiscalização das políticas
públicas fundava-se na crença de um aprimoramento da democracia, “que tinha como
pano de fundo a confiança de que tais mecanismos poderiam contribuir para a alteração
nos padrões de desigualdade social, civil e política já vivenciados pela população,
trazendo novos contornos à palavra e ao exercício da democracia”. (MORAES, 2011, p.
26). No entanto, embora reconheça que os conselhos gestores de políticas públicas
constituam uma das principais experiências de democracia participativa no Brasil
contemporâneo, Tatagiba (2005), ao analisar os textos que fazem referência ao processo
de deliberação dos conselhos, chama atenção para o fato de que os estudos confirmaram
que “o debate e negociação nos conselhos têm sido limitados pela imposição unilateral
dos interesses do Estado” (TATAGIBA, 2005, p. 211).
A ausência de debate, além de sugerir uma despolitização da instância, pode ser
reflexo de espaços de participação que, além de criados e estimulados de cima para baixo,
do Estado em direção à sociedade, são orientados para a diluição dos possíveis conflitos
sociais. (SANTOS, 2016). Ainda sobre a sequência do processo decisório, Tatagiba
(2005) completa que “os autores chamam a atenção para a ausência do debate, indicando
um certo “consenso”, ou “harmonia”, contrário às expectativas da deliberação
democrática, que têm na explicitação dos conflitos um dos elementos centrais”.
(TATAGIBA, 2005, p. 211).
Apesar das sensíveis diferenças entre Conselhos Gestores e as Conferências
promovidas pelo Poder Público, ambos os espaços “inventados” pelo Estado visam
permitir a participação conjunta da sociedade civil e representantes governamentais com
vistas à democratização das políticas públicas no Brasil. Assim, torna-se possível que

181

algumas percepções sobre o processo decisório no âmbito dos conselhos também sejam
consideradas quando da análise dos espaços dialógicos criados pelas conferências.
No caso específico das conferências, elas buscam avaliar, planejar e fixar ações
e diretrizes que melhorem a qualidade dos serviços ofertados em um campo específico de
política pública. No caso de Juiz de Fora, esta foi a 1ª Conferência temática na área de
segurança pública, pelo que as ações e propostas aprovadas em cada GT eram
propositivas e tinham, como dito, a finalidade de subsidiar o 1º Plano Municipal de
Segurança da cidade. Os trechos abaixo evidenciam as representações dos entrevistados
sobre o processo de deliberação das propostas.

Trecho I
Entrevistadora: As ações que foram aprovadas foram fruto de um consenso
entre os participantes?
Entrevistado: Olha, pela votação que a gente fez no momento, sim.
Entrevistadora: Sim?
Entrevistado: Não teve ninguém que discordou de nenhuma delas e, além
dessas aí, salvo engano, tinha apenas mais uma, que em razão do tempo não
deu tempo de formular muito, muitas propostas.
(ENTREVISTADO GT 04)
Trecho II
Entrevistado: Não teve debate, não teve proposta recusada... Foi meio um
apanhado de propostas discutidas pelo grupo durante aquela tarde.
Entrevistadora: E aí a relatora elaborou e vocês votaram ao final?
Entrevistado: É, mas assim: “é isso mesmo, tá aprovado?”, “está”. Não teve
nem rejeição, então fica difícil, não teve nem que levantar a mão. Foi só um
“está ok” e pronto.
(ENTREVISTADO GT 01)

Os trechos acima, retirados de entrevistas feitas com membros da sociedade civil,
mostram que os entrevistados compreendem que as propostas foram fruto de um consenso
entre os participantes, embora estes compreendam o consenso somente como a ausência
de conflito. Assim, o conflito, que deveria ser compreendido como pressuposto de uma
ordem social democrática, é visto como uma desarrumação da ordem, e sua explicitação
representa um obstáculo que coloca em risco a estrutura social (MORAES, 2011, p. 68).
No entanto, o trecho I cita o tempo, ou a falta dele, como um fator que impulsionou
a aprovação das propostas de uma forma mais ágil. Assim, o próprio tempo destinado ao
evento, bem como seu controle e distribuição entre os participantes, deve ser um fator a
ser levado em consideração ao analisar a efetiva viabilidade da participação da sociedade
civil em espaços de participação criados pelo Estado. Segundo Moraes (2011), é no
próprio exercício do participar, no jogo político entre atores cujos interesses e posições
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são divergentes entre si, que se constrói um sentido próprio para a participação, que se
beneficia da liturgia inventada pelo Estado, mas que nela não permanece aprisionada.
O trecho II, retirado da entrevista feita com um representante da sociedade civil
que esteve presente no GT 01 é elucidativo no sentido de demonstrar como a sociedade
civil foi apenas espectadora das discussões deste GT que foi composto, em sua maioria,
por representantes das forças de segurança que já se conheciam. Ou seja, embora nas
conferências os vínculos entre os participantes sejam menos perenes que os dos
conselheiros (que se encontram periodicamente nas reuniões dos conselhos gestores), no
caso de Juiz de Fora, os vínculos entre representantes das diversas forças de segurança
existiam anteriormente. Esse vínculo, além fazer com que a sociedade civil se sentisse
um “peixe fora d’água”, também permitiu que fosse feita uma negociação em torno do
próprio conteúdo das propostas que não poderiam demandar recursos financeiros.

Então todos, de alguma forma, concordaram com a proposta que foi feita de se
fazer um debate, que saíssem dos grupos propostas que não demandassem
recurso financeiro, que fosse assim. Que a gente buscasse a integração com
base no que já existe de recurso disponível. (ENTREVISTADO GT 01).

Tais questões são importantes para a compreensão, não somente das
representações sobre o consenso na aprovação das propostas, como do próprio
“silenciamento” da sociedade civil. O entrevistado do GT 01 descreve o processo de
aprovação das propostas da seguinte forma: “é isso mesmo, tá aprovado? Está. Não teve
nem rejeição, então fica difícil, não teve nem que levantar a mão. Foi só um ‘está ok’ e
pronto” (ENTREVISTADO GT 01).
A ausência de debate e, consequentemente de conflito, ganha especial relevo
quando analisada em conjunto com um dado que não chegou, sequer, a ser
problematizado ao longo dos preparativos para a Conferência. Vários representantes das
forças de segurança, além de uniformizados, portavam ostensivamente arma de fogo.
A ostentação desses símbolos distintivos, por serem parte integrante da própria
identidade dos profissionais, foi naturalizada por todos. De minha parte, confesso que por
nenhum momento durante a preparação ou realização da Conferência problematizei esta
questão, que também não foi explicitada por nenhum dos participantes com quem tive
contato.
Todavia, quando da escrita deste capítulo, lembrei de uma conversa que tive com
meu orientador, logo após a Conferência, em que ele me perguntou: “Mas os participantes
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da PM estavam armados?”. Nem a fala do meu orientador, nem um conflito que presenciei
entre um Policial Militar e um representante do Centro de Prevenção Social à
Criminalidade acerca das representações sobre políticas de segurança pública, foram
capazes de abrir meus olhos para as contradições do porte ostensivo de arma de fogo em
um espaço como aquele.
Embora não tenha sido possível identificar durante minha pesquisa se esse fato
interferiu, de alguma forma, na efetiva participação dos atores nos debates, é certo que a
ostentação desses símbolos distintivos, em especial da arma de fogo, deve ser considerada
quando da criação de espaços de interlocução entre a sociedade e o Estado no campo da
segurança pública. Enquanto espaço de construção democrática de políticas de segurança,
os sinais distintivos devem ser vistos como fortes fatores de “desigualação”, devendo a
arma de fogo ser problematizada, ainda, pelo seu potencial de intimidar, independente de
ação específica daquele que a estiver portando.
Os trechos III e IV são de atores que estiveram presentes do GT, Diálogo e
Participação Popular, sendo o primeiro representante da sociedade civil e o segundo
institucional. Embora a primeira se manifeste no sentido de que não houve consenso na
aprovação das propostas, posto que nem todas as pessoas trouxeram sugestões de
propostas, o segundo salientou o caráter democrático do espaço, afirmando que as
propostas foram construídas coletivamente.
Apesar das representações aparentemente contraditórias acerca do processo
decisório, os entrevistados deixam claro a importância da função exercida por aqueles
que estavam na coordenação do GT, inclusive do relator, que deveria condensar as
propostas e redigi-las.

Trecho III
Entrevistadora: Você acha que as propostas que foram aprovadas, elas foram
fruto de um consenso?
Entrevistada: Não.
Entrevistadora: Por quê?
Entrevistada: Porque elas foram assim, sugeridas né. Foi mais sugestões. Então
às vezes tem pessoas que dão sugestões e tem pessoas que não dão. Então ah,
qual que é a ideia, você dá e manda. E aí meio que ficou por conta dos
organizadores que estavam no meu grupo de organizar as sugestões. Então
assim, não teve esse... (ENTREVISTADA GT 02).
Trecho IV
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Entrevistadora: Você acha que as propostas aprovadas que foram fruto de uma
construção coletiva mesmo?
Entrevistado: Todas, todas. Aí teve assim, até pelo quantitativo, que acho até
que foi legal a gente estabelecer um quantitativo máximo...
Entrevistadora: Cinco.
Entrevistado: Exatamente, até para você fazer as pessoas pensarem. Porque as
propostas ficaram desse tamanho, mas então “há consenso”, “você abre mão?”,
“essa fala aqui o pessoal concorda?”. E o Rogério como relator, por isso eu
quis colocar o Rogério como relator. Ele é muito inteligente para fazer essas
formatações, do que é redundante, do que está na outra proposta... Eu fui relator
de uma Conferência de Saúde, Letícia, que deu 330 propostas. Humanamente
impossível você consolidar todas essas propostas, cada uma com uma bandeira
diferente, vínculos diferentes, atuação diferentes... Então acho legal esse
formato hoje, de Conferência, resumir ao mínimo o que vem para o município,
o que é estado e o que é todo mundo. (ENTREVISTADA GT 02).

No Brasil, segundo Moraes (2011), nem a acepção do conceito de público é trivial,
não o sendo também a relação do Estado com a sociedade. Esta complexidade vai se
refletir nas próprias instâncias de participação social nas políticas públicas. Quando este
espaço é provocado pelo Estado, como no caso das conferências, é necessário considerar
que é o próprio Estado que induz e define a forma que deve ocorrer esta interlocução com
a sociedade.
No caso das políticas públicas de segurança é necessário ainda uma maior atenção
na criação desses espaços de participação pelo Estado, posto que, além de experiências
novas, elas estão extremamente suscetíveis ao entendimento tradicional de que
“segurança pública é coisa de polícia”. Esta visão agudiza as contradições do conceito de
espaço público no Brasil, reforçando a ideia de que a segurança pública é algo a ser
apropriado e distribuído pelo Estado de forma particularizada.
No caso brasileiro, diferentemente de outras áreas como a saúde, a segurança
pública foi muito tardiamente pensada como algo que deve ser compreendido como
direito dos cidadãos. A própria história brasileira mostra que durante um longo período o
tema era tratado pela lógica da proteção das fronteiras e da proteção contra um inimigo
político externo. Embora a Constituição Federal de 1988 tenha dado um passo no sentido
de democratizar o direito à segurança pública, as práticas estatais ainda estão muito
distantes da possibilidade da distribuição igualitária deste direito.
Entretanto, não se pode desconsiderar o fato de que essa mesma Constituição
Federal deu um passo no sentido da descentralização das políticas de segurança, sendo
que esta tendência, como dito, vem se cristalizando pelos sucessivos planos nacionais de
segurança pública. Além da descentralização, que alcança o município, são criados
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espaços de interlocução entre os vários atores que compõem esse campo, com vistas a
efetivar a participação da sociedade civil na segurança pública.
Não somente as conferências, como também fóruns temáticos, conselhos gestores
e planos de governo participativos são “novos” espaços que surgem sob o discurso da
democratização da segurança pública. “Participar” torna-se um valor na segurança
pública, sendo muitas vezes, um requisito a ser cumprido para o recebimento de verbas
do governo federal.
Enquanto espaços criados de cima para baixo, ou seja, do Estado em relação à
sociedade, esses instrumentos participativos criam uma forma muito específica de
“participar”, “inventada” pelo Estado e regulamentada por ele (MORAES, 2011, p.34).
Entretanto, na segurança pública, o habitus autoritário e repressor que forjou o campo no
Brasil deve ser elemento indissociável de qualquer análise sobre esses espaços de
participação, mesmo quando criados pelo poder municipal.
As considerações feitas nesse capítulo não têm por objetivo desqualificar a 1º
Conferência Municipal de Segurança Urbana de Cidadania de Juiz de Fora como um
espaço legítimo de construção coletiva de propostas de políticas públicas municipais de
segurança. No entanto, as problematizações são necessárias por darem relevo a algumas
das práticas e apropriações de tais espaços pelos diferentes atores, institucionais ou não.
Assim, as considerações aqui apresentadas visam contribuir para que os novos espaços a
serem construídos permitam uma participação coletiva mais ativa, bem como a criação
de uma cultura política de inclusão e garantia de direitos na formulação e gestão das
políticas públicas de segurança.

4.2.4 A Plenária Final de aprovação das propostas da 1º Conferência
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora/MG

O segundo e último dia da Conferência aconteceu na Câmara Municipal. Esta
etapa do evento, que teve início na noite do dia 30, foi destinada à aprovação em sessão
plenária das propostas aprovadas por cada um dos GT’s.
Embora grande parte dos participantes já tivesse ido embora, a sessão Plenária
foi conduzida pelo cerimonial da Câmara que convidou as autoridades presentes, bem
como os relatores de cada um dos GT’s para se sentarem em um local reservado, à frente
dos demais. O orador explicou aos presentes a finalidade da plenária final, bem como o
ritual a ser observado naquele espaço, que deveria seguir as seguintes etapas: 1) cada
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relator deveria ler as propostas aprovadas em seu GT; 2) os presentes, desde que
devidamente credenciados na Conferência, ou seja, de posse de crachá de identificação,
poderiam apresentar destaques para as propostas; 3) aquele que apresentou o destaque
teria dois minutos para apresentar a justificativa de seu destaque; 4) em seguida, um
participante teria um minuto para defender a proposta e outro, por igual tempo, para
defesa do destaque; 5) as propostas sem destaque seriam consideradas aprovadas por
aclamação. Por fim, o cerimonial explicou que a plenária não seria o espaço para a
inclusão de novas propostas.
Após as explicações do cerimonial, a condução dos trabalhos foi passada ao
vereador Presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Após cumprimentar
os presentes, ele disse que, por justiça, a condução deveria ser feita pelo Secretário da
SESUC, enquanto Presidente da 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania. Após receber a palavra, o Secretário iniciou sua fala reiterando as regras
explicadas pelo cerimonial e em seguida disse:

Eu queria, antes da gente iniciar os trabalhos finais, agradecer imensamente a
todos. É uma prova de resistência mesmo, uma maratona. Quem já participou
de conferência é a prova disso, né? Estamos bastante cansados, mas eu acho
que o fruto deste trabalho é uma semente que nós estamos plantando em nosso
município de Juiz de Fora e isso vai se virar, vai se tornar, o 1º Plano Municipal
de Segurança Urbana e Cidadania de nosso Município, vai virar uma
mensagem do Prefeito, vai virar uma Lei, e lei tem que ser cumprida. Então
nós estamos assumindo o compromisso de público eu, enquanto Poder
Executivo Municipal, e acredito que também os vereadores, enquanto
representantes da Câmara Municipal, estamos assumindo o compromisso
público de que a gente vai cumprir aquilo que os senhores decidiram para a
cidade de Juiz de Fora. Eu queria verificar ainda se os coordenadores ainda
estão aí. Tem algum coordenador? Que levante, por favor! Coordenador de
algum grupo de trabalho. Se tiver, levante, pf. 1, 2, 3 ... Tem mais alguém que
foi coordenador de grupo de trabalho? Então vou pedir uma salva de palmas
para eles. Quero dizer também que essa Conferência foi praticamente custo
zero. É como ela ocorreu? Ocorreu com a solidariedade dos órgãos públicos e
da iniciativa privada. Então eu devo uma explicação. Porque a gente fez hoje
um tour pela cidade. Mas que foi, coincidentemente, um tour muito importante
porque ele é um estímulo ao trabalho de interação sem o qual não existe política
pública de segurança no município. Então nós começamos o dia de hoje no
Fórum, que foi uma cortesia da MM. Dra. Juíza Diretora do Fórum, Dra.
Raquel, Poder Judiciário. Estivemos na Doctum na parte da tarde, que cedeu
as instalações físicas de graça para a gente, e o seu corpo docente que
participou, a Profa. Leticia esteve envolvida desde o primeiro momento na
organização desta Conferência, e estamos encerrando as nossas atividades na
Casa do Povo, o Poder Legislativo municipal, fazendo isso com a máxima
transparência, nós estamos com a TV Câmara, ao vivo. Vocês estão sendo
filmados, eu, nós vamos discutir propostas para que a sociedade, com muita
transparência, tenha conhecimento delas. Então, parabenizar a Câmara
Municipal, parabenizar a comissão, nós estamos fazendo isso com
transparência. (Trecho da fala do Secretário da Secretaria de Segurança Urbana
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de Cidadania quando do início da sessão plenária da Conferência de Segurança
Urbana e Cidadania)10.
Figura 30 - SECRETÁRIO DA SESUC/JF NA PLENÁRIA DA CONFERÊNCIA

FONTE: SESUC, 2019

Após a fala, o Secretário chamou nominalmente cada um dos relatores dos GT’s
para leram as propostas de seu grupo em voz alta. As propostas foram apresentadas em
um telão central. A maioria delas foi aprovada por aclamação, ou seja, nenhum
participante apresentou nenhum destaque.
De 27 propostas apresentadas (cada GT apresentou 05, com exceção do GT 04
que apresentou três), sete receberam destaques dos presentes. Em sua maioria, os
destaques eram apenas para alertar sobre erros gramaticais ou de sentido do texto, sendo,
portanto, aprovadas com as alterações textuais sugeridas.
Figura 31 - LEITURA DAS PROPOSTAS PELOS RELATORES DOS GT’S

FONTE: SESUC, 2019.

10

A Plenária final foi divulgada ao vivo pela TV Câmara, cuja cópia com a gravação desta parte do evento
foi-me disponibilizada.
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Somente dois destaques visavam alterações substanciais nas propostas. O
primeiro relacionava-se à proposta número 03, do GT 05 (Justiça, violência contra a
mulher e segurança pública).
A redação inicial da proposta era a seguinte: “Retorno do atendimento da Polícia
Militar na sede da Casa da Mulher, exercido preferencialmente por policial feminina,
visando o registro REDS, registro de evento de defesa social”. O destaque foi apresentado
por um oficial da Polícia Militar. Ele disse a decisão era afeta ao Comando da PM, não
podendo ser determinada pelo Poder Municipal.
Após manifestações contrárias e a favor da proposta, o vereador Presidente da
Comissão de Segurança Pública sugeriu uma nova redação para a proposta que respeitasse
o poder decisório da instituição policial. A nova redação, que foi aprovada em plenário,
foi a seguinte: “Intervir junto ao Comando, solicitando o retorno do atendimento da
Polícia Militar na sede da Casa da Mulher, exercido preferencialmente por policial
feminina, visando o registro do REDS, registro de evento de defesa social”.
Um segundo destaque ensejou a rejeição da proposta número 01 do GT 06 (O
papel da imprensa na segurança pública). A proposta: “Criação de bancos de dados
unificados de segurança pública em Juiz de Fora”, teve um destaque de um Policial Civil,
analista de informação da instituição policial. Ele disse não ser possível o
compartilhamento nos moldes propostos, posto que, muitas vezes, essas informações são
sigilosas. Ele defendeu o compartilhamento nos moldes propostos pelo GT 03 (Pesquisa
e Produção de Inteligência). Esse mesmo policial, havia participado do GT 03, sendo o
autor da proposta para a criação de uma Unidade Integrada de Inteligência de Juiz de Fora
(proposta nº 01 – GT 03), que foi aprovada no plenário da Conferência.
Terminada a votação das propostas, foram lidas duas moções, que também
deveriam ser aprovadas, ou não, pelos presentes. A primeira, “moção de elogio”, tinha a
seguinte redação: “O GT 04 parabeniza a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e a
organização da 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania pelo evento
e por possibilitar o debate sobre o tema”. Após aprovação da 1ª moção, passou-se à leitura
da “moção de recomendação”. A plenária final foi divulgada ao vivo pela TV Câmara,
cuja cópia gravada desta cerimônia os atores me disponibilizaram, segue transcrição:

tendo em vista o aumento da violência contra as práticas das religiões de matriz
africana; considerando que as práticas das religiões de matriz africana
extrapolam os espaços físicos dos terrenos e centros, há necessidade de termos
espaços públicos na natureza. Dessa forma, recomendamos a revogação do
decreto que dispõe sobre a utilização para práticas religiosas nos espaços do
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parque da Lajinha, dos artigos que limitam a prática das religiões de matriz
africana. Recomendamos, ainda, ações que garantam a interação inter-religiosa
e a busca da cultura de paz. (ARQUIVO DA SESUC, 2019).

