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RESUMO 
 

 

O presente trabalho analisa a administração institucional de conflitos no âmbito da 

Segurança Pública no município de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de 

Janeiro, numa observação das práticas conjuntas adotadas pelos atores políticos 

locais – instituições de segurança pública, poder público e sociedade civil – no 

Conselho Comunitário de Segurança de Campos dos Goytacazes, pertencente à 8ª 

Área Integrada de Segurança Pública, e das suas repercussões na política pública 

de segurança municipal, isto, sob a ótica da nova agenda política brasileira advinda 

do processo de redemocratização e descentralização da Segurança Pública pós-

Constituição de 1988 e com foco no papel do município como lugar propício para 

esta discussão, sobretudo, em prol da qualidade de vida de seus cidadãos. Haveria 

efetividade de uma política nacional aplicada em âmbito municipal sem que fossem 

pormenorizadas as demandas locais e adequadas às normas gerais à especificidade 

do lugar? Como se opera, na prática, a descentralização política da segurança 

pública? E no município, quem atuaria na gestão e execução das políticas públicas 

de segurança? Onde seria o espaço que serviria de arena para o diálogo e 

demandas dos atores envolvidos com a segurança pública municipal? 

Especificamente, utilizando-se, além do levantamento bibliográfico pertinente ao 

tema, pesquisa qualitativa por observação etnográfica, análise de documentos 

relativos às políticas e programas de segurança pública municipal a partir de 2006, a 

sistematização das estatísticas produzidas pelas instituições e as entrevistas, em 

formato aberto, concedidas pelos atores envolvidas, foram identificados os conflitos 

e formas de administração, analisando os reflexos políticos das questões levadas ao 

CCS na construção da agenda política municipal, verificando, ao final, quem pauta e 

para quem se pauta a segurança pública no munícipio. Isso, contextualizando as 

instituições e a sociedade civil representada e presente nas reuniões mensais do 

CCS, suas falas e vozes, e, tudo, como plano de fundo, sob o enfoque do município 

como protagonista no planejamento, gestão e implementação de ações políticas 

para a segurança pública. 

 

Palavras-chaves: segurança pública, administração de conflitos, Conselho 

Comunitário de Segurança, Campos dos Goytacazes. 



9 
 

ABSTRACT 

 
This paper analyzes the institutional administration of conflicts in the field of Public 
Security in the municipality of Campos dos Goytacazes, in the state of Rio de Janeiro, in 
an observation of the joint practices adopted by local political actors - public security 
institutions, public authorities and civil society - in the Community Safety Council of 
Campos dos Goytacazes, belonging to the 8th Integrated Area of Public Security, and its 
repercussions on the public policy of municipal security, in view of the new Brazilian 
political agenda arising from the process of redemocratization and decentralization of 
Public Security post-Constitution of 1988 and focusing on the role of the municipality as a 
propitious place for this discussion, above all, for the quality of life of its citizens. Would 
there be a national policy applied at the municipal level without the local demands and the 
general norms being specific to the specificity of the place? How, in practice, is the 
political decentralization of public security? And in the municipality, who would act in the 
management and execution of public security policies? Where would be the space that 
would serve as an arena for the dialogue and demands of the actors involved with 
municipal public safety? Specifically, in addition to the bibliographic survey pertinent to the 
topic, qualitative research through ethnographic observation, analysis of documents 
related to municipal public security policies and programs as of 2006, the systematization 
of statistics produced by institutions and interviews, in a format the conflicts and forms of 
administration were analyzed, analyzing the political reflexes of the issues taken to the 
CCS in the construction of the municipal political agenda, verifying, in the end, who rules 
and for whom is the public security in the municipality. This, contextualizing the institutions 
and civil society represented and present at the CCS monthly meetings, their speeches 
and voices, and all, as a background, under the focus of the municipality as protagonist in 
the planning, management and implementation of political actions for the public security. 
 