A “moção de recomendação” insurgia-se contra a redação do art. 6°, XXI, do
Decreto Municipal nº 11.266/2012 que, ao regulamentar o uso no interior de um Parque
Municipal, denominado Parque da Lajinha, proibiu a promoção de manifestações
religiosas que façam uso de fogo ou deixem qualquer resíduo, oferendas religiosas ou
velas. Apesar de ter sido rejeitada pelo plenário da Conferência, essa moção demonstra
como as conferências, vistas por parcela da sociedade civil como espaço de encontro com
o Estado, são percebidos como oportunidades de apresentação de demandas identificadas
como importantes por parcela da população, mesmo que estas demandas não tenham
relação direta com a temática do evento.
As propostas aprovadas pela sessão em Plenária podem ser consultadas no anexo
5. Destaco que não faz parte do objetivo desta tese analisá-las qualitativamente. Porém, é
notável que elas, em sua maioria, estiveram dentro do leque de ações que podem ser
realizadas pelo poder público municipal.
O conteúdo das propostas aprovadas pode indicar que ao longo dos anos os
debates sobre segurança pública no âmbito do município de Juiz de Fora atingiram um
grau de maturidade, a sugerir que os atores já conseguiam se esquivar de propostas que
entrassem na esfera de competência de outras instâncias governamentais e/ou que a
estratégia da redação de ementas na tentativa de “conter” propostas que ultrapassassem
os limites de competência do município alcançou o resultado desejado.
Em síntese, embora seja necessário admitir que a organização do evento e a
condução dos GT’s, tenham sido orientadas para impedir conflitos e buscar consensos, o
evento deve ser visto como um marco para que as discussões sobre a segurança pública
em âmbito municipal se consolidassem na agenda governamental da cidade.
Os resultados da Conferência foram intensamente divulgados e publicizados pela
imprensa local (QUASE..., 2019; FERREIRA BORGES, 2019), o que gerou a
expectativa em torno da criação de um Plano Municipal de Segurança Pública na cidade.
No entanto, para além de explorar esta publicidade, alguns encaminhamentos e decisões
do governo municipal vieram em sequência do evento e, certamente, impulsionados por
este.
O “depois” da Conferência não pode ser percebido como um espaço meramente
casual. Vários desdobramentos da Conferência se relacionam diretamente com os
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mecanismos, estratégias e práticas adotadas por alguns atores, em especial o Secretário
da SESUC/JF, para manter a pauta da segurança pública “viva” no município e,
consequentemente, conseguir a força política necessária para fortalecer a pasta.
Por fim, não é possível desconsiderar a importância e o simbolismo da realização
de uma conferência municipal na área da segurança pública. Embora o processo de
descentralização das políticas públicas tenha se fortalecido após a promulgação da
CF/1988, no campo da segurança pública esse processo foi tardio, quando comparado à
área da saúde, em que os mecanismos de participação social já alcançaram um nível maior
de maturidade.
Exemplificando, a 1ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) foi realizada em
1941, antes da criação do Ministério da Saúde em 25/07/1953. No ano de 2019, em
Brasília, foi realizada a 16º Conferência Nacional de Saúde, com a temática: Democracia
e Saúde.
Na área de Segurança Pública, em âmbito nacional, foi realizada somente uma
conferência, no ano de 2009. A 1º Conferência Nacional de Segurança Pública - 1ª
CONSEG - foi realizada no âmbito do Ministério da Justiça, de forma específica na
Secretaria Nacional de Segurança Pública, sendo um dos projetos propostos pelo
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI).
Se analisada a realidade de Juiz de Fora, o cenário não é diferente. Enquanto a
cidade realizou, no ano de 2017, a 8º Conferência Municipal de Saúde, somente no de
2019 ocorreu a 1º Conferência Municipal na área da Segurança Pública. Assim, como o
campo da segurança pública é refratário à criação de espaços de construção coletiva de
políticas públicas, a iniciativa do poder público de realizar uma conferência municipal,
por si só, deve ser aplaudida.
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CAPÍTULO 5
E

“DEPOIS”

DA

CONFERÊNCIA?

ESTRATÉGIAS

PARA

O

FORTALECIMENTO DA AGENDA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
EM JUIZ DE FORA/MG

Desde a preparação até a realização da Conferência, muitas foram as estratégias
adotadas para garantir a legitimidade e a visibilidade do evento. Estas estratégias estavam
relacionadas, desde a presença de um Ministro de Estado na abertura e da palestra
inaugural com um especialista na temática, até em ações mais simples, como a busca por
apoiadores para o evento; criação de uma Comissão organizadora; mobilização dos
participantes (governamentais e não-governamentais); escolha dos coordenadores de cada
um dos GT’s; encaminhamento de convites; escolha dos locais mais adequados para a
realização de cada uma das etapas do evento, dentre outras formas de disseminação e
envolvimento entre os atores que estiveram, de alguma forma, envolvidos na Conferência.
Por meio dessas estratégias, pretendia-se a afirmação desse espaço construído pelo
poder público municipal que, alicerçado no discurso da construção democrática das
políticas públicas de segurança, buscava consolidar a segurança pública municipal na
agenda do governo. Moraes (2011), ao falar das estratégias adotadas para garantir
legitimidade às reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança, nos ensina que
“participar dá muito trabalho”. Segundo a pesquisadora,

Muitas das estratégias adotadas para garantir tal legitimidade durante a
preparação da reunião como convidar “autoridades” e participantes “especiais”
e ilustres para o encontro, confirmar a presença dos convidados para garantir
o quórum suficiente (nem demais, nem de menos), escolher o local adequado,
garantir presença das “autoridades” à mesa, encaminhar convites através de email, dentre outras formas de disseminação e comprometimento entre os atores
envolvidos que caracterizam os “bastidores” de fabricação e afirmação de um
tipo de espaço participativo – o conselho comunitário. (MORAES, 2011, p.
268).

Antes, entretanto, é necessário relembrar que, embora a função de Secretário,
independente da Pasta, seja um sinal de status político, posto que os membros do 1º
escalão fazem parte do seleto grupo daqueles que participam diretamente do poder, seja
ditando suas diretrizes, seja influenciando sobre sua distribuição, há secretarias mais
importantes que outras, ao menos quando levada em consideração a realidade da
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.
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Durante toda a gestão do Prefeito Bruno Siqueira (MDB) – 01/2013 a 04/2018 -,
Figueirôa, também do MDB, exerceu a função de Secretário de Governo, função essa
que, face às suas especificidades e atribuições, é confiada aquele político que, além da
capacidade de liderança e articulação institucional e política, é digno de muita confiança
do Prefeito. Embora possa soar redundante a afirmação de que o corpo político de um
governo seja composto por pessoas de confiança, é possível afirmar que o Secretário de
Governo é “a” pessoa de confiança, dentre “as” pessoas de confiança.
A renúncia do Prefeito Bruno Siqueira (MDB) e a posse de seu vice, Antônio
Almas (PSBD), fez com que ocorressem alterações no 1º escalão do governo que, como
dito, influenciaram no rumo de minha pesquisa. Uma dessas alterações foi justamente o
fato de Figueirôa ter sido retirado da Secretaria de Governo e, em consequência, ter
ocupado a pasta da SESUC/JF.
Embora Weber (2015) afirme que “os funcionários políticos no sentido mais
propriamente dito do termo podem ser externamente reconhecidos porque eles podem ser
a qualquer momento arbitrariamente transferidos ou demitidos ou mesmo “colocados à
disposição” (WEBER, 2015, p. 81). É fato que em relação a Figueirôa e ao próprio MDB,
o rebaixamento de Secretarias representou perda de força política dentro do governo.
Assim, não sendo as lutas partidárias motivadas apenas por metas materiais, mas,
sobretudo, por cargos em órgãos públicos, “ser preterido na participação nos órgãos é
algo que é sempre pesadamente sentido pelos partidos como uma violação de suas metas
substanciais (WEBER, 2015, p. 76).
Foge aos objetivos desta tese, identificar quais motivos estão relacionados ao
acirramento das tensões entre os dois partidos, MDB e PSDB na cidade. No entanto, essa
disputa intensificou-se a ponto de colocar em xeque a pretensa aliança entre os partidos
para a eleição municipal de 2020.
Embora nem PSDB, nem MDB, tenham lançado candidatos próprios, eles
apoiaram candidaturas diferentes. Isso fez com que o Prefeito Antônio Almas (PSDB)
exonerasse todos os cargos comissionados do MDB, inclusive o Secretário de Segurança
Urbana de Cidadania, em 01/10/2020, conforme notícia publicada no jornal Tribunal de
Minas (SALLES, 2020b).
Apesar do contexto político adverso, o novo Secretário, profundo conhecedor da
máquina pública municipal e também do próprio campo da segurança pública municipal
(como dito, antes da criação da SESUC/JF as discussões sobre segurança pública da
gestão do governo Bruno Siqueira estavam centralizadas na Secretaria de Governo),
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buscou articular seu capital político para no sentido de pautar os rumos da segurança
pública municipal.
No entanto, isso somente foi possível porque Figueirôa, enquanto político
profissional, compreendido no sentido Weberiano como aquele ator político que, por
viver “da” política e “para” a política (WEBER, 2015), soube manejar seu carisma
pessoal, seu prestígio, suas trajetórias políticas, bem como as estratégias típicas da
dominação racional-legal na tentativa de continuar a exercer influência sobre a direção
da política municipal. Ao apresentar as características do político “profissional” e, assim,
distingui-lo do político de “ocasião” e do político “semiprofissional”, Weber (2015)
afirma que:
Há dois modos de fazer da política a sua profissão. Ou bem se vive “para” a
política, ou bem se vive “da” política. A oposição não é de maneira alguma
uma oposição exclusiva. De maneira completamente normal, ao contrário, ao
menos em termos ideais, mas também em termos materiais, se fazem as duas
coisas: quem vive ‘para’ a política constrói, no sentido interior, a sua vida a
partir daí – ele goza da posse nua e crua do poder que ele exerce ou alimenta o
seu equilíbrio interior e seu orgulho próprio a partir da consciência de
emprestar a sua vida, por meio do serviço a uma ‘coisa’, um sentido. Nesse
aspecto interior, todo homem sério, que vive por uma coisa também vive com
certeza dessa coisa. A distinção refere-se, portanto, a um aspecto muito mais
sólido do estado de coisas em questão: o aspecto econômico. Vive ‘da’ política
enquanto profissão quem aspira a fazer política uma fonte duradoura de
receitas; ‘para’ a política, por outro lado, aquele para o qual esse não é o caso.
(WEBER, 2015, p. 72).

Segundo Weber (2015), viver “da” política, embora seja um caminho que possa
levar a incessantes desilusões, oferece em termos de “felicidades interiores” o sentimento
de poder, “a consciência de estar influenciando pessoas, de possuir uma parcela de poder
sobre elas, mas antes de tudo o sentimento de ter nas mãos o feixe nervoso de um
acontecimento historicamente importante” (WEBER, 2015, p. 118).
Aproveitar a oportunidade advinda do campo da segurança pública municipal e
partir para a construção de uma agenda mais perene nesta área, alicerçada em
institucionalidades e em dispositivos legais, como o Conselho Municipal de Segurança
Urbana e Cidadania (COMSUC/JF), só foi possível porque o Secretário identificou as
condições, nacionais e locais que, relacionadas à temática, tornaria sua assimilação e
aceitação mais fácil. Isso não somente para os atores políticos, governamentais ou não,
como também pela própria opinião pública.
Assim, tendo a violência urbana se tornado um problema para a cidade,
principalmente após 2012 foram articuladas narrativas que apresentavam a maior
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participação do município como uma das alternativas para esse problema. O que também
estaria de acordo com o pretendido pelos Planos Nacionais de Segurança Pública.
Ressalte-se que, por reiteradas vezes, o Secretário da SESUC/JF justificou as ações que
pretendia realizar e implementar no município (Conferência, Conselho e Plano) pelas
exigências trazidas pela Lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, em 2018.
Como dito, a definição do problema é fundamental do ponto de vista da estratégia
política. A forma como este é construído, articulado, pode determinar o sucesso de uma
questão no processo de formulação da agenda de governo (CAPELLA, 2005).
Destacando o caráter extremamente competitivo da “agenda-setting”, Kingdon (1995)
defende a importância de um ator político específico que, atento às condições favoráveis
(fluxo de problemas, fluxo de soluções e fluxo político), consegue amarrá-los e, por
consequência, desempenha um papel fundamental na formação de uma agenda
governamental de políticas públicas.
Esse ator chamado por Kingdon (1995) de “empreendedor de políticas”, é central
no processo de rápidas mudanças em políticas públicas, pois percebe os momentos
oportunos para conectar ideias a respeito de problemas e soluções. O autor afirma que
esses empreendedores possuem características necessárias para o seu sucesso. São elas:
crédito perante a audiência (crédito esse que se relaciona com a expertise), habilidade de
comunicação ou pela própria autoridade emanada de sua posição no processo decisório;
habilidade de negociação e de articulação política e persistência, característica esta que
está relacionada com a disponibilidade para investir tempo e conhecimento para o alcance
de seu objetivo.
Por fim, Kingdon (1995) afirma que, na formação da agenda governamental, o
empreendedor é um ator envolvido não somente com a persuasão, mas também com a
manipulação do processo decisório, pois suas ações também são orientadas para a defesa
de seus interesses. Essa manipulação, no sentido proposto por Kingdon (1995), tem
relação com a busca pelo controle tanto das regras formais e da dimensão da tomada da
decisão, quanto dos argumentos desenvolvidos em torno de uma questão (CAPELLA,
2016).
É possível identificar características afins entre o tipo ideal Weberiano do
“político profissional” e do “empreendedor de políticas” analisado por Kingdon (1995).
Ambos podem auxiliar a compreender o sentido das ações do Secretário da SESUC/JF,
bem como a forma com que estas influenciaram a construção de uma agenda municipal
de segurança pública em Juiz de Fora.
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Não se pode, entretanto, concluir que somente as ações do Secretário foram
decisivas para todo o processo observado. Até porque, o poder de decisão pertencia ao
Prefeito Municipal. Apesar da falta de domínio sobre as decisões, como as de criar ou dar
posse ao Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania da cidade, é certo que o
Secretário as influenciou e investiu grande quantidade de recursos pessoais para que elas
fossem tomadas. Ele adotou estratégias para, através de suas ações, aumentar seu capital
político.
Dentre as estratégias utilizadas pelo Secretário para projetar suas ações e a pasta
que ele passou a comandar no final de 2018, destaca-se a tentativa de dar visibilidade as
suas ações pelos meios de comunicação. Essa estratégia foi intensificada em virtude da
realização da 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania e se manteve
após o evento.
Ganhar o espaço das páginas de jornal, tempo de televisão ou das ondas de rádio
é um importante mecanismo de legitimação das ações dos atores políticos. Isso funciona
como uma espécie de palanque, um espaço para divulgação de seus discursos, percepções,
o que pode acelerar o desenvolvimento ou amplificação do processo de agenda-setting.
Moraes (2011) ao explicar sobre a utilização da mídia como forma de dar visibilidade aos
trabalhos dos Conselhos Comunitários de Segurança afirma que:

A mídia é usada como forma de dar publicidade, visibilidade ao conselho, para
produzir impacto, para parecer maior e mais importante do que é, sendo este
um dos efeitos que uma notícia num jornal de grande circulação produz. É uma
forma de atrair “autoridade” que ele deve participar, representa uma das
estratégias de reafirmação deste lugar e de construção do “público”, que se faz
no dia a dia do cotidiano das relações sociais tecidas no “antes”, no “durante”
e no “depois” das reuniões. São também estratégias de ampliação do capital
político desse lugar, que busca construir e atrair “mais prestígio e mais
importância”. Tudo isso empresta camadas da institucionalidade, possibilita a
reafirmação da importância conferida a esse lugar, a constituição de seu capital
político. (MORAES, 2011, p. 275).

No entanto, pautar os meios de comunicação não é tarefa fácil e, para tanto, requer
habilidade e articulação. Embora eu não possa afirmar que a criação do GT 06 (O papel
da imprensa na Segurança Pública) da Conferência teve por finalidade prestigiar a
imprensa, é certo que reconhecer publicamente a importância da imprensa local para o
campo da segurança pública municipal, é uma forma de reverenciar esses profissionais,
e, assim, fomentar uma relação de reciprocidade e cooperação entre o Estado e os meios
de comunicação.
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A matéria divulgada pelo jornal descreveu as falas do debate, vinculando
diretamente as ações aprovadas ao Plano Municipal, a ser elaborado. A matéria, ainda,
conferiu destaque às falas do Secretário, bem como sua representação acerca do destaque
que o município de Juiz de Fora estaria dando à segurança pública. Como pode ser visto
nas duas reportagens a seguir:
Figueirôa: ‘Município assume o protagonismo na segurança pública’
Elaboração do Plano Municipal de Segurança foi debatida na Rádio
CBN nesta terça; confira as 27 propostas

A cobertura jornalista em torno do evento foi um dos mecanismos que permitiu
que a Conferência se tornasse um evento “vivo”, prestigioso e acumulador de capital
político, simbólico e social, não somente para a sociedade, como também para outros
atores políticos. No entanto, sendo a Conferência um evento efêmero, tornava-se
necessário que o Secretário mobilizasse o capital político advindo de sua realização para
a produção de institucionalidades e, assim, aumentar seu reconhecimento político na
cidade.
As próprias falas do Secretário reproduzidas pela imprensa foram no sentido de
convencer a audiência, e também o próprio Prefeito Municipal, da importância de que
decisões concretas fossem tomadas a partir dos resultados da Conferência, com ênfase
para a elaboração do Plano Municipal de Segurança e para a aprovação pelo poder
legislativo municipal do projeto de lei de autoria do poder executivo, com vistas à criação
do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania (COMSUC/JF).
(FIGUEIRÔA..., 2019).
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Aprovadas 27 propostas para compor o Plano Municipal de Segurança.
Diretrizes sugeridas em grupos de trabalho, nesta sexta, foram aprovadas em
plenária na Câmara Municipal.
Conforme o secretário de Segurança Urbana e Cidadania, José Sóter de
Figueirôa, a Conferência, bem como a instalação do Conselho Municipal de
Segurança Urbana e Cidadania – proposta já encaminhada pelo Executivo à
Câmara por meio do projeto de lei 4.374/2019 – são prerrogativas necessárias
ao Município, para aderir ao Sistema Único de Segurança Pública (Susp), e,
consequentemente, reivindicar os recursos federais. “É uma grande conquista
de Juiz de Fora. Agora, a nossa responsabilidade aumenta, uma vez que temos
que materializar e concretizar as propostas que foram aqui formuladas. Elas
refletem o anseio, a angústia e o desejo do Município. Temos a obrigação de
consolidá-las e transformá-las em um projeto de lei a ser encaminhado na
Câmara Municipal. Deve ser um plano decenal, que vença governos e
administradores. Que seja, de fato, uma política de Estado, e, não, de Governo.
(FERREIRA BORGES, 2019).

No entanto, a fala do Secretário, para além de ser vista como uma tentativa de
impulsionar a agenda decisória, é também no sentido de reconhecer a responsabilidade
do poder público pela concretização das propostas que foram aprovadas.
Sobre a responsabilidade, ou irresponsabilidade, no campo da política, Weber
(2015) afirma que três qualidades decidem de forma preponderante em favor do político:
paixão, acuidade visual e responsabilidade, sendo que a falta desta, é vista por Weber
(2015) como um “pecado mortal”. “Pois só há em última instância dois tipos de pecados
mortais no campo da política: falta de objetividade e – com frequência, mas não sempre
idêntica a ela – irresponsabilidade” (WEBER, 2015, p. 120). A falta de responsabilidade,
segundo Weber (2015), faz com que o “político do poder” atue de fato “sobre o vazio e o
sem sentido” (WEBER, 2015, p. 120), posto que sua irresponsabilidade,

faz com que ele goze do poder em função dele mesmo, sem uma finalidade
dotada de conteúdo. Pois, apesar de, ou muito mais precisamente porque, o
poder ser o meio inevitável de aspiração ao poder, por isso, uma das forças
impulsionadoras da política, não há nenhuma desfiguração mais degradante da
força política do que a fanfarrinice dos arrivistas com o poder e a vã
autorreflexão no sentido do poder, em geral toda e qualquer veneração do
poder puramente enquanto tal. (WEBER, 2015, p. 120).

Ainda sobre a responsabilidade do líder político, Weber (2015) afirma que: “A
honra do líder político, ou seja, do homem de Estado capaz de liderança, é, em
contrapartida, precisamente a responsabilidade própria exclusiva por aquilo que faz,
responsabilidades essa que ele não pode, nem tem o direito de recusar e da qual ele
também não pode nem tem o direito de se desonerar.” (WEBER, 2015, p. 88).
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Após a Conferência, as reuniões do grupo de trabalho que se formou em virtude
do evento ficaram mais esparsas e menos prestigiadas. Apesar das tentativas do Secretário
de viabilizar a mobilização, o mesmo manifestava preocupação em conseguir dar
encaminhamento às ações aprovadas na Conferência, afirmando que logo seria cobrado
por elas.
No entanto, as dificuldades passavam não somente pelo aspecto orçamentário,
como também de pessoal, posto que a SESUC/JF desde sua criação foi uma Secretaria
carente de recursos humanos. Apesar disso, o Secretário afirmou que iria elaborar o Plano
Municipal de Segurança para apresentá-lo para o Conselho, cuja criação havia sido
aprovada pelo Plenário da Câmara Municipal.
Como dito, a lei do COMSUC/JF foi sancionada pelo Prefeito Municipal em
10/12/2019, em uma solenidade que ocorreu na Escola de Governo, que também teve por
finalidade principal marcar as comemorações dos 11 anos da Guarda Municipal na cidade.
A cerimônia foi breve, sendo que tanto o Prefeito, quanto o Secretário da SESUC/JF,
convergiram suas falas no sentido de que a escolha da data para a cerimônia não foi
causal, posto que o dia 10 de dezembro é marcado pela celebração do aniversário de
assinatura pela ONU da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
O Prefeito Municipal, além de reforçar a importância das ações de prevenção
social à violência, foi enfático ao afirmar para a plateia presente, composta por
vereadores, secretários, diversas autoridades e pelo efetivo da GM/JF, que não concebia
uma atuação da Guarda Municipal que não fosse pautada pelo respeito integral aos
Direitos Humanos. Em seu discurso, Antônio Almas ressaltou, primeiramente, a emoção
desse detalhe, e enfatizou:

Nossa preocupação, no campo da segurança, sempre foi a de estarmos voltados
para a prevenção. E isso, para mim, se dá em dois níveis, partindo do social,
com políticas públicas que possam modificar a realidade de vulnerabilidade da
população nas diversas comunidades que formam a cidade de Juiz de Fora. E
esta vulnerabilidade é quebrada quando a juventude e as comunidades do
Centro e da periferia acreditam no poder público. Já caminhamos, de maneira
bastante firme. E para que possamos fazer nossas ações, o importante no nosso
trabalho é a construção de políticas públicas de segurança, que são as políticas
sociais. Mas isso não impede de nos preocuparmos também com a prevenção,
na atuação diária de cada um de vocês. Atuar no trabalho associado à
inteligência, desenvolvido pelas diversas forças, para que possamos agir
efetivamente antes do fato. (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2019a).
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Figura 32 - NOTÍCIA SBRE O EVENTO QUE SANCIONOU A LEI DA COMSUC/JF

FONTE: PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2019a.

Assim, foi publicada em 11/12/2019, a lei 13.975 que dispôs sobre a criação do
Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania e que pode ser consultada no
anexo 7. Após a sanção da Lei do COMSUC/JF, a preocupação do Secretário era a de que
este fosse efetivamente instalado, viabilizando, assim, que o Plano Municipal que estava
sendo elaborado no âmbito da SESUC/JF fosse apreciado pelos Conselheiros, antes de
ser encaminhando para aprovação.
Entretanto, para a instalação era necessário que fosse realizado o processo de
escolha dos representantes da sociedade civil que iriam compor o Conselho. Por isso, em
31/01/2020 foi editada a Resolução nº 154 – SESUC -, que dispôs sobre o regulamento
do primeiro processo de escolha dos representantes da sociedade civil para a composição
do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora – COMSUC/JF
– no biênio 2020/2022.
Ante a previsão de ser o COMSUC/JF um órgão paritário, 15 representantes
governamentais e 15 representantes da sociedade civil. O processo visava o
preenchimento das vagas mencionadas nos incisos II, III e IV do artigo 2º da Resolução,
em um total de 14 vagas. O assento destinado à OAB, por sua vez, seria ocupado por um
membro diretamente indicado pelo Presidente da OAB Subseção de Juiz de Fora.

Art. 2º, Resolução 154, SESUC/JF:
A sociedade civil integra o COMSUC/JF com quinze vagas representantes de
entidades e organizações distribuídas nas seguintes categorias:
I – Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);
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II – (04) quatro representantes de entidades e organizações da sociedade civil
cuja finalidade esteja relacionada com políticas de segurança pública e defesa
social;
III – (03) três representantes de entidades de profissionais de segurança
pública;
IV – (07) sete representantes da sociedade civil organizada, da defesa dos
direitos humanos, veículos de comunicação, associação de moradores e
especialistas na área. (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2020).

A Resolução trouxe ainda o prazo e procedimento para a habilitação das entidades
e das organizações que desejassem se candidatar às cadeiras do COMSUC/JF, fixando a
data de 02/03/2020 para a realização do processo de escolha dos representantes da
sociedade civil.

Do ato de escolha.
Art. 6°, Resolução 154, SESUC/JF: As entidades e organizações devidamente
habilitadas como candidatas no 1º processo de escolha dos representantes da
sociedade civil para a composição do Conselho Municipal de Segurança
Urbana e Cidadania de Juiz de Fora – COMSUC/JF no biênio 2020/2022
deverão participado de fórum único a ser realizado na Casa do Conselhos,
localizada à Rua Halfeld, nº 450, 7º andar, Centro, no dia 02 de março de 2020,
às 10h. (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2020).

Como tinha interesse em representar a sociedade civil no COMSUC/JF, me
afastei da SESUC/JF e, em consequência, não pude acompanhar os preparativos para o
processo de escolha. Tanto a Faculdade Doctum, onde sou professora, como o Núcleo de
Estudo em Violência e Direitos Humanos da UFJF (NEVIDH/UFJF), em que sou
pesquisadora, se habilitaram no processo de escolha que, de fato, ocorreu no dia
02/03/2020.
Ao final, após votação dos presentes, foram habilitadas para representarem a
sociedade civil no COMSUC/JF, as seguintes entidades: I - Ordem dos Advogados do
Brasil - Subseção Juiz de Fora; II - Instituto Elo; III - Coletivo Maria Maria; IV - Consep
Sul; V - Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas; VI - Associação dos Guardas
Municipais de Juiz de Fora; VII - Associação do Sistema Socioeducativo e Prisional de
Juiz de Fora; VIII - Associação dos Agentes de Trânsito de Juiz de Fora; IX - Associação
Pró Melhoramentos do Bairro Ipiranga; X - Instituto Educação e Cidadania; XI - Núcleo
de Estudos de Violência e Direitos Humanos da UFJF; XII - Faculdade Doctum de Juiz
de Fora; XIII - Sociedade Pró Melhoramentos do Bairro Alto dos Passos; XIV - União
Juizforana de Associações Comunitárias de Bairros e Distritos e XV - Associação de
Moradores do Bairro Poço Rico.
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Embora o art. 9º da Resolução 154, SESUC/JF, previsse que a posse dos
representantes do COMSUC/JF ocorreria na primeira reunião ordinária, agendada para
acontecer em 17/03/2020, na sede da Prefeitura de Juiz de Fora, o início das restrições
em decorrência da pandemia causada pelo “Coronavírus” ocasionou o cancelamento da
posse, sem previsão de remarcação.
Mesmo com a pauta da segurança pública municipal na cidade em segundo plano
face a emergência de um novo e imediato problema (a pandemia do “Coronavírus”), bem
como, com a proximidade das eleições municipais (que acirraram as disputas entre os
partidos do Prefeito (PSDB) e do Secretário da SESUC (MDB)), o Decreto nº 14.018 de
21 de julho de 2020 nomeou e deu posse aos novos conselheiros, conforme indicação de
cada uma das entidades com assento no COMSUC/JF. O Decreto pode ser consultado, na
íntegra, no anexo 8.
A cerimônia de posse dos novos conselheiros aconteceu, virtualmente, no dia
22/07/2020 e foi transmitida pela página da Prefeitura, no “facebook”. Além do Prefeito,
do Secretário da SESUC/JF, do vereador Presidente da Comissão de Segurança Pública
da Câmara Municipal e dos novos conselheiros, algumas outras autoridades estavam
presentes. Após a fala do Prefeito e do Secretário eu, que a partir daquele momento passei
a ser membro titular do COMSUC/JF, representando a Faculdade Doctum, fui convidada
para fazer o discurso em nome da sociedade civil.

Figura 33 - CONVITE PARA A POSSE DO COMSUC/JF

FONTE: PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2020.
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Em sua fala, o Presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal
destacou ser o Conselho um espaço de integração e interlocução dos vários setores da
sociedade, sendo que sua criação abriria caminho para a busca de recursos junto ao
governo federal para serem investidos em políticas públicas, ferramentas de trabalho e na
valorização dos profissionais de segurança pública. O Secretário da SESUC/JF destacou
a importância da criação do COMSUC/JF para a elaboração do Plano Municipal de
Segurança na cidade: “O Conselho terá como primeiro grande desafio formatar o Plano
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, pautado na prevenção e na articulação com
políticas sociais básicas, que vigorará por 10 anos e será encaminhado à Câmara dos
vereadores” (CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, 2020).
O Secretário, em mais uma oportunidade, destacou que tanto o Conselho quanto
o Plano Municipal de Segurança integram as diretrizes do Sistema Único de Segurança
Pública, sendo necessários para que o Município possa vir a receber verbas do governo
federal.
A fala do Prefeito ressaltou a importância da pluralidade para a construção de
políticas públicas pelo compartilhamento de ideias e agradeceu o apoio recebido da
Câmara Municipal. No entanto, o Prefeito afirmou que o COMSUC/JF deveria
desenvolver suas funções, trabalhar em prol da construção de políticas de prevenção à
violência, independente do recebimento de verbas do governo federal para a área. Não foi
a primeira vez que o Prefeito demonstrou desconforto com a narrativa trazida pelo
Secretário da SESUC/JF de que as ações que estavam sendo realizadas na cidade seriam
necessárias para adequar o município a nova Lei do Sistema Único de Segurança Pública
(SUSP) e, consequentemente, prepará-lo para receber verbas federais.
A cerimônia de posse do COMSUC/JF também recebeu atenção da imprensa
local. O jornal Tribuna de Minas deu destaque à fala do Secretário que anunciou o projeto
do Plano Municipal de Segurança para a cidade.

Membros do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania tomam
posse.
Mais novo órgão de participação popular do município é composto por 15
representantes de entidades públicas e outros 15 da sociedade civil organizada.
O secretário de Segurança Urbana e Cidadania da PJF, José Sóter de Figueirôa
Neto, anunciou, durante a cerimônia, que a proposta preliminar de um Plano
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania deve ser encaminhada para
avaliação da Câmara. A intenção, segundo Figueirôa, é ter uma lei norteadora
para a área de segurança, que esteja acima das mudanças de Governo, com
foco em ações de prevenção, de modo integrado entre as forças de segurança,
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órgãos estaduais, associações comunitárias, entidades de defesa de direitos e
políticas públicas sociais. (MEMBROS..., 2020).

Criado o COMSUC/JF e empossados os conselheiros, a expectativa girava em
torno do “Plano Diretor Participativo de Segurança Pública e Cidadania”, cuja
denominação havia sido escolhida no âmbito da SESUC/JF. No entanto, sendo a
aprovação pelo Conselho também uma forma de legitimar e conferir perenidade ao Plano,
o desafio do Secretário era conseguir mobilizar os conselheiros para que eles
participassem das reuniões on-line, mesmo em um período em que o olhar da
administração pública estava voltado para a pandemia e para o iminente processo
eleitoral. Assim, nesse contexto específico, seria fácil que a pauta da segurança pública
submergisse, cabendo ao Secretário mobilizar suas virtudes políticas para dar vida ao
recém-criado Conselho, antes que o novo governo se iniciasse.
Sempre com um tom educado e de agradecimento pela dedicação dos
conselheiros, o Secretário reforçava a importância da participação social para a
construção das políticas públicas, bem como exaltava o papel dos presentes e sua
importância para o processo em curso. Atento às ausências em cada uma das reuniões, o
Secretário se mostrava flexível para marcar a reunião para o horário de preferência da
maioria.
Ao discurso típico de um “líder carismático”, soma-se aquele que, amparado na
legitimidade das regras legais racionalmente criadas, buscava justificar para os
conselheiros a pressa para a aprovação do Plano, com a reprodução do artigo 22, §5° da
Lei do SUSP que fixou o prazo de 02 anos – a partir da publicação do Plano Nacional de
Segurança Pública e Defesa Social que se deu em dezembro de 2018 - para que os
municípios elaborassem e implementassem seus planos, sob pena de não receberem
verbas federais.
Entre julho e dezembro de 2020 foram feitas aproximadamente 16 reuniões do
COMSUC/JF. As reuniões iniciais foram direcionadas para a aprovação do Regimento
Interno, enquanto as posteriores tiveram por finalidade submeter o Plano elaborado pela
SESUC/JF à apreciação do Conselho. Em 01/10/2020, José Sóter de Figueirôa Neto foi
exonerado do cargo de Secretário Municipal de Segurança Urbana e Cidadania.
Para o posto, foi nomeada a Delegada aposentada da Polícia Civil, Sônia Regina Parma.
A alteração no comando da pasta atendia às alianças partidárias para a eleição municipal. Com a
decisão do Prefeito Antônio Almas de não tentar a reeleição, seu partido, o PSDB, se coligou ao
partido Republicanos, que teve como candidata a Prefeita a Delegada Ione Barbosa. A nova
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Secretária da SESUC/JF foi indicação desta candidatura. O MDB, por sua vez, fez parte da
coligação do PSL, que tinha por candidata Delegada Sheila. Em virtude dessa aliança, todos os
políticos do quadro do MDB foram exonerados do governo do Prefeito Antônio Almas.
A passagem de Sônia Parma pela SESUC/JF foi protocolar, sendo que a nova
Secretária deixou que o GM que exercia a função de “assessor” do político do MDB
representasse a SESUC/JF no Conselho e conduzisse as discussões finais sobre o Plano.
Em 03/11/2020 foi realizada a última reunião do ano do COMSUC/JF, com a promessa
de que “Plano Diretor Participativo de Segurança Pública e Cidadania”, documento de
aproximadamente 40 páginas que apresenta as diretrizes da Política Municipal de
Segurança Pública de JF entre os anos 2020/2030, passaria apenas por uma revisão
gramatical e seria encaminhado para a Procuradoria Geral do Município.

Figura 34 - CAPA DA MINUTA DO PLANO MUNICIPAL SUBMETIDO AO COMSUC/JF

FONTE: SESUC, 2020.

Em 04/10/2020 foi publicada uma matéria no jornal Tribunal de Minas, que tinha
como foco apresentar os desafios do próximo Prefeito Municipal para a Segurança
Pública. A matéria, extensa, foi produzida com base nas entrevistas feitas com o já
exonerado Secretário da SESUC/JF e comigo, que falei como pesquisadora do
NEVIDH/UFJF.
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A fala do Secretário, conforme trecho abaixo, demostra domínio sobre os variados
fatores que se relacionam à uma política municipal de segurança pública e pode ser vista
como uma tentativa de, demonstrando sua expertise na área, aumentar seu capital político,
bem como suas chances de continuar na vida política municipal.

Desafio na segurança pública começa pela prevenção.
Próximo(a) prefeito(a) terá que cumprir as 27 metas do Plano Municipal, que
ainda vai ser votado na Câmara
(....) o Plano Diretor ainda está em fase final de discussão no Comsuc para
seguir em votação na Câmara Municipal, e sua aprovação pode não acontecer
neste ano. O ex-secretário de Segurança Urbana e Cidadania, José Sóter
Figueirôa Neto, que estava à frente da pasta até setembro, explica que a
consolidação pode ficar para 2021, já que o prazo está apertado, mas todo
esforço está sendo feito para que o projeto seja sancionado até dezembro, já
que a partir do próximo ano, qualquer verba federal destinada à segurança
pública só será liberada mediante SUSP. “A exemplo dos outros sistemas
públicos, como o de Saúde.
Figueirôa ressalta que os trabalhos rumo ao SUSP deram um salto com a 1ª
Conferência de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora, realizada no
fim de agosto do ano passado. As deliberações durante o encontro resultaram
em 27 propostas contempladas no Plano Diretor Participativo, que define
metas de 2020 até 2030. “De certa maneira, perdemos algum tempo com a
pandemia. Nossa previsão era implantar o Conselho em março e discutir até
julho, mas não foi possível.” Ele acrescenta que, a partir da aprovação do
plano, o próximo prefeito (a) terá que cumprir as metas definidas, com prazos
variados de até dez anos, para permanência no SUSP. “Precisamos de projetos
bons e consistentes para conseguir recursos e financiá-los.” (ZANELLA,
2020).

Em matéria publica em 06/10/2020, também no jornal Tribuna de Minas, em um
espaço chamado “Eleições Municipais 2020: Voto e Cidadania”, os candidatos à
Prefeitura Municipal falaram sobre suas propostas para a segurança pública, oportunidade
em que os 11 (onze) candidatos responderam à seguinte pergunta feita pela redação do
jornal: “como pretendem colocar em prática as propostas, atualmente em discussão, do
Plano Municipal Diretor Participativo de Segurança Pública e Cidadania, que define
metas até 2030?” (SALLES, 2020a). As imagens abaixo trazem as respostas dos
candidatos que ocuparam as quatro primeiras posições na eleição municipal de 2020.
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Figura 35 - QUADRO DE ENTREVISTA DOS CANDIDATOS À ELEIÇÃO MUNICIPAL

2º colocado

1ª colocada

4ª colocada

3ª colocada
FONTE:SALLES, 2020a.

Kingdon (1995) afirma que o início de um governo é um dos momentos mais
propícios para a mudança na agenda governamental, por desencadear mudanças que tanto
podem potencializar a introdução de novos itens na agenda, como também podem
bloquear a entrada ou restringir a permanência de outras questões. Assim, muito embora
não se possa predizer qual o futuro da agenda municipal de segurança pública em Juiz de
Fora, fato é que os quatro principais candidatos à Prefeitura sinalizaram se comprometer,
de alguma forma, com a manutenção das estruturas já criadas e com a aprovação do Plano
Municipal Diretor Participativo de Segurança Pública e Cidadania. Caso o Plano seja
aprovado, Juiz de Fora passará a integrar o pequeno universo de 285 municípios que
criaram o plano municipal na área da Segurança Pública no ano de 2019, de acordo com
o IBGE (2020).
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CAPÍTULO 6
A CONSTRUÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA AGENDA DA SEGURANÇA
PÚBLICA MUNICIPAL EM JUIZ DE FORA A PARTIR DA MODELIZAÇÃO
TEÓRICA DE JOHN KINGDON

Como visto no capítulo anterior, o processo de formação da agenda de políticas
públicas é altamente competitivo, marcado por muitas descontinuidades e influenciado
por circunstâncias políticas, dentre as quais a própria orientação dos atores políticos que
estão envolvidos no processo. Em um contexto político e social muito específico, não
somente em virtude da pandemia causada pelo “Coronavírus”, mas também pela
iminência da mudança na gestão municipal, era de se esperar que os candidatos a Prefeito
na cidade negassem, criticassem ou mesmo propusessem uma mudança radical nos rumos
da política municipal de segurança pública.
Diferentemente do esperado, as falas dos candidatos demonstraram concordância
com o conteúdo da agenda e com a importância das estruturas e dispositivos criados (ou
em criação) na cidade, com destaque para o Plano Municipal Diretor Participativo de
Segurança Pública. As sinalizações positivas dos candidatos a Prefeito(a) ocorreram em
um contexto no qual a gestão anterior e os políticos dos partidos MDB e PSDB, que
compunham a base do governo, foram fortemente atacados durante toda a campanha
eleitoral.
Além disso, permeado o discurso político nacional, principalmente após a posse
do Presidente da República Jair Bolsonaro no ano de 2019, por representações de
segurança pública reativas, centralizadas nas instituições policiais e que, por vezes,
trazem “estímulo à estratégia “mirar na cabecinha” (LIMA, 2020), era de se esperar que
alguns candidatos refutassem ou desacreditassem os rumos da política municipal de
segurança pública da cidade.
Neste ponto, é possível considerar que a agenda da segurança pública municipal
em Juiz de Fora foi organizada de forma tal que, mesmo ante às tensões e disputas
políticas, tornou-se difícil para os candidatos questionarem seu conteúdo. Para
compreender esse fenômeno foi necessário identificar não somente como essa agenda foi
construída e estruturada, mas também quais as condições que permitiram que a segurança
pública alcançasse a agenda de políticas públicas do governo municipal.
Considerado um dos modelos teóricos mais importantes para a compreensão da
formação de agenda em políticas públicas (agenda setting), o modelo de múltiplos fluxos
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(multiple strams) do cientista político norte-americano John Kingdon (1995), foi utilizado
como modelização teórica na tentativa de compreender os fenômenos observados em Juiz
de Fora.
Outras pesquisas sobre a formação de agenda de políticas públicas no Brasil já
foram feitas tendo como referencial o modelo dos Múltiplos Fluxos. Bittencourt e
Oliveira (2018) mobilizaram a teoria norte-americana com a finalidade de compreender
a formação da agenda governamental na área da cultura em São Bernardo do Campo/SP.
Locks (2014) utilizou-se da teoria para investigar a ascensão do tema da economia
solidária na política nacional brasileira.
No mesmo texto, Locks (2014, p. 47) enumera outros estudos brasileiros que se
utilizam deste referencial, dentre os quais: Gomide (2008), para análises de políticas de
mobilidade urbana; Rocha (2012), para políticas públicas de juventude; Jesus (2007), para
a área da pobreza, entre outros. Embora mais raras, há pesquisas que, utilizando o modelo
proposto por Kingdon, são voltadas para a construção de agendas de políticas de
segurança pública, à exemplo das desenvolvidas por Silva (2015) e Galinare (2017).
É certo que, quando utilizada para estudar a realidade brasileira, o modelo dos
Múltiplos Fluxos tem seus limites explicativos. A teoria foi criada a partir da análise do
processo de formulação de agendas de políticas pública nas áreas de saúde e transportes
nos Estados Unidos. Como o sistema político brasileiro e norte-americano possuem mais
diferenças do que similitudes, essa teoria deve ser pensada e estudada a fim de verificar
seu potencial explicativo para o contexto nacional. Sobre esse ponto, Locks (2014) afirma
que “essa teoria tem um bom potencial explicativo, mas não deve ser transposta
inteiramente, pois precisa ser ajustada à luz do caso analisado”. (LOCKS, 2014, p. 47).
No entanto, estudos de casos que se utilizem dessa teoria sobre a formação da
“agenda setting”, também podem contribuir para afirmar os limites e as possibilidades da
utilização desse referencial teórico para as especificidades do campo das políticas
públicas no Brasil. No caso específico desta tese, a utilização da teoria poderá também
testar a sua adequação para entender a formação de uma agenda de governo municipal,
na área da segurança pública. Ou seja, os próprios recortes deste trabalho evidenciam a
inovação e importância do mesmo.
Kingdon (1995), ao focar sua análise nas etapas pré-decisórias da formulação de
políticas públicas afirma que este processo compreende, ao menos, quatro fases, que
podem ser indicadas da seguinte forma: 1) estabelecimento de uma agenda; 2) a
especificação das alternativas a partir das quais as escolhas são feitas; 3) uma escolha
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final entre essas alternativas específicas, por meio de votação no legislativo ou decisão
presidencial e; 4) a implementação dessa decisão.
O estudo realizado por Kingdon (1995), que se concentra nas duas primeiras fases
– etapas pré-decisórias do processo de formulação de políticas públicas -, reconhece que
o sucesso de uma fase não implica, de forma necessária, no sucesso da outra. Ao orientar
sua análise para a compreensão do porquê e do como determinado tema entrou para a
agenda governamental, bem como, na especificação das alternativas a partir das quais
algumas escolhas são realizadas, o autor afirma que se pretende compreender porque
alguns temas se tornam mais importante na agenda de políticas públicas do que outros, e
o porquê de algumas alternativas serem seriamente consideradas enquanto outras são
desprezadas. (KINGDON, 1995, p. 03).
Ao conceituar agenda de governo (agenda setting), Kingdon (1995) explica que
“the agenda, as I conceive, is the list of subjects or problems to which governmental
officials, and people outside of government closely associated with those officials, are
paying some serious attention at any given time”11 (KINGDON, 1995, p. 03). O autor
apresenta a diferença entre agenda de governo e agenda de decisões, destacando que
ambas são definidas por processos bem diferentes.
Enquanto a primeira é definida como a lista de temas objeto das atenções do
governo, a segunda é caracterizada pela lista de assuntos que, já existentes na agenda de
governo, serão encaminhados para deliberação. Apesar da distinção conceitual, as fases
do processo de implementação de políticas públicas nem sempre apresentam recortes
fáceis de serem delineados empiricamente.
Para explicar as mudanças na agenda governamental, definida por Kingdon
(1995), como o conjunto de assuntos sobre os quais o governo, e pessoas ligadas a ele,
concentram sua atenção num determinado momento, o autor afirma que estas mudanças
seriam o resultado da convergência de três fluxos (stream): 1) problemas (problems); 2)
soluções (policies) e 3) políticas (politics).
O primeiro fluxo – problems – busca analisar de que forma determinadas questões
são reconhecidas como problemas e porque determinados problemas ocupam a agenda
governamental. Como dito, as condições transformam-se em problemas por meio de três
mecanismos básicos: indicadores; eventos, crises e símbolos; e feedback das ações

11

A agenda, ao meu ver, é a lista de assuntos ou problemas aos quais os funcionários do governo, e as
pessoas de fora do governo que tenham relação com esses funcionários, estão prestando muita atenção.
(Tradução Livre).
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governamentais. Segundo Capella (2005), a definição do problema é fundamental do
ponto de vista da estratégia política. “A forma como um problema é definido, articulado,
concentrando a atenção dos formuladores de política pode determinar o sucesso de uma
questão no processo altamente competitivo de agenda-setting.” (CAPELLA, 2005, p. 05).
No segundo fluxo – policy stream – temos um conjunto de alternativas e soluções
disponíveis para o problema. No entanto, Kingdon (1995) considera que as ideias geradas
neste fluxo não estão necessariamente relacionadas à percepção de problemas específicos.
Ou seja, muitas vezes, são os problemas que se adaptam às soluções, e não o contrário.
Isso porque, o autor desenvolveu a teoria dos múltiplos fluxos, com base na abordagem
de decisão organizacional garbage can, segundo a qual, “as escolhas seriam como latas
de lixo, em que problemas e soluções são atirados na medida em que vão sendo gerados,
quase sempre sem nenhuma relação entre si” (ALVES et al, 2016, p. 70). “Soluções não
dependem de problemas para serem desenvolvidas; a dinâmica política segue seu próprio
curso, independente das soluções produzidas pelos especialistas” (CAPELLA, 2016, p.
22).
O modelo de processo de decisão conhecido como “latas de lixo” (garbage
can), preconiza que as organizações têm uma natureza intrinsicamente
anárquica, em um cenário de incerteza e ambiguidade, com uma coleção frouxa
de ideias e não um conjunto coerente de estruturas perfeitamente acopladas e
harmonizadas. Com efeito, as organizações não têm um conjunto de
preferências bem estruturadas que conduzem a agendas construídas por meio
de estratégias racionais. Pelo contrário, as preferências são definidas à medida
que as organizações funcionam e interagem com a realidade. Nesse contexto,
as escolhas seriam como latas de lixo, em que problemas e soluções são
atirados na medida em que vão sendo gerados, quase sempre sem nenhuma
relação entre si. (ALVES et al, 2016, p. 70).

De acordo com Capella (2005), as ideias geralmente são difundidas em um
processo no qual os indivíduos que as defendem procuram levá-las a diferentes fóruns,
na tentativa de sensibilizar os atores políticos e também o público em geral, habituandoos às propostas e construindo progressivamente a aceitação. As propostas são difundidas,
basicamente, por meio da persuasão, que deve ser vista como uma estratégia de
convencimento.
Por fim, o terceiro fluxo – politics stream – é composto por uma dimensão
política. Esse fluxo tem uma dinâmica própria e funciona a partir de um processo de
barganha e negociação. Segundo Kingdon (1995), três elementos se destacam e podem
exercer influência sobre a agenda governamental: o clima ou humor nacional; as forças
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políticas organizadas e as mudanças de pessoas em posições estratégicas dentro da
estrutura governamental.
O humor nacional (nacional mood) caracteriza-se como um espaço fértil para que
ideias germinem. Esse elemento pode ajudar a entender os motivos pelos quais
determinadas questões chegam à agenda, enquanto outras são descartadas. “A percepção,
pelos participantes do processo decisório, de um humor favorável cria incentivos para a
promoção de algumas questões e, por outro lado, pode também desestimular ideias.”
(CAPELLA, 2005, p.08).

Um primeiro componente do fluxo político é a disposição nacional, que reflete
a maneira como as pessoas do país estão pensando. Essa disposição muda de
tempos em tempos ocasionando importantes mudanças na composição política
e das políticas públicas. É, porém, muito difícil medir precisamente a
disposição nacional, o que leva a uma percepção baseada em dados de diversas
fontes. (CALMON; COSTA, 2007, p. 10).

As forças políticas organizadas são exercidas, basicamente, pelos grupos de
pressão. O apoio ou a oposição dessas forças é um elemento importante no processo de
formação da agenda governamental, porque o apoio desses grupos em relação à uma
proposta faz com que o ambiente se torne altamente propício à mudança.
O terceiro elemento do fluxo político está relacionado ao governo, de forma mais
específica à relação entre as mudanças na agenda de políticas públicas e aquelas ocorridas
na estrutura dos poderes executivo e/ou legislativo. As alterações dos dirigentes ou
burocratas de determinada área podem ter impacto na agenda de políticas públicas,
facilitando ou bloqueando mudanças. Kingdon (1995) alerta que o início do período de
governo é um dos momentos mais propícios à mudança na agenda.

O terceiro fator a afetar a agenda, no fluxo político, são as mudanças dentro do
próprio governo: mudanças de pessoas em posições estratégicas dentro da
estrutura governamental (turnover); mudanças de gestão; mudanças na
composição do Congresso; mudanças na chefia de órgãos e de empresas
públicas. Estes eventos podem exercer grande influência sobre a agenda
governamental ao desencadear mudanças que potencializam a introdução de
novos itens na agenda, ao mesmo tempo que podem também bloquear a entrada
ou restringir a permanência de outras questões. (CAPELLA, 2005, p. 09).

Por fim, Kingdon destaca que embora as mudanças no clima nacional (national
mood) e as mudanças dentro do governo (turnover) sejam as maiores propulsoras de
mudanças na agenda governamental, há outro componente dentro do fluxo político que

212

deve ser considerado nesse processo e que se relaciona com “o estabelecimento da
jurisdição de uma questão” (CALMON; COSTA, 2007, p. 10).
Segundo Capella (2005), a formação da agenda é também afetada pela disputa de
jurisdição, que pode levar a uma situação de imobilidade governamental, mas também à
inclusão de questões na agenda. Isso torna-se mais comum quando estão envolvidas áreas
distintas, fazendo com que algumas questões possam ser ignoradas devido à localização
jurisdicional.
Embora seja necessário reconhecer os limites da teoria dos múltiplos fluxos para
explicar a produção de políticas públicas no contexto brasileiro, as disputas observadas
por Kingdon (1995) em relação ao que ele denomina jurisdição, podem fornecer caminhos
para entender os obstáculos para que a segurança pública entre para a agenda dos
governos municipais. Por ser um campo centralizado nas instituições policiais e, por
consequência, nos estados-membros, a ausência de competência política-administrativa
para atuação na área é o argumento utilizado por alguns gestores municipais que decidem
deixar essa questão fora da agenda de governo.
Os três fluxos decisórios (streams) seguem seu curso de forma mais ou menos
independente. Em momentos específicos, eles convergem e produzem mudanças na
agenda (ALVES et al., 2016). Quando reunidos, esses fluxos gerariam uma oportunidade
na mudança na agenda. Essa oportunidade é chamada pelo autor de policy windows
(janela de oportunidades).
A policy windows é influenciada pelo fluxo de problemas (problems stream) e
pelo fluxo político (politics stream), sendo que na visão de Kingdon (1995) uma janela
de oportunidades se abre quando um novo problema consegue atrair a atenção do governo
(por meio de indicadores, eventos ou feedback), ou quando mudanças são introduzidas
na dinâmica política. Diferentemente do fluxo de problemas e do fluxo político, que
influenciam diretamente na criação de oportunidades para a mudança na agenda
governamental, o chamado fluxo de soluções (policy stream), não exerce influência direta
sobre a oportunidade de mudança na agenda, pois as soluções aparecem em um momento
posterior, sendo essenciais para que uma determinada questão saia da agenda
governamental e alcance a agenda decisional.
O fenômeno de abertura das policy windows, denominado pelo autor de coupling,
ocorre em um momento específico de junção dos três fluxos: problemas; soluções e
políticas, o que evidencia o caráter transitório das aberturas das janelas. Neste momento,
surge um importante ator para este processo de construção de uma agenda governamental
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de políticas públicas: o empreendedor de políticas públicas (policy entrepreneurs). Tal
ator desempenha um papel fundamental na formação da agenda, pois, por estar atento à
abertura de janelas, consegue amarrar os três fluxos.
Em determinadas circunstâncias, estes três fluxos – problemas, soluções e
dinâmicas políticas – podem convergir, criando uma possibilidade concreta de
mudança na agenda governamental. Em tais oportunidades (denominadas pelo
autor como policy windows), um problema é reconhecido, uma solução está
disponível, e as condições políticas tornam o momento propício para a
mudança, permitindo integração dos três fluxos e possibilitando que questões
ascendam à agenda. Neste momento, o empreendedor deve estar pronto, uma
vez que o modelo de Kington reserva a ele a responsabilidade por operar a
conexão entre os três fluxos (processo chamado pelo autor de coupling) e,
portanto, de facilitar o acesso de uma questão à agenda. (CAPELLA, 2016, p.
490-491).

Capella (2016) realizou um estudo sobre o papel dos empreendedores em políticas
públicas, tendo como referencial o modelo teórico de múltiplos fluxos. A autora afirma
que esses atores assumem um importante papel na defesa das ideias relacionadas à
definição dos problemas e à estruturação dos debates a respeito de soluções, aparecendo
como um elemento essencial nos mecanismos explicativos sobre mudanças rápidas na
formação da agenda governamental (agenda-setting).
Ao resgatar os conceitos de empreendedor difundido nas diversas áreas das
ciências sociais, a autora parte de um conceito inicial trazido por Schumpeter (1984),
segundo o qual, “o empreendedor não é necessariamente alguém que investe o capital
inicial ou inventa um novo produto, mas sim o indivíduo que tem uma ideia” (CAPELLA,
2016, p. 487). Assim, nas mãos dos empreendedores as ideias se tornariam poderosas e
lucrativas.
O conceito de empreendedor aplicado à lógica mercadológica foi deslocado para
a política, sendo que na literatura sobre políticas públicas a ação do empreendedor de
políticas (policy entrepreneur) ganhou destaque em meados dos anos de 1980. O modelo
de múltiplos fluxos (multiple streams) apresentando por Jonh Kingdon (1995) foi um dos
pioneiros a apontar a centralidade da ação dos empreendedores nos processos de rápidas
mudanças em políticas públicas.
Os empreendedores, na visão do autor, são indivíduos que produzem mudanças
em políticas públicas. Isto posto, possuem como característica principal a defesa de uma
ideia, bem como a percepção do momento oportuno para conectar ideias a respeito de
problemas e soluções. Ou seja, tais indivíduos (ou pequenos grupos de indivíduos)
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contribuem por estarem atentos ao processo de abertura das janelas de oportunidades para
a mudança na agenda de políticas públicas.
Para Kingdon (1995) os empreendedores de políticas públicas podem estar
posicionados dentro ou fora do governo, tendo em comum o fato de investirem seus
recursos pessoais (tempo, energia, reputação, recursos financeiros) na expectativa de
ganhos futuros. Estes ganhos podem envolver três tipos de benefícios: 1) Expectativa de
ganhos concretos e pessoais para seu defensor. Tais benefícios podem ser materiais,
políticos ou eleitorais (KINGDON, 1995, p. 123); 2) Promoção de determinados valores
em uma política pública, orientados, por exemplo, na defesa de certa ideologia em relação
às políticas públicas (KINGDON, 1995, p. 123); 3) Por fim, a obtenção dos chamados
benefícios solidários, que estão relacionados ao prazer de se engajar na defesa de ideias.
Kingdon

(1995)

afirma

que

os

empreendedores

possuem

qualidades

(características) que são úteis na promoção de ideias e para a atuação no momento de
abertura de uma janela de oportunidades (policy windows). Ao responder à pergunta:
“What qualities contribute to the policy entrepreneurs sucesses?12” (KINGDON, 1995 p.
180), o autor afirma que estas qualidades se enquadram dentro de três categorias. A
primeira relaciona-se ao fato de que estas pessoas possuem crédito perante uma audiência.
Este crédito pode ser explicado por algum destes fatores: expertise, habilidade de
comunicação ou pela autoridade emanada de sua posição no processo decisório. Em
segundo lugar, estaria o fato de ser o empreendedor de políticas públicas reconhecido por
suas conexões políticas ou habilidade de negociação. Por fim, o autor afirma que o fator
mais importante para o sucesso do empreendedor é a persistência, que implica na
disponibilidade de investimento de grandes quantidades de recursos pessoais, como
tempo e conhecimento.

persistence alone does not carry the day, but in combination with other
qualities, it is disarmingly important. In terms or our concept of entrepreneurship, persistence implies a willingness to invest large and sometimes remarkable quantities of one's resources. (KINGDON, 1995, p. 181).

Para além de defenderem suas ideias, os empreendedores, na busca de seus
propósitos, são os responsáveis pela conexão entre os três fluxos – problemas, soluções e
dinâmica política - o que gera uma possibilidade concreta de alteração na agenda
governamental. No entanto, sendo estas possibilidades de conexão entre os três fluxos

12

Quais qualidades contribuem para o sucesso dos empreendedores de políticas públicas? (Tradução Livre)
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transitórias, cabe ao empreendedor a tarefa de desenvolver as ideias e as propostas a
respeito de uma política antes que a oportunidade se apresente. Isto porque, embora a
possibilidade de coupling seja transitória, ela não é de todo imprevisível, estando mais
propensa a ocorrer, por exemplo, com o início de um novo governo ou com alterações em
postos chaves na estrutura governamental.
Assim, o autor afirma que boas propostas podem morrer pela ausência de um
empreendedor, pois são eles que fazem a ligação entre o momento político, os problemas
e as soluções, não somente por perceberem as oportunidades que emergem do contexto
político, mas também por buscarem aliados capazes de facilitar esta ligação.

During the pursuit of their personal purposes, entrepreneurs perform the
function for the system of coupling the previously separate streams. They hook
solutions to problems, proposals to political momentum, and political events
to policy problems. If a policy entrepreneur is attaching a proposal to a chance
in the political stream, for example, a problem is also found for which the
proposal is a solution, thus linking problem, policy, and politics. Or if a
solution is attached to a prominent problem, the entrepreneur also attempts to
enlist political allies, again joining the three streams. Without the presence of
the entrepreneur, the linking of the streams may not take place. Good ideas lie
falow for lack of an advocate. Problems are unsolved for lack of a solution.
Political events are not capitalized for lack of inventive and developed
proposals. (KINGDON, 1995, p. 182)13.

Avançando um pouco mais sobre o papel do empreendedor de políticas na
formação da agenda governamental, Capella (2016, p. 496) afirma que “o modelo de
Kingdon entende o empreendedor como um ator envolvido com a manipulação – não
apenas com a persuasão - dos tomadores de decisão”. Isto porque, no modelo de Kingdon
(1995), o entendimento sobre as ideias aponta para uma relação próxima entre ideias e
interesses.
Sendo as ideias relacionadas a entendimentos a respeito de problemas e de
soluções, os problemas recebem atenção em função da forma que são definidos. As
soluções, por sua vez, são ideias que circulam nas comunidades de políticas. “Ideias

13

Durante a busca de seus objetivos pessoais, os empreendedores desempenham a função de sistema de
acoplamento dos fluxos anteriormente separados. Eles engancham soluções para problemas, propostas para
impulso político e eventos políticos para problemas de política. Se um empreendedor de políticas está
vinculando uma proposta a uma chance na corrente política, por exemplo, também é encontrado um
problema para o qual a proposta é uma solução, vinculando assim problema, política e política. Ou se uma
solução estiver ligada a um problema proeminente, o empresário também tenta alistar aliados políticos,
novamente juntando as três correntes. Sem a presença do empresário, a ligação dos córregos pode não
ocorrer. Boas ideias falham por falta de um defensor. Os problemas não são resolvidos por falta de solução.
Os eventos políticos não são capitalizados por falta de propostas inventivas e elaboradas. (Tradução Livre).
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tecnicamente viáveis, aceitas pela comunidade e relacionadas a custos toleráveis tendem
a ser mais bem-sucedidas no competitivo processo de seleção” (CAPELLA, 2016, p.
496).
Assim, o empreendedor, mais do que empenhar-se em atividades de persuasão e
construção de sentidos a respeito dos problemas e das soluções, dedica-se a exercer um
papel de manipulação política dos tomadores de decisão. Desta forma, no modelo dos
múltiplos fluxos de Kingdon (1995), o empreendedor “manipula preferências dos
formuladores de política, por meio da defesa de ideias a respeito de problemas e soluções”
(CAPELLA, 2016, p. 499), sendo o senso de oportunidade fundamental para o
empreendedor.
“O empreendedor é o indivíduo que consegue perceber os fatores externos – as
oportunidades presentes nas esferas políticas, sociais, econômicas – conciliá-los ao seu
trabalho árduo de geração, disseminação e defesa de ideias” (CAPELLA, 2016, p. 499).
Em que pese a influência do empreendedor, Capella (2016) alerta que são os tomadores
de decisão que terão a última palavra, determinando se uma solução é boa o suficiente
para o problema. Assim, os empreendedores não possuem o domínio sobre a tomada de
decisão.
No entanto, em um modelo em que a argumentação e a defesa de ideias são
centrais – sendo que as ideias podem ser percebidas como o conjunto de entendimentos
políticos sobre uma questão – fica clara a importância dos empreendedores. A fim de
promover ideias, o empreendedor se envolve de forma mais direta nas seguintes
atividades: busca pela definição estratégica dos problemas; estruturação de debate acerca
de uma política, oferecendo alternativas para seu encaminhamento; realização de contatos
com diferentes grupos; e busca de bases institucionais para apoiar sua ideia (CAPELLA,
2016).
A definição de um problema envolve alterações nos processos simbólicos de
representação que fazem com que dinâmicas sociais (condições) existentes, mas que não
demandavam ação governamental, sejam percebidas como problemas, capturando a ação
governamental e exigindo soluções.

There is a difference between a condition and a problem. We put up with all
manner of conditions every day; bad weather, unavoidable and untreatable
illnesses, pestilence, poverty, fanaticism. As one lobbyist said, “If you have
only four fingerson one hand, that’s not a problem; that’s a situation”
Conditions became definid as problems when we come to believe that we
should do something about them. Problems are not simply the conditions or

217
external events themselves; there is also a perceptual, interpretive element 14.
(KINGDON, 1995, p. 109/110).

É nesse processo de interpretação, que permite que uma determinada condição se
transforme em um problema, que o empreendedor atua. No entanto, como dito, estas
interpretações sobre determinadas situações são um ponto de vista possível dentre tantos
outros. O empreendedor, por sua vez, advoga de forma estratégica para o ponto de vista
selecionado, mobilizando apoio e favorecendo um curso de ação desejado.
Por fim, merece atenção a fala de Capella (2016) no sentido de não ser o
empreendedor quem cria os problemas. Sua atuação é no sentido de destacar aspectos de
uma determinada situação social, permitindo que sejam identificados como problemas
que demandam atuação governamental. “Desta forma, consegue atrair a atenção
governamental para uma questão e também apontar para algumas respostas políticas
consideradas adequadas para tal representação de problema” (CAPELLA, 2016, p. 497).
A atuação do empreendedor, para além de representar estrategicamente um
problema, é no sentido de apresentar formas efetivas de lidar com ele. Assim, sua atuação
concentra-se na elaboração e circulação de ideias a respeito das alternativas a serem
desenvolvidas em relação ao problema.
Nesse sentido, Kingdon apud Capella (2016) afirma que alguns fatores como
viabilidade técnica, congruência com valores da comunidade, aceitação pública e
limitações orçamentarias são fundamentais para que uma solução seja seriamente
considerada. As questões podem ser representadas de forma a assumirem características
de legitimidade quase incontestável, dificultando a defesa do ponto de vista contrário.
“Assim, os empreendedores são geralmente habilidosos não apenas na construção da
argumentação sobre as alternativas desejáveis, como também em dificultar a aceitação de
alternativas concorrentes” (CAPELLA, 2016, p. 497).
A terceira atividade do empreendedor está relacionada com a apresentação de suas
ideias para outros indivíduos e grupos, por meio do estabelecimento de contato com
diferentes audiências. Finalmente, os empreendedores procuram estabelecer bases
institucionais de apoio para as suas ideias, posto que a mudança em uma política depende
14

Existe uma diferença entre uma condição e um problema. Suportamos todos os tipos de condições todos
os dias; mau tempo, doenças inevitáveis e intratáveis, pestes, pobreza, fanatismo. Como disse um lobista:
“Se você tem apenas quatro dedos em uma mão, isso não é um problema; isso é uma situação ”As condições
tornaram-se definidas como problemas quando passamos a acreditar que devemos fazer algo a respeito. Os
problemas não são simplesmente as condições ou eventos externos em si; há também um elemento
perceptivo e interpretativo. (Tradução livre).
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dos arranjos institucionais que podem tanto restringir quanto incentivar as decisões
relativas à política em questão.
Assim, o empreendedor pode assumir o papel de negociador, negociando as ideias
com os demais grupos e procurando arenas institucionais mais convenientes. Além da
atuação no sentido da defesa das ideias, Capella (2016) afirma que a atuação dos
empreendedores nos modelos teóricos de políticas públicas recebe outra dimensão
fundamental: eles agem como facilitadores na introdução de mudanças nas políticas
públicas.
Nota-se que o empreendedor de políticas exerce dois papéis principais no processo
de formação de agenda de políticas públicas: defesa de ideias e facilitação em processos
de políticas públicas, principalmente, no momento de sua formação. As dimensões de
atuação do empreendedor manifestam-se em um conjunto de ações voltadas à
manipulação do processo decisório, uma vez que o “empreendedor buscará controlar
tanto as regras formais e a dimensão da tomada da decisão quanto os argumentos
desenvolvidos em torno de uma questão” (CAPELLA, 2016, p. 501).
A análise da atuação do empreendedor pode auxiliar na investigação dos
elementos pré-decisórios das políticas públicas, trazendo elementos para o entendimento
do processo decisório, de seus resultados e de seus impactos na implementação de
políticas públicas. Assim, embora os empreendedores não decidam sobre a inclusão ou
não de um determinado problema na agenda governamental, eles são personagens centrais
deste processo.
Em primeiro lugar, os empreendedores descobrem “necessidades não
satisfeitas” e sugerem formas de satisfazê-las, atividade para a qual necessitam
estar atentos às oportunidades. A segunda função envolve os riscos
(concernentes a sua reputação pessoal, recursos financeiros e mesmo
emocionais) nos quais o empreendedor envolve-se na busca das ações que têm
consequências incertas. E, finalmente, os empreendedores coordenam redes
envolvendo grupos de pessoas e organizações, necessários para garantir a
realização de mudanças. Sendo assim, os empreendedores não são indivíduos
atomizados, pelo contrário, estão (e necessitam estar) inseridos em redes
sociais. (CAPELLA, 2016, p. 499).

Algumas ressalvas em relação aos empreendedores de políticas públicas são
necessárias. Primeiramente, nem todos os empreendedores são hábeis, podendo,
inclusive, perderem a oportunidade de mudança ou defenderem uma proposta por muito
tempo sem sucesso. Além disso, os empreendedores não devem ser compreendidos como
indivíduos atomizados, “soltos”, dentro de um universo de políticas, ou seja, ele está
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inserido em redes sociais. No entanto, no modelo proposto por Kingdon (1995), a ação
individual do empreendedor é uma dimensão importante das políticas públicas.

Cabe destacar, ainda, que o foco na ação do empreendedor revela que a ação
individual é uma dimensão importante de políticas públicas, principalmente
considerando momentos de rápidas mudanças. Embora não sejam “superheróis” (titanic individuals, como diz Kingdon), em diversas ocasiões é
possível identificar um indivíduo em particular que se aproveita de um
momento para tentar mudar uma política, juntamente com seu “senso de
oportunidade”. Suas habilidades na defesa de ideias, na negociação com
diferentes grupos, na busca de bases institucionais de apoio para suas propostas
são essenciais para compreender as mudanças. A mudança numa política se
processa por motivos alheios ao alcance do indivíduo, mas é ele quem
aproveita as oportunidades. Assim, a ênfase no papel do empreendedor pode
ser uma forma de contribuir para o aprofundamento na compreensão das
relações entre ação individual e estrutura institucional no processo de produção
de políticas públicas. (CAPELLA, 2016, p. 502).

Como ressaltado por Kingdon (1995) e também demonstrado ao longo desta tese,
o início de um governo ou a mudança de pessoas que ocupam posições estratégicas dentro
da estrutura governamental pode exercer influência sobre a agenda governamental. Essas
alterações desencadeiam mudanças que, tanto podem potencializar a introdução de novos
itens na agenda, quanto podem bloquear a entrada ou restringir a permanência de questões
específicas (CAPELLA, 2005). Essa tendência, conforme processo descrito ao longo do
terceiro capítulo desta tese, pôde ser observada em várias oportunidades.
Em 2006, durante a gestão do Prefeito Alberto Bejani (PTB), foram criadas na
cidade tanto a Guarda Municipal (GM/JF), quanto a Secretaria de Segurança Pública e
Defesa Social (SSPDS/JF). Em 01/01/2009, com a posse do Prefeito Custódio Mattos
(PSDB), foi extinta a SSPDS/JF, com a transferência da GM/JF para outra Secretaria.
Após a extinção, a cidade ficou por mais de seis anos sem um órgão com competência
exclusiva para a gestão da segurança pública, tendo sido criada, em 2016, a Secretaria de
Segurança Urbana e Cidadania (SESUC/JF).
Embora a SESUC/JF tenha sido criada no último ano da gestão do Prefeito Bruno
Siqueira (MDB), ela emerge em um ano eleitoral em que ele buscava a reeleição. Por
causa disso, ele tinha que lidar com as críticas políticas geradas pelo aumento dos
indicadores de violência na cidade, em especial das taxas de homicídios. Esta relação
reforçou a importância dos indicadores para que determinada questão se “credenciasse”
a chamar atenção dos atores políticos. Soma-se a esse o fato de que o Estatuto das Guardas
Municipais, lei federal nº 13.022/2014, exigia que as coorporações se estruturassem de
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acordo com a nova diretriz do governo federal, o que fortalecia a necessidade da criação
de uma secretaria com atribuição para a gestão da segurança municipal.
Rua (2009) explica que dentre os fatores que fazem com que uma demanda que
se encontra em “estado de coisas” se torne um problema público, apto a entrar na agenda
governamental, é o fato de ela constituir uma situação de crise cujo ônus político de
ignorá-la, supere o de dar uma resposta. Segundo a autora, “estado de coisas é uma
situação que se arrasta durante um tempo razoavelmente longo, incomodando grupos de
pessoas e gerando insatisfação sem, entretanto, chegar a mobilizar as autoridades
governamentais” (RUA, 2009, p. 70).
Rua (2009) explica que para que uma determinada demanda que se encontra em
“estado de coisas” se torne um problema público, suscetível de entrar na agenda
governamental, é necessário, ao menos, uma das seguintes condições: 1) que a demanda
mobilize a ação política, seja de ação coletiva de grupos com fortes recursos de poder ou
de atores individuais estrategicamente situados; 2) que a demanda constitua uma situação
de crise, posto que nesta situação o ônus de dar uma resposta ao problema é maior que o
ônus de ignorá-lo; 3) que a situação constitua uma oportunidade, ou seja, que algum ator
relevante perceba as vantagens a serem obtidas com a dedicação àquela demanda. Em
termos gerais, é a percepção de um mal público que desencadeia a ação política em torno
de um estado de coisas, transformando-a em problema público.
Por fim, Rua (2009) explica que ao deixar de ser estado de coisas e se transformar
em um problema público, uma determinada questão qualifica-se para a inclusão na agenda
governamental, passando a receber atenção dos formuladores de políticas públicas. No
entanto, esse processo não garante, por si só, a implementação de políticas públicas
tendentes a solucionar tal problema, posto que esta decisão é influenciada pela existência
de apoios (withinputs), favoráveis dentro do sistema político.
Apesar de a criação da SESUC/JF ter sido orientada, dentre outros, pelos
indicadores de violência na cidade, o período em que esta pasta foi ocupada pelo 1º
Secretário da SESUC/JF, foi descrito como de grande paralisia em relação às pautas da
segurança na cidade. Isso pode ser explicado, em parte, pelo próprio perfil do Secretário,
um juiz de direito recém aposentado.
Por fim, a posse do Prefeito Antônio Almas (PSDB), em abril de 2018, em
decorrência da renúncia de Bruno Siqueira (MDB), trouxe rearranjos na estrutura das
Secretarias. Essas mudanças, face ao perfil do político que assumiu a SESUC/JF, após ter
sido retirado da Secretaria de Governo, foi identificada como uma das condições
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responsáveis pelo “desbloqueio” e “fortalecimento” da agenda municipal de segurança
pública na cidade.
Sintetizada como uma lista de prioridades às quais o governo escolhe dar atenção,
em determinado momento, e sob determinadas circunstâncias, a formação de uma agenda
de governo mobiliza fortes conteúdos de poder e, por consequência, tem grande
componente político. É, portanto, um processo dinâmico, competitivo, pouco sistemático
e, por isso, altamente suscetível a mudanças.
Assim, as alterações na estrutura de governo sempre geram expectativas sobre a
continuidade, ou não, de determinada agenda de políticas públicas. Quando observei a
cidade de Juiz de Fora/MG foi possível notar que desde 2006 o governo municipal, por
vezes, deu atenção à segurança pública. No entanto, assim como a pauta da segurança
pública emergia no município, ela também submergia, a depender do contexto e das
disputas políticas.
A SESUC/JF, criada em 2016, foi considerada um marco para essa pesquisa, não
somente por sua criação recente, o que facilitou a compreensão do contexto político e
social que a fez emergir, mas também por ser responsável por idealizar e implementar a
política municipal de segurança pública da cidade. Ter observado o “campo da segurança
pública municipal em Juiz de Fora” durante os 18 meses em que estive em campo, de
fevereiro de 2019 a julho de 2020, me fez perceber que esta Secretaria alcançou maior
destaque e visibilidade durante a gestão do Secretário José Sóter de Figueirôa Netto
(MDB), que assumiu a pasta no final de 2018.
A relação deste político com a segurança pública municipal não começou em
2018. Na verdade, a própria história do campo da segurança pública municipal e do
processo de construção de uma agenda municipal de segurança pública na cidade se
confundem com a sua trajetória política mais recente. Desde a 1ª gestão do Prefeito Bruno
Siqueira (2013-2016), também do MDB, o político que exercia a função de Secretário de
Governo, assumiu a liderança das mobilizações municipais em torno do aumento da
violência, organizou o I Fórum Municipal de Segurança Pública, entre outras ações que
influenciaram a criação da SESUC/JF.
Apesar da perda de status político que a nova posição de Secretário de Segurança
Urbana e Cidadania lhe trouxe, esse ator se mostrou hábil o suficiente para, ao manejar
seu carisma pessoal, seu prestígio, suas relações pessoais e profissionais, seu
conhecimento sobre a máquina pública municipal, bem como mecanismos típicos da
dominação racional-legal (2015), fazer vir à tona a pauta da segurança pública municipal
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na cidade. Essas características podem ser encontradas principalmente naqueles políticos
que, por viverem “da” política, e “para” a política, são enquadrados por Weber (2015),
no tipo ideal do “político profissional”.
A realização da 1º Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de
Juiz de Fora foi um típico exemplo da capacidade de articulação deste político. A
invenção de um espaço para a construção coletiva das propostas que iriam compor as
bases de uma política municipal de segurança pública colocou em evidência a pauta da
segurança, que durante diversas ocasiões ganhou destaque nos jornais. Além disso,
baseado na premissa da importância da participação da sociedade civil na construção das
políticas públicas, o produto da Conferência poderia alcançar maior aceitação e
legitimidade, não somente pelos atores políticos locais, mas pela própria imprensa.
Aliás, a imprensa, em especial o Jornal Tribuna de Minas, foi preponderante para
o processo descrito nesta tese. Ao deter especial atenção à elevação das taxas de
homicídios na cidade e às ações praticadas pelo Secretário de Segurança Urbana e
Cidadania, o jornal, não somente aumentou a atenção pública sobre a questão, como
também ajudou a construi-la. Ressalte-se que, embora Kingdon (1995) não confira a
mídia um papel preponderante no processo de formação de agenda de governo, pois,
segundo o autor, “media can help shape an issue and help structure it, but they can't
create an issue”15 (KINGDON, 1995, p. 60), essa não foi a relação que observei nesta
pesquisa.
Muito pelo contrário, no mesmo sentido apontado por Capella (2005), a mídia
apareceu como um ator não governamental de extrema importância para a definição e
para a construção da agenda municipal de segurança pública na cidade, por ter acelerado
seu desenvolvimento e ampliado seu impacto. Além disso, ao conseguir articular com o
Jornal Tribuna de Minas uma cobertura do “antes”, “durante” e “depois” da Conferência,
o Secretário buscou dotar o evento de maior legitimidade, aumentando não somente as
chances de a pauta da segurança pública municipal permanecer “viva” após as eleições
municipais, como também de aumentar seu capital político.
Além da Conferência, o Secretário buscou utilizar outros eventos e reuniões para
difundir, ele mesmo ou via especialistas convidados, as políticas que pretendia realizar
na cidade. Essa divulgação, conforme aconteceu, por exemplo, por ocasião da I Semana
Municipal de Segurança Pública, tinha por finalidade não somente difundir, mas
15

A mídia pode ajudar a moldar um problema e estruturá-lo, mas não pode criar um problema. (Tradução
Livre).
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sobretudo convencer os atores políticos, o público em geral e a própria opinião pública
da pertinência e viabilidade da criação do Conselho Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania e da construção de um Plano Municipal nesta área.
Em relação a este último, eram recorrentes as falas do gestor no sentido de que o
município teria que se adequar às diretrizes do SUSP para obter verbas junto ao governo
federal. Assim, o teor do artigo 22, §5º da Lei nº 13.675/2018, que fixou o prazo de dois
anos para os municípios elaborarem e implementarem planos municipais na área da
segurança pública, foi recorrentemente utilizado para legitimar as políticas que estavam
sendo defendidas.
Apesar da centralidade que os atores possuem para a formação da agenda de
governo, o fato é que, segundo a teoria de Kingdon (1995) outras condições, chamadas
pelo autor de fluxos decisórios, influenciam para que determinada questão acesse à
agenda de governo. Essas condições são identificadas pelo autor através dos três fluxos
(problemas, soluções e políticos), cuja junção é feita pelo empreendedor de políticas
públicas, quando se abre uma janela de oportunidades, conforme esquema abaixo.
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Figura 36 - ELEMENTOS DO MODELO DE FLUXOS MÚLTIPLOS
FONTE: Elaborado pela autora com base em Kingdon (1995), 2021.

O modelo dos múltiplos fluxos foi utilizado como uma ferramenta analítica para
compreender as mudanças ocorridas durante o período em que estive em campo. Ou seja,
caso o período observado tivesse sido outro, certamente as condições seriam outras.
Afinal, uma das razões que pode ajudar a explicar a volatilidade das agendas de políticas
públicas é o fato de elas sofrerem influência de variadas condições, sejam elas nacionais,
regionais ou locais.
Com algumas ressalvas, foi possível explicar a formação de uma agenda
municipal de segurança pública em Juiz de Fora a partir do modelo de Kingdon (1995).
Quando analisado o fluxo de problemas pode-se perceber como a própria representação
da imprensa, dos atores políticos e da população em geral acerca do aumento dos
indicadores de violência da cidade, em especial das taxas de homicídios, pode ter
contribuído para a construção da violência enquanto um problema público.
Como demonstrado, a cidade mineira, que já teve uma taxa inferior a 10
homicídios por 100.000 habitantes, alcançou no ano de 2016 uma taxa superior a 26
mortes, aumento amplamente divulgado e denunciado pela imprensa. Para Capella
(2005), a própria definição do problema é fundamental do ponto de vista da estratégia
política, podendo determinar o sucesso ou o fracasso de uma questão no processo
altamente competitivo de agenda-setting.
O fluxo político, segundo Kingdon (1995) é composto pelo “clima” ou “humor
nacional”; pelas forças políticas organizadas e pelas mudanças de pessoas em posições
estratégicas dentro da estrutura governamental. Sendo o “humor nacional” (nacional
mood), caracterizado como um espaço fértil para que ideias germinem, foi possível
perceber como, gradativamente, a Política Nacional de Segurança Pública passou a
conferir um maior destaque ao município, incentivando-o, ou melhor, induzindo-o, a criar
uma estrutura local para a gestão da segurança pública.
Por conhecer o modelo do governo federal para impulsionar a descentralização
das políticas públicas e amparado na capacidade do direito de criar discursos verdadeiros,
o Secretário da SESUC/JF mobilizou politicamente o “humor nacional” favorável e
difundiu a necessidade de o município se adequar as novas regras trazidas pelo Sistema
Único de Segurança Pública (SUSP).
No processo observado na cidade de Juiz de Fora, a imprensa local pôde ser
identificada como um importante grupo de pressão em virtude de sua capacidade de
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pautar o debate sobre segurança pública na cidade. Seja denunciado os indicadores da
violência, seja dando publicidade às ações realizadas pelo Secretário da SESUC/JF, ou,
ainda, cobrando dos possíveis novos Prefeitos um comprometimento com os resultados
da Conferência. Foram inúmeras matérias sobre a segurança pública municipal no jornal
Tribuna de Minas que demonstraram a capacidade deste veículo de informação de
pressionar, ou por vezes auxiliar, os atores políticos.
A influência do terceiro, e último elemento do fluxo político para a formação da
agenda de governo, ficou bem caracterizado no caso de Juiz de Fora. As mudanças nas
posições dos atores estratégicos do poder executivo municipal, em especial com a
renúncia do Prefeito Bruno Siqueira (MDB), posse do Prefeito Antônio Almas (PSDB),
e a consequente troca de Secretários da pasta da segurança, foi determinante para o
desenrolar do processo descrito nesta tese.
Por fim, segundo Kingdon (1995), o chamado fluxo de soluções é importante para
que determinada questão saia da agenda de governo e alcance a agenda decisional. No
caso de Juiz de Fora, foi possível notar que as soluções foram sendo apresentadas pelo
Secretário, ao longo do processo, de acordo com aquilo que era possível ser realizado
No entanto, observei várias estratégias do Secretário no sentido de dar
legitimidade às soluções propostas, não somente pela criação da Conferência, enquanto
espaço de construção coletiva de soluções para o problema da violência e da
criminalidade, como também a partir das palestras de especialistas para auxiliarem no
convencimento dos atores sobre a viabilidade técnica e pertinência das ações propostas.
A imagem abaixo visa sistematizar o processo observado em Juiz de Fora a partir
da modelização teórica de Kingdon (1995).
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Figura 37 - O MODELO DOS MÚLTIPLOS FLUXOS E A FORMAÇÃO DA AGENDA MUNICIPAL
DE SEGURANÇA PÚBLICA DE JUIZ DE FORA (2018-2020)

FONTE: Elaborado pela autora, 2021.

A tentativa de compreender como a segurança pública em Juiz de Fora chegou até
a agenda de governo, fez necessário compreender melhor o papel de um ator que Kingdon
(1995) chama de empreendedor de políticas públicas. Esse ator, ao aproveitar uma janela
de oportunidades, é o responsável por fazer a junção dos três fluxos (solução, problemas
e político).
Ao reafirmar a importância deste ator para a construção de agendas de políticas
públicas, Kingdon (1995) afirma que as propostas podem morrer pela ausência de um
empreendedor, pois são eles que fazem a ligação entre o momento político, os problemas
e as soluções. Não somente por perceberem as oportunidades que emergem do contexto
político, mas também por buscarem aliados capazes de facilitar esta ligação. Esses atores
têm em comum o fato de investirem seus recursos pessoais (tempo, energia, reputação,
recursos financeiros) na expectativa de ganhos futuros, que podem ser materiais,
políticos, eleitorais ou mesmo relacionados à difusão de determinada ideia ou valor.
Essa tese demonstrou que o papel de empreendedor de políticas públicas foi
exercido pelo 2º Secretário da SESUC/JF, pelo que foi possível identificar as
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características entre esse ator central para o modelo de Kingdon (1995) e o tipo ideal
Weberiano do “Político Profissional”. Embora possa parecer um pouco contraditório, a
janela de oportunidades que se abre a esse ator é justamente o “rebaixamento de pastas”
e sua consequente ida para o comando da SESUC/JF.
Esse político, atento à janela de oportunidades que se abriu pela convergência dos
três fluxos, foi hábil ao manejar seu capital político e fazer emergir a pauta da segurança
pública na cidade. Ao articular a temática com a possibilidade de obtenção de recursos
federais para o município e ao criar e orientar a 1ª Conferência Municipal de Segurança
Urbana e Cidadania, com participação de diversos atores, o Secretário conseguiu mitigar
as resistências, fazer alianças e, com isso, amaciar os tomadores de decisão. Essas
estratégias facilitaram a implementação de dispositivos, como o Conselho Municipal de
Segurança Urbana e Cidadania, e permitiram o avanço das discussões sobre o 1º Plano
Municipal Diretor Participativo de Segurança Pública de Juiz de Fora.
O novo organograma da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, inclusive,
já fez constar em sua estrutura o Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania
– COMSUC -, sinal este que indicativo de uma maior cristalização deste dispositivo
criado durante a gestão anterior.
Figura 38 - ORGANOGRAMA DA SESUC

FONTE: SESUC, 2021.

Assim, tendo como referência o processo descrito nesta tese, é necessário admitir
que a organização da agenda da segurança pública em Juiz de Fora foi o resultado da
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atuação deste político profissional que, face às suas características e forma de atuação,
também deve ser considerado um empreendedor de políticas públicas.
Geraldo (2012) nos ensina que pensar o Estado não se limita apenas a
compreensão das instituições do Estado e suas lógicas de funcionamento, mas também
em “como os atores concretamente engajam suas ações e atendem às demandas dos
indivíduos” (GERALDO, 2012, p. 01). Assim, são as próprias ações dos atores, na busca
de seus objetivos, que dão sentido às instituições e às próprias políticas públicas.
Certamente a agenda municipal de segurança pública em Juiz de Fora foi
construída com a participação de vários atores, inclusive a minha. Com trajetórias e
intenções próprias, essas ações se articularam. Embora essa agenda seja o resultado dessas
diversas ações, é necessário reconhecer a centralidade que um ator político em especial
teve nesse processo, pois suas ações produziram várias das políticas públicas municipais
de segurança aqui descritas.
Por muitas vezes, presumi, e ainda presumo, que o Secretário da SESUC/JF
investia seus recursos pessoais e capital político na busca de um ideal, qual seja, o de
construir uma política municipal de segurança pública para Juiz de Fora que fosse
condizente com valores democráticos e cidadãos. Afinal, foram recorrentes suas falas no
sentido de enfatizar a importância da expressão “Cidadania” que compunha o nome da
Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania. No entanto, Downs (1956) ensina que
“parties formulate policies in order to win elections, rather than win elections in order
to formulate policies”16 (DOWNS, 1956, p. 28). Pois bem, se é essa a motivação dos
partidos, possivelmente também será a motivação principal dos políticos, em especial
daqueles que fazem da política sua profissão.

16

Os partidos formulam políticas para ganhar eleições, e não ganham eleições para formular políticas.
(Tradução Livre).
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CONCLUSÃO

Se é bem verdade que o trabalho de pesquisa tem que acabar e que a decisão de
fechar o campo é, por vezes, angustiante, é também certo que a história segue seu fluxo
e que, possivelmente, o processo aqui descrito tende a adquirir novos contornos, atores,
narrativas e disputas, principalmente em virtude da mudança na gestão municipal,
ocorrida em janeiro de 2021. A tendência de mudança se alinha com um dado que,
afirmado por Kingdon (1995), ficou demostrado nesta tese: o início de um governo ou a
mudança de pessoas que ocupam posições estratégicas dentro da estrutura governamental
podem exercer influência sobre a agenda governamental. Essas mudanças desencadeiam
alterações que, tanto podem potencializar a introdução, como também podem bloquear a
entrada ou restringir a permanência de novos itens na agenda (CAPELLA, 2005).
O processo descrito nesta tese demostrou que a pauta da segurança pública na
cidade de Juiz de Fora, ora emergia, ora submergia. No ano de 2006, durante a gestão do
Prefeito Alberto Bejani (PTB), foram criadas na cidade tanto a Guarda Municipal
(GM/JF), quanto a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/JF). Em
01/01/2009, com a posse do Prefeito Custódio Mattos (PSDB), foi extinta a SSPDS/JF,
com a transferência da GM/JF para outra Secretaria. Após a extinção, a cidade ficou por
mais de seis anos sem um órgão com competência exclusiva para a gestão da segurança
pública, tendo sido criada, em 2016, a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania
(SESUC/JF).
A SESUC/JF foi considerada um marco para essa pesquisa, não somente por sua
criação recente, o que facilitou a compreensão do contexto político e social que a fez
emergir, mas também por ser responsável por idealizar e implementar a política municipal
de segurança pública da cidade. Embora a SESUC/JF tenha sido criada no último ano da
gestão do Prefeito Bruno Siqueira (MDB), ela emerge em um ano eleitoral em que ele
buscava a reeleição. Por causa disso, ele tinha que lidar com as críticas políticas geradas
pelo aumento dos indicadores de violência na cidade, em especial das taxas de
homicídios. Esta relação reforçou a importância dos indicadores para que determinada
questão se “credenciasse” a chamar atenção dos atores políticos.
Apesar da importância dos indicadores para a construção da agenda municipal de
segurança pública de Juiz de Fora estes, por si só, não foram suficientes. Sendo os
problemas construções sociais que envolvem interpretações, a definição do problema é
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também uma questão de estratégia política. Estratégia esta que, ao longo desta tese,
pretendi explicitar. Sintetizada como uma lista de prioridades às quais o governo escolhe
dar atenção, em determinado momento, e sob determinadas circunstâncias, a formação de
uma agenda de governo mobiliza fortes conteúdos de poder e, por consequência, tem
grande componente político. É, portanto, um processo dinâmico, competitivo, pouco
sistemático e, por isso, suscetível à mudanças.
Como dito, as questões relacionadas à violência urbana foram bastante exploradas
na eleição municipal do ano de 2016, sendo que os problemas ligados à área da segurança
pública poderiam colocar em dúvida a legitimidade do governo para merecer a reeleição.
A criação da SESUC/JF, que contou com a articulação do Secretário de Governo, pode
ser um exemplo de como as discussões dos atores políticos em torno de uma política
pública são estratégias políticas para ganhar eleição.
Apesar de a criação da SESUC/JF ter sido orientada, dentre outros, pelos
indicadores de violência na cidade, o período em que esta pasta foi ocupada pelo 1º
Secretário, foi descrito como de grande paralisia em relação às pautas da segurança na
cidade. Isso pode ser explicado, em parte, pelo próprio perfil do Secretário, um juiz de
direito recém aposentado.
A posse do Prefeito Antônio Almas (PSDB), em abril de 2018, em decorrência da
renúncia de Bruno Siqueira (MDB), trouxe rearranjos na estrutura das Secretarias. Essas
mudanças, face ao perfil do político que assumiu a SESUC/JF, após ter sido retirado da
Secretaria de Governo, foram identificadas como as condições responsáveis pelo
“desbloqueio” e “fortalecimento” da agenda municipal de segurança pública na cidade.
Ter observado o “campo da segurança pública municipal em Juiz de Fora” durante
os 18 meses em que estive em campo me fez perceber que esta Secretaria alcançou maior
destaque e visibilidade durante a gestão do Secretário José Sóter de Figueirôa Netto
(MDB), que assumiu a pasta no final de 2018.
A relação deste político com a segurança pública municipal não começou em
2018. Na verdade, a própria história do campo da segurança pública municipal e do
processo de construção de uma agenda municipal de segurança pública na cidade se
confundem com a sua trajetória política mais recente. Desde a 1ª gestão do Prefeito Bruno
Siqueira (2013-2016), também do MDB, o político, que exercia a função de Secretário de
Governo, assumiu a liderança das mobilizações municipais em torno do aumento da
violência, organizou o I Fórum Municipal de Segurança Pública, entre outras ações que
influenciaram a criação da SESUC/JF.
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Apesar da perda de status político que a nova posição de Secretário de Segurança
Urbana e Cidadania lhe trouxe, esse ator se mostrou hábil o suficiente para, ao manejar
seu carisma pessoal, seu prestígio, suas relações pessoais e profissionais, seu
conhecimento sobre a máquina pública municipal, bem como mecanismos típicos da
dominação racional-legal (2015), fazer vir à tona a pauta da segurança pública municipal
na cidade. Essas características podem ser encontradas principalmente naqueles políticos
que, por viverem “da” política, e “para” a política, são classificados por Weber (2015)
como “políticos profissionais”.
A realização da 1º Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de
Juiz de Fora foi um típico exemplo da capacidade de articulação deste político. A
invenção de um espaço para a construção coletiva das propostas que iriam compor as
bases de uma política municipal de segurança pública colocou em evidência a pauta da
segurança, que durante diversas ocasiões ganhou destaque nos jornais. Além disso,
baseado na premissa da importância da participação da sociedade civil na construção das
políticas públicas, o produto da Conferência poderia alcançar maior aceitação e
legitimidade, não somente pelos atores políticos locais, mas pela própria imprensa.
Aliás, a imprensa, em especial o Jornal Tribuna de Minas, foi preponderante para
o processo descrito nesta tese. Ao noticiar a elevação das taxas de homicídios na cidade
e as ações praticadas pelo Secretário de Segurança Urbana e Cidadania, o jornal, não
somente aumentou a atenção pública sobre a questão, como também ajudou a construíla. Ressalte-se que, embora Kingdon (1995) não confira a mídia um papel preponderante
no processo de formação de agenda de governo, pois, segundo o autor, “media can help
shape an issue and help structure it, but they can't create an issue”17 (KINGDON, 1995,
p. 60), essa não foi a relação que observei nesta pesquisa.
Pelo contrário, no mesmo sentido apontado por Capella (2005), a mídia apareceu
como um ator não governamental de extrema importância para a definição e para a
construção da agenda municipal de segurança pública na cidade, por ter acelerado seu
desenvolvimento e ampliado seu impacto. Além disso, ao conseguir articular com o Jornal
Tribuna de Minas uma cobertura do “antes”, do “durante” e do “depois” da Conferência,
o Secretário buscou dotar o evento de maior legitimidade. Assim, aumentou tanto as
chances de a pauta da segurança pública municipal permanecer “viva” após as eleições
municipais, quanto seu capital político.
17

A mídia pode ajudar a moldar um problema e estruturá-lo, mas não pode criar um problema. (Tradução
Livre).
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Além da Conferência, o Secretário buscou utilizar outros eventos e reuniões para
difundir, ele mesmo ou via especialistas convidados, as políticas que pretendia
implementar. Essa divulgação, conforme aconteceu, por exemplo, por ocasião da I
Semana Municipal de Segurança Pública, tinha por finalidade não somente difundir, mas
sobretudo convencer os atores políticos, o público em geral e a própria opinião pública
da pertinência e viabilidade da criação do Conselho Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania e da construção de um Plano Municipal nesta área.
Em relação a este último, eram recorrentes as falas do gestor no sentido de que o
município teria que se adequar às diretrizes do SUSP para obter verbas junto ao governo
federal. Assim, o teor do artigo 22, §5º da Lei nº 13.675/2018, que fixou o prazo de dois
anos para os municípios elaborarem e implementarem planos municipais na área da
segurança pública, foi recorrentemente utilizado para legitimar as políticas que estavam
sendo defendidas.
As constantes referências feitas pelo Secretário da SESUC à lei que instituiu o
Sistema Único de Segurança Pública foram identificadas como uma das estratégias para
o convencimento dos atores políticos, em especial o Prefeito Municipal, que detinham o
poder decisório. No entanto, essa estratégia também se alinha com um dos elementos que,
segundo o modelo teórico dos múltiplos fluxos de John Kingdon (1995), incidem sobre a
formação de agenda de políticas públicas (agenda setting). O “fluxo político”, que indica
um “clima” ou “humor” nacional propício para que algumas ideias germinem, exerce
influência sobre a formação da agenda de governo.
O “fluxo político” ficou caracterizado pelos sucessivos Planos Nacionais de
Segurança Pública que, por induzirem as políticas municipais de segurança pública no
Brasil, acabaram também por exercer influência sobre o objeto desta pesquisa. Sinal disso
é observado no Fórum Brasileiro de Segurança Pública: entre os anos de 2002 e 2017 os
municípios tiveram um aumento de 258% nos gastos com a segurança pública (FBSP,
2019). Aumento este que superou expressivamente aqueles indicados para união e
estados-membros.
Como visto, o 2º Secretário da SESUC foi um ator político central para a criação
de políticas e estruturas no campo da segurança pública municipal de Juiz de Fora. Atento
à janela de oportunidades que se abriu quando de seu rebaixamento de pastas, esse político
se mostrou hábil a fortalecer a pauta da segurança pública municipal na cidade. Esta
habilidade pode ser compreendida, por meio da análise de tipo ideal do “político
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profissional” elaborada por Weber (2015), como a partir do conceito de empreendedor de
políticas pública, formulado por Kingdon (1995).
É justamente o papel deste ator - que na visão de Kingdon (1995) pode ser
identificado como um empreendedor de políticas públicas - no processo de formação da
agenda municipal de segurança pública em Juiz de Fora que me permitiu a construção da
seguinte hipótese: a organização da agenda municipal da segurança pública é o resultado
da atuação política dos empreendedores de políticas públicas. No caso de Juiz de Fora,
um ator em especial que, ao manejar seu carisma pessoal, seu prestígio, suas relações
pessoais e profissionais, seu conhecimento sobre a máquina pública municipal, bem como
mecanismos típicos da dominação racional-legal (2015) trabalhou no sentido de construir
políticas e dispositivos locais de segurança pública.
Assim, a construção da agenda municipal de segurança pública, bem como a
emergência de politícas e dispositivos nesta área devem ser percebidas como a síntese das
condições locais e nacionais que foram bem identificadas e estrategicamente manipuladas
por um político em especial. Esse político, atuando também para aumentar seu capital
político e continuar a exercer influência sobre a direção da política profissional, conseguiu
elaborar e implementar na cidade o alicerce de uma política municipal de segurança
pública preocupada com valores democráticos e cidadãos.
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ANEXOS

ANEXO 1 – Artigo 144 da Constituição Federal de 1988

Art. 144 da CF/1988: A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido
pela União e estruturado em carreira, destina-se a: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens,
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas,
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional
e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o
descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas
áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
rodovias federais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das
ferrovias federais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem,
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais, exceto as militares.
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública;
aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a
execução de atividades de defesa civil.
§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do
Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela
segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus
bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste
artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 82, de 2014)

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras
atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana
eficiente; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos
órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na
forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)

252

ANEXO 2 – Texto elaborado a pedido do Secretário
Breves considerações sobre a forma que o município pode atuar concretamente na Segurança
Pública

No contexto do processo de descentralização das políticas de segurança, bem como do
fortalecimento do papel do governo federal como ente indutor destas políticas públicas, a
atuação do município neste campo de atuação perpassa pela necessidade de uma alteração
paradigmática. Em um contexto histórico em que a gestão da “ordem pública” foi efetivada
quase exclusivamente através de medidas repressivas – tipicamente policiais –, pensar as
políticas de segurança pelo olhar do poder local pressupõe repensar o próprio modelo a partir
de uma lógica que permita uma atuação em conjunto com o governo e a sociedade civil.
Estratégia, participação e diálogo seriam alguns dos pilares para a promoção de políticas de
segurança capazes de influenciar positivamente redução da criminalidade. Verifica-se que o
fortalecimento da atuação municipal na segurança pública requer a superação de alguns
obstáculos, sendo que um deles a necessidade de ultrapassar o discurso do imobilismo,
amparado pela justificativa de que a competência para lidar com as questões relacionadas à
segurança pública seria exclusivamente dos estados-membros. As dificuldades inerentes ao
complexo campo da violência – a demandarem atuações multissetoriais e interdisciplinares
que atuem sobre as variadas dinâmicas sociais – levam as prefeituras a transferir integralmente
a responsabilidade aos governos estaduais, ancorando-se na letra constitucional e no
formalismo da separação entre o município, estado e união. No entanto, para além de superar
os argumentos legalistas justificadores de sua inação, é importante que o município reconheça
suas limitações para que possa, então, descobrir aspectos que sejam percebidos como
potencialidades. Um importante entrave é, justamente, a impossibilidade de sua atuação na
gestão das instituições policiais, ou uma possível colisão funcional das atuações da guarda
municipal com a polícia militar. Assim, é imprescindível reconhecer que a ação municipal
deve ser de forma a colaborar com o trabalho das instituições policiais, de forma a fomentar o
diálogo e parcerias harmoniosas e colaborativas, sempre respeitando as separações de funções
previstas na Constituição Federal de 1988. Entretanto, o uso positivo das limitações pode ser
o caminho para identificação do papel que cada município terá no complexo campo da
segurança pública. Da sua incapacidade para o gerenciamento das instituições policiais pode
surgir a oportunidade para que seja explorado o potencial das ações preventivas. A
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potencialidade da ação municipal pode ser fomentada pelas especificidades inerentes às
próprias cidades. Cada uma vive sua própria realidade, ostenta uma identidade própria,
apresenta conflitos internos singulares. A singularidade – que historicamente vem sendo
tratada no campo da segurança pública com políticas universais – pode ser vista positivamente,
ao permitir o uso criativo de seus recursos interventivos. Os poderes municipais estão mais
próximos da população, dos bairros e dos problemas e, mesmo limitados na definição de
algumas políticas, têm um papel relevante na gestão da segurança. A reorientação das políticas
públicas originariamente polarizadas para fins específicos – como educação, saúde e moradia
–, para que se alinhem também com os propósitos da segurança pública, poderá trazer para o
gestor municipal um leque alternativo de ações. A possibilidade da redefinição e o
fortalecimento das guardas municipais enquanto estruturas da segurança pública local,
somados à criação do conselho municipal de segurança, também se destacam por serem
importantes ações no âmbito local. Ante a ausência de previsão legal expressa sobre quais
estariam previstas as ações que os municípios poderiam adotar no campo da segurança pública,
pode-se citar, a título ilustrativo, o Edital de Seleção Ação 2070 de 2012, que tinha por
finalidade que municípios e consórcios municipais apresentassem propostas para a execução
de projetos no âmbito do Programa Nacional de Segurança com Cidadania, nas ações de
Fortalecimento das Instituições de Segurança e Apoio à Implementação de Políticas Sociais.
As informações deste edital podem auxiliar na identificação sobre o que governo federal
compreende por políticas municipais de segurança pública.
1) Estruturação Física dos Gabinetes de Gestão Integrada Municipal – GGI-M (sala do
pleno e Secretaria Executiva) e Gabinetes de Gestão Integrada de Consórcios Municipais;
2) Estruturação das Secretarias Municipais de Segurança e/ou órgãos de gestão da
Segurança Pública em âmbito municipal e/ou Consórcios Municipais voltados para a
Segurança Pública;
3) Implementação de políticas sociais de prevenção da violência;
4) Implementação de ações de acesso aos serviços de segurança pública e proteção a
grupos em situação de vulnerabilidade: crianças e adolescentes, mulheres, idosos, população
em situação de rua, grupos temáticos de raça, etnia, religião e livre orientação sexual;
5) Projetos de prevenção primária e secundária à violência;
6)Fortalecimento das guardas municipais;
7) Elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Pública;
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8) Estruturação e implementação e fortalecimentos de Conselhos e Fóruns Municipais
de Segurança Pública.
Em que pese as mudanças na estrutura do governo federal, há indícios significativos de
que o fortalecimento do papel do município na segurança pública é um caminho inevitável,
posto que a lei nº 13675 de 11 de junho de 2018, ao instituir o SUSP e criar as bases da Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), foi claro em seu art. 9°, ao alocar
o município, por intermédio do poder executivo como integrante estratégico Sistema Único de
Segurança Pública. O mesmo artigo dispõe que o Conselho de Segurança Pública e Defesa
Social do município também será integrante estratégico do SUSP, conferindo a Guarda
Municipal o papel de integrante operacional do mesmo sistema.
No entanto, o “caput” do mencionado artigo ressalta a necessidade de que os
componentes operacionais e estratégicos do SUSP atuem nos limites de suas competências, de
forma cooperativa, sistêmica e harmônica. Em virtude da entrada em vigor da lei que instituiu
o SUSP, em 17 de setembro do corrente ano, o governo federal, através do Ministério da
Segurança Pública, apresentou o documento que consolida formalmente a Política Nacional de
Segurança Pública. O Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que irá orientar
as políticas nesse campo de atuação no período de 2018-2028, evidencia a importância da
temática, bem como o tratamento da mesma como política de Estado. As palavras do Ministro
da Justiça, quando da apresentação do mencionado plano, “saímos, assim, do estágio de um
federalismo acéfalo para o de um federalismo compartilhado, em nome da vida, segurança e
contra a violência em todos os níveis”, representam bem o fortalecimento do papel do governo
federal como indutor das políticas de segurança pública em todos os níveis da federação. O
PNSP, com duração de 10 anos, visa à articulação das ações do poder público em nível
nacional, por meio de objetivos, ações estratégicas, metas, prioridades, indicadores e formas
de financiamento e gestão, sempre priorizando ações para promoção da paz, da igualdade de
acesso à justiça, da efetivação do Estado de Direito e da garantia da boa governança das
instituições democráticas. Com esses propósitos, o I Plano Nacional de Segurança Pública e
Defesa Social tem como foco a consecução de objetivos principais, traduzidos em
macroestratégias e em programas específicos de prevenção (policial e social), de repressão
qualificada, e em mecanismos de pactuação, coordenação e indução de ações que serão
estimuladas pelo Governo Federal. Essas seriam fomentadas por meio do cofinanciamento da
política de segurança e da mudança da estrutura de governança da política nacional, a ser
complementada e integrada pelas unidades da Federação por meio de planos locais de
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segurança pública e defesa social. Dentre estes objetivos, destaca-se a ênfase dada às políticas
tendentes à redução dos números de homicídios contra jovens no Brasil, priorizando ações de
prevenção focadas nos grupos vulneráveis, em especial jovens na faixa etária entre 12 a 29
anos, negros e pardos e residentes dos territórios mais violentos, bem como a redução dos
índices de violência contra a mulher. A título informativo, mesmo cientes de que vários desses
objetivos não estão dentro de âmbito de atribuição do município, seguem os objetivos a serem
implementados mediante os programas temáticos no âmbito do SUSP:
1) Reduzir os homicídios e outros crimes violentos letais;
2) Reduzir todas as formas de violência contra a mulher, em especial as violências
doméstica e sexual, e aprimorar o atendimento nas instituições policiais;
3) Aprimorar a governança e a gestão das políticas, programas e projetos de segurança
pública e defesa social;
4) Valorizar e assegurar condições de trabalho dignas aos profissionais de segurança
pública e do sistema penitenciário;
5) Fortalecer o aparato de segurança e aumentar o controle de divisas, fronteiras, portos
e aeroportos;
6) Ampliar o controle e o rastreamento de armas de fogo e munições;
7) Enfrentamento às estruturas do crime organizado;
8) Aprimorar os mecanismos de controle e prestação de contas da atividade policial;
9) Aprimorar a gestão e as condições do Sistema Prisional, visando eliminar a
superlotação, garantir a separação dos detentos, nos termos da Lei de Execução Penal, e as
condições mínimas para ressocialização com oportunidades educacionais, de qualificação
profissional e de trabalho; 10) Aprimorar os mecanismos de prevenção e repressão aos crimes
violentos patrimoniais;
11) Fortalecer a atuação dos Municípios nas ações de prevenção ao crime e à violência,
sobretudo mediante ações de reorganização urbanística e de defesa social.
Em virtude a relevância do objetivo n° 11, capaz de evidenciar como o governo federal
percebe concretamente a atuação do município, é importante mencionar as estratégias
mencionadas no Plano Nacional para a consecução de tal objetivo:
Estratégias: I Estimular a criação de consórcios e outras parcerias intermunicipais para
atuação conjunta em ações de segurança pública, a exemplo do compartilhamento de câmeras
com tecnologia que possibilite a melhoria dos resultados e a redução dos custos; II Definir
estratégias para que as questões urbanas atinentes à área da segurança pública sejam
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contempladas nos planos diretores municipais; III Fomentar o desenvolvimento de políticas
municipais interinstitucionais para prevenção social e situacional à violência, abrangendo a
assistência a egressos do sistema prisional, inclusive por meio da instalação de patronatos; IV
Fomentar a implementação de programas voltados ao atendimento e acolhimento de segmentos
socialmente vulneráveis, estimulando sua vinculação às respectivas redes de assistência
psicossocial; V Estimular a implementação de estratégias de mediação de conflitos, inclusive
no âmbito da comunidade escolar; VI Estimular a implantação de observatórios municipais
para produção e análise de dados sobre situações de violência e avaliação de iniciativas de
prevenção; VII Capacitar gestores e Guardas Municipais para produção e análise de dados
sobre dinâmicas de violência e vitimização; VIII Desenvolver modelagem para organização
de guardas municipais, publicar a matriz curricular para formação de seus profissionais e
produzir manuais e procedimentos padronizados para as instituições; e IX Produzir indicadores
para mensuração da atuação das Guardas Municipais.
Por fim, cumpre ressaltar que, ao Plano Nacional de Segurança Pública, 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. Em âmbito municipal, o plano funcionará como
ferramenta de instrumentalização do PNSP.
Segundo o plano nacional, todas as ações listadas pelos municípios deverão ser
passíveis de monitoramento anual a partir de fontes de dados oficiais, de modo a que o
acompanhamento permita a correção de rumos na implementação da política, sempre que
necessário.
A necessidade de criação de planos municipais de segurança pública se alinha com as
diretrizes da lei que instituiu o SUSP (lei 13675/2018), que prevê em seu art. 22, § 5º, Os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Segurança
Pública e Defesa Social, elaborar e implantar seus planos correspondentes em até 2 (dois) anos
a partir da publicação do documento nacional, sob pena de não poderem receber recursos da
União para a execução de programas ou ações de segurança pública e defesa social. (g.n).
A vinculação do recebimento, pelos entes federados, de recursos da União à criação do
respectivo plano, é somada a previsão expressa de que as ações preventivas à criminalidade
devem ser consideradas prioritárias na elaboração dos planos de segurança. (Art. 20, §3°, lei
13675/2018).
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Por fim, em breve síntese, é possível perceber que uma política municipal de segurança
pública que se alinhe com os objetivos traçados pelo governo federal e, consequentemente com
a lógica do SUSP, deve trabalhar no seguinte sentido: fortalecimento da Guarda Municipal,
criação de Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social; criação de Plano
Municipal de Segurança Pública, foco no diagnóstico e fortalecimento das ações preventivas
intersetoriais e criação e fortalecimento de mecanismo de diálogo e cooperação com as
instituições policiais.
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ANEXO 3 - Distribuição de vagas das inscrições da Conferência

Fonte: Resolução nº 143, SESUC/JF.
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ANEXO 4 – Texto base da Conferência Municipal

Texto base
A segurança pública – vista como um direito social – é um elemento fundamental
para a promoção das mudanças necessárias à concretização da cidadania no Brasil. No
entanto, a violência urbana, em suas mais diversas formas, ocupa um lugar central nas
discussões atuais, consolidando-se como um problema social que produz consequências
para a integridade física, emocional e psicológica das pessoas. O fenômeno da violência,
apoiado em bases individuais, comunitárias, estruturais e institucionais, requer a
realização de um enfrentamento de forma a articular e contemplar todas essas frentes,
tendo como premissa o fato de que, por ser um fenômeno complexo, a violência é um
desafio a ser enfrentado coletivamente e de forma responsável. Ao Estado, em seus
diversos níveis – Federal, Estadual e Municipal – cabe garantir direitos por meio da
implementação de políticas públicas, enquanto a sociedade civil detém a função
primordial de participar ativamente do processo de construção e fiscalização destas
políticas, fortalecendo o exercício democrático no campo da segurança pública.
Tendo como orientação central o papel do munícipio no processo de construção
de um modelo de segurança pública apto a promover uma convivência pacífica entre
cidadãs e cidadãos e fortalecer uma cultura de paz, ambos essenciais para o pleno
desenvolvimento da cidadania, a Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de
Segurança Urbana e Cidadania – SESUC/JF – e a Câmara Municipal, por intermédio da
Comissão de Segurança Pública, realizarão, nos dias 29 e 30 de agosto de 2019, a 1ª
Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora.
A 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora
terá como tema central: “Segurança Pública: dever do Estado, direito e
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responsabilidade de todos” e será um valioso instrumento de gestão democrática para a
construção de uma Política Municipal de Segurança Pública que deve se alinhar, não
somente com as diretrizes da Constituição Federal de 1988, mas também com a Lei
13675/2018. Esta lei, ao instituir o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), reforçou
a necessidade de o município ser reconhecido como um ator estratégico no campo das
políticas públicas de segurança. Neste contexto, cabe ao município não somente
promover ações direcionadas à prevenção à criminalidade, como também atuar no sentido
de facilitar e promover, com estrita observância ao âmbito de competência e atribuições
legais de cada ente federado e de suas respectivas instituições, uma atuação conjunta,
cooperativa e integrada entre União, Estado, Município e sociedade civil.
A potencialidade da ação municipal no campo da segurança pública pode ser
destacada, ainda, pelo fato de que cada cidade possui suas especificidades, sendo que o
poder público municipal, face à sua maior proximidade com a realidade local, pode
reorientar estrategicamente políticas públicas de prevenção à violência. A partir das
informações apresentadas torna-se importante a atuação municipal no sentido de
reconhecer a transversalidade das mais variadas políticas públicas, buscando pontos de
contato e colaboração com outras áreas, tais como educação, saúde, cultura, esportes,
assistência social, planejamento urbano e infraestrutura, todas essenciais quando se
reconhece a complexidade do fenômeno da violência para a efetivação do direito à
segurança.
Percebe-se, entretanto, que a atuação do município nas políticas públicas de
segurança requer a superação de um paradigma de segurança pública tradicionalmente
centralizado nas instituições policiais. Assim, sem deixar de reconhecer a extrema
importância que estas instituições detêm no campo da segurança pública, é necessário
ampliar o olhar a fim de reconhecer que uma política municipal de segurança pública
deve ser capaz de criar pontes entre as diversas instituições, inclusive as policiais,
fomentar a participação social, fortalecer a Guarda Municipal e consolidar, em âmbito
local, políticas públicas. Estas políticas públicas, orientadas pelo respeito integral aos
direitos humanos, fortalecimento da cidadania e rompimento com os processos de
vulnerabilidade social, devem ser aptas a atuarem na prevenção à criminalidade, nas
mais variadas frentes.
Um dos grandes desafios a ser enfrentado para a implementação de uma política
municipal de segurança pública é a criação de mecanismos para a efetivação da
Participação Social, de forma a permitir a ampliação dos atores responsáveis e uma gestão
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mais democrática das políticas públicas de segurança. Com essa mudança de mentalidade
e atitude, será possível dar efetividade ao dispositivo constitucional que prevê que a
Segurança Pública, embora seja dever do Estado, é direito e responsabilidade de
todos.
A 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, que se insere neste
contexto de fortalecimento da participação social no processo de criação das políticas
públicas na área de segurança, pretende fomentar um espaço de discussão ampla, no qual
governo e sociedade, por meio de diversas representações dialoguem de forma
organizada, pública e transparente. Esta Conferência, portanto, deve ser entendida como
uma possibilidade de aprendizado mútuo, troca de experiências, por meio da conformação
de espaços de diálogo, debates, proposições e deliberações.
De acordo com o seu regimento – Resolução 143 da Secretaria de Segurança
Urbana e Cidadania - a 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de
Juiz de Fora – MG, tem a atribuição de avaliar a situação local no que tange à
segurança pública e propor novas diretrizes para o seu aperfeiçoamento. Assim,
serão direcionados esforços conjuntos para definir os princípios e as diretrizes
orientadores da política municipal de segurança pública, com participação da sociedade
civil e poder público como instrumento de gestão, visando efetivar a segurança pública
como um direito de todo e qualquer cidadão. Importante destacar que as propostas
aprovadas na Plenária Final desta Conferência servirão de base para a construção do Plano
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora.
A fim de otimizar as discussões a serem realizadas no âmbito da Conferência,
foram estruturados os seguintes Grupos Temáticos (GTs), construídos de forma a
contemplarem temas e abordagens que se alinhem com o âmbito de atuação do município
na segurança pública:
I - Integração das forças de segurança; II - Diálogo e participação popular; III Prevenção social do crime e construção da cultura de paz; IV - Pesquisa e produção de
inteligência; V - Justiça, violência contra a mulher e segurança pública; VI - O papel da
imprensa na segurança pública.
Embora algumas temáticas não tenham sido mencionadas expressamente nos
GTs, fato que se justifica pela complexidade do fenômeno da violência, diversidade de
suas manifestações e recortes necessários para a própria viabilidade da realização da
Conferência, isso não impede que tais temáticas sejam debatidas e deliberadas nos
âmbitos dos grupos.
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Por fim, o que é necessário manter no horizonte é que se trata da 1ª Conferência
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania da cidade de Juiz de Fora e que seu projeto
político e social carrega, como premissa, o propósito de tornar-se uma ferramenta
permanente do exercício da democracia no campo da segurança pública municipal.
Vamos ao debate!
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ANEXO 5 – Ementas dos GT’s da Conferência
Ementa do GT 01 – Integração das Forças de Segurança:

Sendo a integração das forças de segurança um dos grandes desafios a ser
enfrentado para a construção de um modelo de segurança pública mais eficiente e
comprometido com o fortalecimento dos direitos humanos, o presente GT tem por
finalidade traçar estratégias quem incentivem e fortaleçam na cidade de Juiz de Fora uma
atuação colaborativa e harmoniosa dos órgãos que, nos termos da Constituição Federal
de 1988 e da Lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (Lei 13.675/2018),
estão previstos como centrais na implementação e execução de ações estratégicas e
operacionais direcionadas à prevenção, repressão ou apuração das infrações penais.
O SUSP e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS)
foram instituídos com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, por meio da atuação conjunta, coordenada, sistêmica e
integrada dos órgãos da segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade.
Neste sentido, importa destacar que a segurança pública é dever do Estado e
responsabilidade de todos, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, no âmbito das competências e das atribuições legais de cada um.

Ementa do GT 02 – Diálogo e participação popular:

Sendo a participação popular um dos pilares para a construção de um modelo de
segurança pública cidadã, pautado no fortalecimento da democracia e na contribuição
ativa da sociedade, o presente GT tem por finalidade traçar estratégias para a criação e
reforço de instâncias participativas próprias na área da segurança pública. Assim, partindo
da premissa constitucional de que a segurança pública é dever do Estado, mas direito e
responsabilidade de todos, serão discutidas propostas para efetivar a inserção da
sociedade juiz-forana na construção de uma política municipal de segurança pública, por
intermédio da criação de espaços onde os diversos atores sociais poderão abordar temas
relativos ao exercício da cidadania e da efetivação da Segurança Pública e Defesa Social,
consolidando canais de interlocução e mobilização social entre a população e as
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instituições públicas, possibilitando a identificação das demandas da sociedade e de
efetivas propostas de ações preventivas que contribuirão para a construção de uma cultura
de paz.
Sobreleva ressaltar que a criação desta instância de participação, além de legitimar
as ações do poder público, contribuirá para a construção de um novo paradigma de
Segurança Pública em Juiz de Fora, alicerçada na concepção cidadã, em princípios
humanitários e democráticos, e tendo como principais diretrizes a integração dos serviços,
a cooperação interinstitucional e a responsabilidade coletiva como estratégias para
compreender e lidar com a complexidade desta temática.

Ementa do GT 03 - Prevenção social do crime e construção da cultura de paz:

Tendo como pilares a importância da promoção da cidadania, do respeito aos
direitos humanos fundamentais do indivíduo, bem como a necessidade do enfrentamento
às vulnerabilidades sociais como mecanismo de redução da violência e da criminalidade,
o presente GT tem por finalidade identificar, propor, reforçar e integrar ações que,
observadas pela lógica da transversalidade das políticas públicas, contribuam para a
prevenção social à violência, para a resolução pacífica dos conflitos e para a construção
de uma cultura de paz na cidade de Juiz de Fora. Para além das ações repressivas –
também necessárias ao combate à criminalidade – o Município é desafiado a pensar
segurança pública no sentido de também assegurar direitos, envolvendo os atores sociais
afetos ao tema em ações integradas capazes de unir segurança e cidadania.
A partir desta perspectiva, busca-se pontuar ações que reduzam as
vulnerabilidades relacionadas à violência, bem como propor e implantar coletivamente
novas ações. Espera-se, dessa maneira, situar a questão de forma que novas práticas e
saídas criativas de intervenção possam surgir, evitando-se cair no discurso reducionista
que prega que só se combate o crime com repressão policial. Buscamos assim, construir
coletivamente alternativas locais de prevenção e cuidado, evitando ações isoladas e
descontextualizadas.

Ementa do GT 04 – Pesquisa e produção de inteligência:
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Partindo da premissa de que a violência e a criminalidade são fenômenos
complexos e de que o conhecimento de suas especificidades é essencial para a orientação
de políticas de segurança pública eficazes, o presente GT tem por finalidade identificar,
propor, reforçar e integrar ações, institucionais ou não, capazes de contribuir para a
produção de conhecimento qualificado sobre segurança pública na cidade de Juiz de Fora.
A integração proposta possibilitará que a sociedade civil organizada e as forças de
segurança promovam ações de inteligência para o enfrentamento da criminalidade e o
combate à violência a partir da análise de dados que produzirão conhecimento estratégico
a fim de subsidiar decisões institucionais e nortear a criação de políticas públicas de
segurança.
Importante destacar que a produção de inteligência não se limitar à atividade de
investigação, que é centrada em ocorrências já perpetradas e que precisam ser
desvendados quanto à autoria, meios e outras circunstâncias. A pesquisa e a produção de
inteligência são ações especializadas para a obtenção de dados associadas à análise para
sua compreensão e consequente produção de conhecimentos que buscam entender o
fenômeno, em toda sua complexidade, possibilitado o entendimento do passando, do
presente e com o objetivo de prever tendências.
Ementa do GT 05 – Justiça, violência contra a mulher e segurança pública.

Na prevenção à criminalidade, as instituições que compõem o Sistema de Justiça
Criminal desempenham um papel de extrema relevância, sendo a parceria com o poder
executivo, instituições de ensino e sociedade civil essencial para a otimização dos
resultados e construção de uma cultura de paz. Neste sentido, a finalidade deste GT é
identificar, propor e integrar projetos que desenvolvidos nos mais diversos âmbitos
institucionais (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos
Advogados do Brasil, UFJF, Secretarias Municipais e Estaduais, entre outros) e/ou pela
sociedade civil, contribuam para a prevenção à criminalidade, resolução pacifica de
conflitos e fortalecimento da sensação de segurança na cidade de Juiz de Fora.
Este GT terá, ainda, foco especial para as políticas voltadas para a prevenção e
enfrentamento à violência contra a mulher, com reconhecimento de ser este um fenômeno
social complexo e fortemente alicerçado em bases culturais, como pode ser visto nos
15.273 atendimentos realizados na Casa da Mulher – equipamento público municipal
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criado com o objetivo de dar às mulheres vítimas de violência física, psicológica,
patrimonial, moral e sexual – atendimento, acolhimento e encaminhamento adequados.
A inclusão de ações de proteção à mulher na elaboração de políticas públicas de
segurança deve ser objeto de constante preocupação da gestão pública municipal e de
todos os cidadãos por ser fundamental para o alcance de uma sociedade mais inclusiva e
equânime.
Ementa do GT 06 – O papel da imprensa na segurança pública.

É indiscutível que a imprensa desempenha, notadamente frente às novas
tecnologias, um papel de extrema relevância na formação de opinião e na pressão por
políticas de segurança pública. Entretanto, em sua atuação, a mídia tanto pode contribuir
para ampliar, contextualizar e aprofundar os debates sobre violência e criminalidade,
como para reforçar, através de suas pautas, sentimentos coletivos de medo e insegurança.
Neste sentido, esse GT tem por finalidade identificar, propor e reforçar projetos e ações
que reforcem a responsabilidade do papel da mídia na segurança pública, promovendo a
importância de sua participação para a construção de uma cultura de paz na cidade de Juiz
de Fora.
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ANEXO 6 – Propostas formuladas nos GT’s

GT 01 - Integração das Forças de Segurança

Proposta nº 1: Criação de um grupo de intervenção estratégica com reuniões mensais,
objetivando integrar os órgãos de segurança pública para eleger alvos sensíveis que impactam
na segurança municipal;
Proposta nº 2: Estabelecimento de responsáveis em cada órgão de segurança para o
recebimento de demandas dos órgãos com a finalidade de facilitar o acesso às imagens das
câmeras de segurança do Olho Vivo e SETTRA;
Proposta nº 3: Promover reuniões bimestrais entre os integrantes dos órgãos de
segurança com o intuito de trocar informações e aproximar os integrantes dos órgãos de
segurança;
Proposta nº 4: Acompanhar a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública;
Proposta nº 5: Facilitar o compartilhamento do banco de dados dos órgãos de segurança
pública, inclusive com a indicação de um integrante de cada órgão para ser responsável por
este acesso e facilitação;

GT 02 - Diálogo e Participação Popular

Proposta nº 1: Fomentar a reativação e adequação de programas e projetos como o
“Ambiente de Paz”, “Nos Trilhos da Paz” e/ou outros projetos sociais em áreas de conflito,
ouvindo as demandas das crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, com condução efetiva
da educação e das políticas de inclusão social, com plena participação social;
Proposta nº 2: Articular os conselhos de direitos para discussão do fortalecimento da
função protetiva da família e dos vínculos comunitários dos públicos vulneráveis, promovendo
a proposição do estabelecimento de parcerias público/privados, com a sociedade civil e com
toda a rede socioassistencial;
Proposta nº 3: Implantar e fortalecer os conselhos locais e regionais de segurança
pública, garantindo o apoio técnico e logístico e o acolhimento das pautas aprovadas
democraticamente nas regiões para a apreciação e discussão no conselho municipal de
segurança pública, criando câmaras temáticas;
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Proposta nº 4: Garantir o pleno funcionamento e atuação transversal do conselho
municipal de segurança urbana e cidadania a partir da ampla articulação com os demais
conselhos de direito que possui temáticas relacionadas à segurança cidadã;
Proposta nº 5: Promover maior divulgação nos bairros e facilitar o acesso dos canais
institucionais de participação popular já existentes no município, tais como: conselho de
direitos, orçamento participativo, audiências públicas, portal da transparência, conferências,
fóruns temáticos entre outros.

GT 03 - Prevenção Social do Crime e Construção da Cultura de Paz

Proposta nº 1: Capacitar os profissionais que lidam com a segurança pública do
município em cursos nos eixos temáticos de polícia comunitária e direitos humanos e
mobilização social, no intuito de qualifica-los para atuar em ações e projetos para prevenção
de criminalidade;
Proposta nº 2: Que o Poder Executivo do Município fomente, junto ao Estado e ao
Judiciário, a implementação de APAC em Juiz de Fora;
Proposta nº 3: Fortalecer o papel dos CRAS e CREAS como agentes de promoção da
articulação de ações nos diferentes territórios, de forma que as diferentes políticas públicas
atuem nas situações de vulnerabilidade social, garantindo a representatividade dos diferentes
segmentos atuantes no território. Consideramos segmentos: saúde, educação, segurança
pública, assistência social, sistema de garantia de direitos, comunidade e políticas de prevenção
a criminalidade.
Proposta nº 4: Consolidação e aplicação do projeto Rede em Ação (cumprimento da
Lei Municipal nº 12469/2012 que instituiu a área de proteção e segurança escolar) nas escolas
da rede municipal de ensino com dotação orçamentária, consolidação e ampliação de
construção de indicadores, efetividade nos serviços prestados pelas secretarias e órgãos e
parcerias com a política de segurança pública, sistema de garantia de direitos, instituições
acadêmicas, dentre outros.
Proposta nº 5: Que a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania assuma articulação
para mobilização junto ao empresariado local para conhecimento dos serviços ofertados,
objetivando possíveis parcerias e investimentos junto a população atendida mais vulneráveis
que utilizam os equipamentos.
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GT 04 - Pesquisa e Produção de Inteligência

Proposta nº 1: A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Segurança Urbana
e Cidadania, articulará a Unidade Integrada de Inteligência de Juiz de Fora, através de um
pacto interinstitucional entre instituições de defesa, segurança pública e defesa social das
esferas municipal, estadual e federal por meio de termo de cooperação técnica, com o objetivo
de compor uma equipe integrada de caráter permanente destinada à coleta, processamento,
produção e difusão de conhecimento.
Proposta nº 2: Fomentar a criação de um gabinete de gestão integrada municipal com a
finalidade de criar um espaço de articulação entre as instituições que atuam na segurança
pública na cidade de Juiz de Fora.
Proposta nº 3: O Município irá fomentar, junto às instituições de ensino superior, a
produção de pesquisas voltadas para a questão da segurança pública e cidadania na cidade de
Juiz de Fora, considerando, prioritariamente, os projetos de pesquisa e extensão, que se
comprometam com o retorno de seus resultados para a população pesquisada.

GT 05 - Justiça, Violência Contra a Mulher e Segurança Pública

Proposta nº 1: Que o Centro de Referência (Casa da Mulher) seja instituída na forma
de política de estado, para que futuras administrações municipais sejam compelidas a mantêla em funcionamento. Que se institua a Casa da Mulher Itinerante nos moldes do trabalho já
existente. Que seja retomado o funcionamento da Casa Abrigo.
Proposta nº 2: Criar o programa de enfrentamento a violência contra a mulher no âmbito
do município, integrando as forças de segurança, a sociedade civil organizada, ONGs,
conselhos ligados a causa, atuando nas escolas, grandes empresas sob a perspectiva de
prevenção.
Proposta nº 3: Intervir junto ao comando, solicitando o retorno do atendimento da
Polícia Militar na sede da Casa da Mulher, exercido preferencialmente por policial feminina,
visando o registro do REDS, registro de evento de defesa social.
Proposta nº 4: Que o Município, no âmbito do plano municipal de segurança pública,
se comprometa a interceder e pactuar com o estado para que a DEAM, Delegacia de
Atendimento à Mulher, atue 24 horas em Juiz de Fora.

270

Proposta nº 5: Que o município, no âmbito do plano municipal de segurança pública,
estabeleça políticas para mulheres egressas do sistema prisional visando reinseri-las na
sociedade de forma digna, concedendo-lhes novas oportunidades.

GT 06 - O Papel da Imprensa na Segurança Pública

Proposta nº 1: Criação de bancos de dados unificados de segurança pública em Juiz de
Fora. (Proposta não aprovada)
Proposta nº 2: Fortalecimento e capacitação das assessorias de comunicação dos órgãos
de segurança.
Proposta nº 3: Plano municipal que preveja destinação de verbas para campanhas
educativas de segurança e projetos comunitários e crie grupos permanentes de discussão com
a imprensa.
Proposta nº 4: Apoio a projetos sociais e capacitação de lideranças comunitárias por
meio de parcerias público-privadas para aumentar as demandas para imprensa.
Proposta nº 5: O Município deve incentivar e promover estratégias de mídias
comunitárias.
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ANEXO 7 – Íntegra da Lei n. 13.975/2019

LEI Nº 13.975, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania COMSUC/JF e dá outras providências; altera o art. 53, da Lei nº 13.830, de 31 de janeiro de
2019, que “Dispõe sobre a Organização e Estrutura do Poder Executivo do Município de Juiz
de Fora, fixa princípios e diretrizes de gestão e dá outras providências”.

Projeto de autoria do Executivo - Mensagem n. 4374.

A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I - DA CRIAÇÃO -

Art. 1º Esta Lei institui o Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de
Fora - COMSUC/JF, órgão colegiado permanente, de competência consultiva, sugestiva e de
acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social no âmbito
municipal, respeitadas as instâncias decisórias e as normas de organização da administração
pública e em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº 13.675, de 11 de
junho de 2018 e no Decreto nº 9.489, de 30 de agosto de 2018, bem como define sua
composição, competências e funcionamento.
CAPÍTULO II - DA COMPOSIÇÃO –

Art. 2º O Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania será composto por
representantes dos seguintes órgãos e entidades:

I - Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora;
II - Secretaria de Educação de Juiz de Fora;
III - Secretaria de Desenvolvimento Social de Juiz de Fora;
IV - Secretaria de Transportes e Trânsito de Juiz de Fora;
V - Guarda Municipal de Juiz de Fora;
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VI - Câmara Municipal de Juiz de Fora;
VII - Polícia Federal;
VIII - Polícia Rodoviária Federal;
IX - Polícia Civil de Minas Gerais;
X - Polícia Militar de Minas Gerais;
XI - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
XII - Sistema Prisional de Minas Gerais;
XIII - Sistema Socioeducativo de Minas Gerais;
XIV - Ministério Público;
XV - Defensoria Pública;
XVI - Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);
XVII - 4 (quatro) representantes de entidades e organizações da sociedade cuja finalidade
esteja relacionada com políticas de segurança pública e defesa social;
XVIII - 3 (três) representantes de entidades de profissionais de segurança pública;
XIX - 7 (sete) representantes da sociedade civil organizada, da defesa dos direitos humanos,
veículos de comunicação, associação de moradores e especialistas na área.
§ 1º Os representantes das entidades e organizações referidas nos incs. XVII, XVIII e XIX do
caput deste artigo serão eleitos por meio de processo aberto, conforme convocação pública e
critérios objetivos previamente definidos pelo COMSUC/JF.
§ 2º O processo a que se refere o§ 1º será precedido de convocação pública, cujos termos serão
aprovados na primeira reunião deliberativa do COMSUC/JF, observados o requisito de
representatividade e os critérios objetivos definidos também na primeira reunião.
§ 3º Cada conselheiro terá 1 (um) suplente, que substituirá o titular em sua ausência.
§ 4º Os mandatos dos conselheiros terão a duração de 2 (dois) anos, permitida apenas uma
recondução ou reeleição.
§ 5º A nomeação e posse dos membros do primeiro COMSUC/JF far-se-á pelo Prefeito
Municipal, por meio de Decreto do Executivo Municipal, num prazo de até 60 (sessenta) dias
da publicação desta Lei.

CAPÍTULO III - DAS COMPETÊNCIAS -

Art. 3º Compete ao Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, entre outros
definidos em regimento interno ou em norma específica:
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I - propor diretrizes para a implementação das políticas públicas de segurança urbana e
cidadania no município, com vistas à prevenção e ao combate da violência e da criminalidade
e com foco na promoção da transversalidade com as políticas públicas sociais e garantidoras
de direitos;
II - fiscalizar a execução do Plano Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de
Fora, bem como a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania, a fim de garantir que sejam aplicados em consonância com o estabelecido no Plano
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania;
III - propor à Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania e aos integrantes do Sistema Único
de Segurança Pública, no âmbito municipal, a definição anual de metas de excelência com
vistas à prevenção e à repressão das infrações penais e administrativas e à prevenção de
desastres, por meio de indicadores públicos que demonstrem, de forma objetiva os resultados
pretendidos;
IV - contribuir para a integração e a interoperabilidade de informações e dados eletrônicos
sobre segurança pública e defesa social, prisionais e sobre drogas, no âmbito municipal;
V - propor a criação de grupos de trabalho com o objetivo de produzir e publicar estudos e
diagnósticos para a formulação e a avaliação de políticas públicas relacionadas com segurança
urbana e cidadania;
VI - prestar apoio e articular-se, sistematicamente, com o Conselho Nacional e Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social, com vistas à formulação de diretrizes básicas comuns e à
potencialização do exercício de suas atribuições legais e regulamentares;
VII - estudar, analisar e sugerir alterações na legislação pertinente; VIII - promover a
articulação, no âmbito municipal, entre os órgãos que integram o Susp e a sociedade civil.
Parágrafo único. O COMSUC/JF divulgará anualmente e, de forma extraordinária, quando
necessário, as avaliações e as recomendações que emitir a respeito das matérias de sua
competência.

CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO -

Art. 4º O Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania terá o seu funcionamento
regido por Regimento Interno próprio a ser elaborado e aprovado no prazo de 60 (sessenta)
dias da posse dos conselheiros, após devida deliberação em reunião do Plenário destinada a
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este fim, devendo ser publicado em Diário Oficial do Município, sob a forma de Resolução do
Conselho, obedecendo as seguintes normas:

I - Plenário como órgão de deliberação máxima;
II - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada 2 (dois) meses e
extraordinariamente quando convocadas pelo Presidente ou por requerimento da maioria dos
conselheiros.

Art. 5º Compete ao Plenário do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania:
I - aprovar seu regimento interno;
II - eleger anualmente o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Segurança
Urbana e Cidadania, por meio de escolha dentre seus membros, por voto de maioria simples,
para cumprirem mandato de 2 (dois) anos;
III - instituir grupos de trabalho e comissões, de caráter temporário, destinados ao estudo e à
elaboração de propostas sobre temas específicos;
IV - deliberar sobre a perda de mandato dos membros do Conselho Municipal de Segurança
Urbana e Cidadania;
V - aprovar o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Segurança Urbana
e Cidadania;
VI - aprovar anualmente o relatório de atividades do Conselho Municipal de Segurança Urbana
e Cidadania; e
VII - deliberar e editar resoluções relativas ao exercício das atribuições do Conselho Municipal
de Segurança Urbana e Cidadania.

§ 1º As funções de Presidente e de Vice-Presidente serão exercidas, alternadamente, entre
representantes do Poder Público e da sociedade civil.
§ 2º A função de Presidente, no primeiro ano do mandato de cada gestão do Conselho
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, será exercida por representante do Poder Público.
§ 3º As deliberações do Plenário dar-se-ão, preferencialmente, por consenso ou por maioria
simples de votos.
§ 4º Os grupos de trabalho e as comissões terão duração pré-determinadas, cronograma de
trabalho específico e composição definida pelo Plenário do Conselho Municipal de Segurança
Urbana e Cidadania.
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Art. 6º A atividade dos membros do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania
reger-se-á pelas seguintes disposições:

I - o exercício da função de conselheiro é considerado serviço público relevante e não será
remunerado;
II - cada membro do COMSUC/JF terá direito a um único voto na sessão plenária;
III - as decisões do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania serão
consubstanciadas em resoluções.

Art. 7º Todas as plenárias do COMSUC/JF serão públicas e precedidas de ampla divulgação.
Parágrafo único. As resoluções do Conselho, bem como os temas tratados em Plenário, nas
diretorias e comissões serão objeto de ampla e sistemática divulgação.

Art. 8º O Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania será representado por uma
Diretoria Executiva, com atribuições definidas no Regimento Interno, eleita em Assembleia
Geral do órgão, escolhida entre os seus membros na primeira reunião ordinária, mediante
votação pelo Plenário e será constituída por:

I - Presidente;
II - Vice-Presidente;
III - 1º Secretário;
IV - 2º Secretário;
V - 1º Tesoureiro;
VI - 2º Tesoureiro.

Art. 9º São atribuições do Presidente do Conselho Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania:
I - convocar e presidir as reuniões do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania;
II - solicitar ao Conselho Municipal da Juventude (CMJ) ou aos grupos de trabalho ou às
comissões a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de relevante
interesse público;
III - firmar as atas das reuniões do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania; e
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IV - constituir e organizar o funcionamento dos grupos de trabalho e das comissões e convocar
as respectivas reuniões.

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS -

Art. 10. Para fins administrativos, o Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania COMSUC/JF vincula-se à Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania da Prefeitura de Juiz
de Fora, que prestará apoio técnico administrativo necessário ao seu funcionamento.
Art. 11. O art. 53, da Lei nº 13.830, de 31 de janeiro de 2019, que “Dispõe sobre a Organização
e Estrutura do Poder Executivo do Município de Juiz de Fora, fixa princípios e diretrizes de
gestão e dá outras providências”, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso e alínea:
“Art. 53. (...) (...) XIII - à Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania:
a) o Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania.”

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura de Juiz de Fora, 10 de dezembro de 2019.

ANTÔNIO ALMAS

Prefeito de Juiz de Fora

ANDRÉIA MADEIRA GORESKE

Secretária de Administração e Recursos Humanos
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ANEXO 8 – Íntegra do Dec. n. 14.018/2020

DECRETO Nº 14.018 - de 21 de julho de 2020.

Nomeia e dá posse aos representantes da sociedade civil e aos representantes
governamentais como conselheiros do Conselho Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania - COMSUC/JF, para mandato de 02 (dois) anos, compreendendo o biênio
2020/2022.

O PREFEITO DE JUIZ DE FORA, no uso das atribuições previstas no art. 47, inc. VI,
da Lei Orgânica do Município, e na Lei nº 13.975, de 10 de dezembro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam nomeadas e empossadas para compor o Conselho Municipal de
Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora - COMSUC/JF, como representantes
governamentais,

as

pessoas

abaixo

designadas:

I - Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora: José Sóter de Figueirôa
Neto (Titular); e Leandro Lisboa Barros (Suplente);
II - Secretaria de Educação de Juiz de Fora: Tânia Franklin Pedroso (Titular); e Mônica
Cruz Vieira Mendonça (Suplente);
III - Secretaria de Desenvolvimento Social de Juiz de Fora: Rogério de Souza
Rodrigues (Titular); e Patrick Zanella Oliveira Lage (Suplente);
IV - Secretaria de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora: Ana Beatriz Santos Machado
Chaves (Titular); e Renata Furtado Vianna Sampaio (Suplente);
V - Guarda Municipal de Juiz de Fora: Emilce de Castro Silva (Titular); e Ricardo
Rodrigues

Loures

(Suplente);

VI - Câmara Municipal de Juiz de Fora: Carlos Alberto Mello (Titular); e Hitler Vagner
Candido de Oliveira (Suplente);
VII - Polícia Federal: Ronaldo Guilherme Campos (Titular); e Ramon Daibert
Martinelli

Vidal

(Suplente);

VIII - Polícia Rodoviária Federal: Francisco Duarte Vieira Junior (Titular); e José
Marcio de Oliveira Gomes (Suplente);
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IX - Polícia Civil de Minas Gerais: Gustavo Adélio Lara Ferreira (Titular); e Armando
Avolio

Neto

(Suplente);

X - Polícia Militar de Minas Gerais: Yoshio Luiz Yamaguchi (Titular); e Rogério
Fernandes

de

Oliveira

(Suplente);

XI - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: Acácio Tristão Gouvêa (Titular); e
Thomaz Tassi de Freitas (Suplente);
XII - Polícia Penal de Minas Gerais: Giuliano de Paula (Titular); e Fábio Luiz Martins
Macedo

de

Paula

(Suplente);

XIII - Centro Socioeducativo de Juiz de Fora: Osnério Abreu (Titular); e Jean de Souza
Lopes

(Suplente);

XIV - Ministério Público de Minas Gerais: Soraya da Silva Guedes (Titular);
XV - Defensoria Pública de Minas Gerais: Ruben Resende Soares de Oliveira (Titular);
e Lenora Bustamante de Luna Dias (Suplente).

Art. 2º Ficam nomeadas e empossadas para compor o Conselho Municipal de
Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora - COMSUC/JF, como representantes da
sociedade

civil,

as

pessoas

abaixo

designadas:

I - Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção Juiz de Fora: Saed Divan (Titular); e
Ivandro Edmundo Rachel de Castro (Suplente);
II - Instituto Elo: Sheila Mara Dianini Melo (Titular); e Pablo Ramonyer Felix Rocha
(Suplente);
III - Coletivo Maria Maria: Mônica Donirato Abrahão Curry (Titular); e Michelle de
Fátima

Vieira

Leal

(Suplente);

IV - Consep Sul: Jorge de Brito Mello (Titular); e Maria Lucinda Duarte Paiva
(Suplente);
V - Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas: Fernando Rinco Rocha (Titular); e
Alexandre Corrêa Rocha (Suplente);
VI - Associação dos Guardas Municipais de Juiz de Fora: Cristian Nunes de Morais
(Titular); e Marco Antônio Ribeiro (Suplente);
VII - Associação do Sistema Socioeducativo e Prisional de Juiz de Fora: Wanderson
Pereira Pires (Titular); e Rafael de Oliveira Ávila (Suplente);
VIII - Associação dos Agentes de Trânsito de Juiz de Fora: Murilo Halfeld Clark
(Titular); e Marcos de Souza Lana (Suplente);
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IX - Associação Pró Melhoramentos do Bairro Ipiranga: Paulo Alexandre Moreira da
Silva (Titular); e Fernanda de Almeida Delgado (Suplente);
X - Instituto Educação e Cidadania: Fabiana Rabelo dos Santos (Titular); Paulo Cézar
de

Oliveira

(Suplente);

XI - Núcleo de Estudos de Violência e Direitos Humanos da UFJF: Ricardo Bedendo
(Titular); e Paulo Cesar Pontes Fraga (Suplente);
XII - Faculdade Doctum de Juiz de Fora: Letícia Fonseca Paiva Delgado (Titular); e
Deo

Campos

Dutra

(Suplente);

XIII - Sociedade Pró Melhoramentos do Bairro Alto dos Passos: Rita de Cássia
Guimarães Pipa (Titular); e Antônio Carlos Nogueira Coldibeli (Suplente);
XIV - União Juizforana de Associações Comunitárias de Bairros e Distritos: Heloisa
Cabral de Carvalho (Titular); e Joana D’arc da Silva (Suplente);
XV - Associação de Moradores do Bairro Poço Rico: Waldir Francisco de Andrade
(Titular); e Alexandre Reis Silva (Suplente).

Art. 3º Registre-se, publique-se no Órgão Oficial do Município e cumpra-se.
Art. 4º O presente Decreto tem efeito retroativo a contar de 09 de março de 2020.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura de Juiz de Fora, 21 de julho de 2020.

a)ANTÔNIO ALMAS - Prefeito de Juiz de Fora.
a)ANDRÉIA MADEIRA GORESKE - Secretária de Administração e Recursos
Humanos
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ANEXO 9 – Resolução n. 143 publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município
de Juiz de Fora

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
ATOS DO GOVERNO DO PODER EXECUTIVO

Publicado em: 16/08/2019 às 00:01
RESOLUÇÃO N.º 143 - SESUC – Dispõe sobre o regulamento da 1ª Conferência Municipal de Segurança
Urbana e Cidadania de Juiz de Fora – MG e institui e nomeia os membros da comissão organizadora. O
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 33, da
Lei Municipal nº 13.830, de 31 de janeiro de 2019, RESOLVE: CAPÍTULO I - DA ATRIBUIÇÃO,
REALIZAÇÃO E TEMÁRIO - Art. 1º A 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de
Fora - MG, a ser realizada no âmbito do Município de Juiz de Fora, tem a atribuição de avaliar a situação local no que
tange à segurança pública e propor novas diretrizes para o seu aperfeiçoamento. Art. 2º A 1ª Conferência Municipal
de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora - MG, terá como tema central: “SEGURANÇA PÚBLICA:
DEVER DO ESTADO, DIREITO E RESPONSABILIDADE DE TODOS”. Art. 3º A 1ª Conferência Municipal de
Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora - MG terá como eixos: I - Integração das forças de segurança; II
- Diálogo e participação popular; III - Prevenção social do crime e construção da cultura de paz; IV - Pesquisa e
produção de inteligência; V - Justiça, violência contra a mulher e segurança pública; VI - O papel da imprensa na
segurança pública. Art. 4º A 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora - MG será
coordenada pelo Secretário Municipal de Segurança Urbana e Cidadania. CAPÍTULO II - DA COMISSÃO
ORGANIZADORA - Art. 5º Fica criada a Comissão Organizadora da 1ª Conferência Municipal de Segurança
Urbana e Cidadania composta pelos seguintes membros: I - José Sóter de Figueirôa Neto – Secretário de Segurança
Urbana e Cidadania; II - Emilce de Castro Silva – Comandante da Guarda Municipal de Juiz de Fora; III - Jefferson
Rodrigues – Subsecretário de Proteção e Defesa Civil; IV - Wanessa Barbosa – Coordenadora da Casa dos Conselhos
da Secretaria de Desenvolvimento Social; V - Renata Cristina Teixeira de Castro Vargas – Assistente Social da
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil; VI - Leandro Lisboa Barros – Guarda Municipal; VII - Daniel Luiz
Andrade – Guarda Municipal; VIII - André Moreira Campos – Guarda Municipal; IX - Elaine de Mello Campos
Meziat – Assessora da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania; X – Fabiana Fernandes dos Santos – Assessora
da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania; XI - Samara Miranda da Silva – Assessora de Comunicação da
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Secretaria de Comunicação Publica; XII - Marcelo Kleber Firmo Azalim – Assessor da Secretaria de Saúde; XIII
- Marilene de Almeida Rachel – Assessora de Comunicação do Presidente da Comissão de Segurança Pública da
Câmara Municipal de Juiz de Fora; XIV - Viviane Freitas – Analista Executiva de Defesa Social da Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública; XV - Letícia Fonseca Paiva Delgado – Professora de Ciências Criminais da
Faculdade Doctum. CAPÍTULO III - DA PARTICIPAÇÃO - Art. 6º A 1ª Conferência Municipal de Segurança
Urbana e Cidadania de Juiz de Fora - MG contará com o número limitado de 180 (cento e oitenta) participantes
inscritos. Parágrafo único. A solenidade de abertura, no dia 29 de agosto, será aberta ao público sem necessidade
prévia de inscrição. Art. 7º As inscrições dos participantes da 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania de Juiz de Fora - MG ocorrerão no período de 19/08/2019 a 29/08/2019, das 09h às 11h e das 14h às 17h,
na sede da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, na Avenida Sete de Setembro, nº 768, Costa Carvalho, Juiz
de Fora - MG ou por meio do endereço eletrônico: https://www.sympla.com.br/1-conferencia-municipal-deseguranca-urbana-e-cidadania__610981, sendo certo que, atenderá às condições previstas no artigo anterior e no
Anexo Único desta Resolução. Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas destinadas aos
representantes dos órgãos públicos e de representes da sociedade civil organizada até a data limite do dia 27/08/2019,
estas serão disponibilizadas aos cidadãos que queiram participar sem representatividade, observada a ordem de
inscrição. CAPÍTULO IV - DA PROGRAMAÇÃO - Art. 8º A 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e
Cidadania de Juiz de Fora - MG terá a seguinte programação:
I - 29 DE AGOSTO
Local: Teatro “Paschoal Carlos Magno”
(Rua Gilberto de Alencar – Centro)
18h30min: Abertura Solene
19h30min: Palavra do Ministro da Controladoria-Geral da União – Wagner Rosário
20h: Palestra Magna – Pacto Pela Paz
Palestrante: Alberto Kopittke – consultor da Comunitas, presidente do Instituto Cidade Segura, doutorando em
Políticas Públicas, especialista em Segurança Pública.
21h: Espaço para Debate
*Aberto ao público
II - 30 DE AGOSTO
a - Manhã
Local: Fórum “Benjamim Colucci” – Tribunal do Júri
(Rua Marechal Deodoro, 662 – Centro).
8h: Credenciamento
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9h : Leitura e aprovação do regimento
9h30min: Mesa temática:
10h30min: Café
10h45min: Espaço para Debate
11h30min: Constituição dos Grupos de Trabalho
12h: Intervalo
b - Tarde
b.1 - Grupos de Trabalho
Local: Faculdade Doctum
(Av. Rio Branco, 2.665 – Centro).
13h30min: Grupos de Trabalho
- “Integração das Forças de Segurança Pública”
- “Diálogo e Participação Popular”
- “Prevenção Social do Crime e Construção da Cultura de Paz”
- “Pesquisa e Produção de Inteligência”
- “Justiça, Violência Contra a Mulher e Segurança Pública”
- “O Papel da Imprensa na Segurança Pública”
b.2 - Plenária Final
Local: Câmara Municipal de Juiz de Fora
(Rua Halfeld, 955 – Centro).
17h30min: Café
18h: Plenária Final – Apresentação e aprovação das propostas.
CAPÍTULO V - DOS GRUPOS DE TRABALHO - Art. 9º Os Grupos de Trabalho reunir-se-ão ao final da Mesa
Temática e terão por objetivo aprofundar a reflexão sobre cada um dos eixos temáticos e elaborar propostas a serem
apresentadas, discutidas e aprovadas na Plenária Final da Conferência Municipal. Art. 10. A Comissão Organizadora
indicará, previamente, coordenadores e facilitadores para cada Grupo de Trabalho. Os relatores de cada GT serão
eleitos por aclamação da maioria simples dentre os participantes de cada grupo. § 1º As atribuições do Coordenador
são: I - Coordenar os debates, assegurando o uso da palavra a todos os participantes; II - Controlar as falas por ordem
de inscrição e tempo; III - Assegurar que as propostas sejam apresentadas, debatidas, votadas e aprovadas de acordo
com o Regimento Interno; IV - Esclarecer dúvidas. § 2º As atribuições do Facilitador são: I - Dar apoio logístico e
administrativo aos coordenadores e relatores dos grupos de trabalho. § 3º As atribuições do Relator são: I
- Sistematizar os debates, redigir as propostas apresentadas pelo grupo, salvando-as em meio eletrônico e apresentá-
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las na plenária final; II - Colher a assinatura dos presentes; III - Elaborar o relatório dos trabalhos do grupo ao qual
estiver vinculado, em formulário próprio, contendo: identificação temática do grupo de trabalho, número, nome e
categoria dos participantes, nome do coordenador, relator e facilitador, anexando as propostas aprovadas na Plenária
Temática. § 4º Cada Grupo de Trabalho deverá apresentar o número máximo de 5 (cinco) propostas relacionadas ao
seu eixo temático. CAPÍTULO VI - DA PLENÁRIA FINAL - Art. 11. A Plenária Final da 1ª Conferência
Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora - MG ocorrerá no dia 30/08/2019, no salão principal da
Câmara Municipal, a partir das 17h30min, tendo o caráter deliberativo e propositivo, e será constituída por todos os
participantes inscritos. § 1º Nesta sessão, aberta a todos os membros da 1ª Conferência, cada participante,
devidamente credenciado e identificado com crachá, terá direito a voz e voto. § 2º A Mesa da Plenária Final será
presidida por um membro indicado pela Comissão de Segurança da Câmara Municipal e um membro indicado pela
Prefeitura de Juiz de Fora. Art. 12. A apresentação das propostas sistematizadas nas Plenárias Temáticas, sua
votação, aprovação e demais procedimentos ocorrerão conforme aprovação do Regimento Interno. CAPÍTULO VII DO RELATÓRIO FINAL - Art. 13. O relatório final, com ênfase nas deliberações da 1ª Conferência Municipal de
Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora - MG, bem como cópia da lista de participantes da Conferência
Municipal serão encaminhados aos gestores da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria de Estado de
Segurança Pública de Minas Gerais e Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de
Fora. CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS - Art. 14. Serão conferidos
certificados aos participantes da 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora - MG,
desde que obtenham 6h30min de frequência. Art. 15. Os casos omissos, não previstos nesta Resolução, serão
resolvidos pela Comissão Organizadora da 1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de
Fora - MG. Art. 16. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Prefeitura de Juiz de Fora, 15
de agosto de 2019. a) JOSÉ SÓTERFIGUEIRÔA NETO - Secretário de Segurança Urbana e Cidadania.
ANEXO ÚNICO

1ª Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania
DISPONIBILIDADE DE VAGAS PARA O DIA 30/08
Total: 180 vagas
INCRIÇÕES PARA REPRESENTANTES DE ORGÃOS PÚBLICOS

VAGAS

1

Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de For a

05

2

Secretaria de Educação de Juiz de For a

05

3

Secretaria de Desenvolvimento Social de Juiz de For a

05
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4

Secretaria de Transporte e Trânsito de Juiz de For a

05

5

Guarda Municipal de Juiz de For a

05

6

Câmara Municipal de Juiz de For a

05

7

Polícia Federal

05

8

Polícia Rodoviária Federal

05

9

Polícia Civil de Minas Gerais

05

10

Polícia Militar de Minas Gerais

05

11

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

05

12

Sistema Prisional de Minas Gerais

05

13

Sistema Socioeducativo de Minas Gerais

05

14

Ministério Público de Minas Gerais

05

15

Defensoria Pública de Minas Gerais

05

INCRIÇÕES PARA REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
16
17
18
19

Representantes da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
Representantes de entidades e organizações da sociedade civil cuja finalidade esteja
relacionada com políticas públicas de segurança e defesa social.
Representantes de entidades de profissionais de segurança pública
Representantes da sociedade civil organizada, da defesa dos direitos humanos, veículos de
comunicação, associação de moradores e especialistas na área de segurança pública.

VAGAS
05
20
15
35

INSCRIÇÕES AVULSAS

VAGAS

20

30

Cidadãos que queiram participar sem representatividade.