Keywords: public security, conflict management, Community Safety Council, Campos dos 
Goytacazes 
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INTRODUÇÃO 
 

Brasil. Golpe de Estado. Ditadura. Governo autoritário, restrições à liberdade, 

violação dos direitos humanos. Oposição ao regime, movimento pró-democracia, fim 

do regime militar. Instaurada a Nova República via sufrágio indireto, eleito de um 

presidente civil e diante de um movimento pró-democrático, instala-se a Assembleia 

Nacional Constituinte. Em franca oposição às cotidianas práticas experimentadas nos 

vinte e um anos anteriores, promulga-se a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, redemocratizando o país. Vislumbram-se direitos fundamentais e 

garantias individuais, ampliação dos direitos políticos e fortalecimento dos novos 

movimentos sociais. As forças armadas saem das ruas e retomam sua missão 

institucional de defesa do Estado.  

A segurança pública, antes tratada como assunto exclusivo de ordem e de 

defesa nacional e adstrita à concepção de segurança e proteção do território brasileiro, 

ganha nova roupagem, passando a ser considerado tema central neste novo cenário, 

com expectativas de mudanças coerentes com um Estado Democrático de Direto. É 

neste contexto de abertura política promovida pela Constituição que a segurança 

pública, formalmente reconhecida como direito fundamental de segunda geração, 

individual e inviolável de brasileiros e estrangeiros residentes no país, passa a integrar 

fortemente a agenda política – e, sobretudo, os programas governo nas campanhas 

eleitorais – do governo federal, estadual e, inclusive, municipal e se torna – guardadas 

as diretrizes propostas em âmbito federal – demanda pública com participação social 

franqueada na formulação de suas políticas. 

Contudo, da constitucionalidade formal até a efetividade de ações democráticas 

coerentes, o caminho tem sido longo. Os índices criminais apontam para um número 

recorde de homicídios. A sensação de insegurança assola os moradores das grandes 

e médias cidades. As insistentes práticas violadoras de direitos humanos denunciadas 

aos organismos internacionais se somam às denúncias de outras instâncias: as de 

corrupção contra governantes e grandes empresários brasileiros. Do cenário político, 

sobrevém um impeachment presidencial. Acirram-se as posições. De um lado, os que 

buscam a preservação de direitos; de outro, os que defendem práticas rigorosas – e 

por vezes radicais como o uso da tortura – como medidas eficazes para a redução da 

criminalidade numa vertiginosa demanda por castigo e punição. Todavia, e apesar 

disso, cresce cada vez mais – tanto em estatísticas quanto em sentimento – a violência 
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urbana como sujeito difuso e em processo de acumulação social (MACHADO DA 

SILVA, 2010; MISSE, 2006).  

No âmbito estadual, a “nova” polícia, a polícia pacificadora, não mais ocupa as 

principais páginas de jornais e horários nos canais televisivos. Não há mais lugar para 

o retrato do modelo de política de segurança pública tido – até os últimos dois anos – 

como exitoso no combate ao tráfico e à criminalidade na capital do estado. Em vez 

disso, o foco da mídia se volta para a prisão do ex-governador, para a crise econômica 

que assola o estado e para a desenfreada violência urbana que faz dos policiais 

também vítimas. O Secretário de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro – 

apresentado como mentor daquela política pacificadora – termina o seu trabalho 

justificando os malogrados resultados ao “desmonte” da política e à crise econômica e 

renuncia ao cargo.  Decreta-se a intervenção federal no estado do Rio. As forças 

armadas sobem os morros e ocupam as ruas. Dobram os números de chacinas. Um 

mês depois, o mesmo partido político que questiona a constitucionalidade do decreto 

intervencionista conta com menos uma representante no legislativo carioca, alvo fatal 

de uma ação criminosa ainda sem motivação definida. 

Nos municípios do interior fluminense, antes mesmo disso – quando as UPPs 

ainda eram apresentadas como modelo político eficaz – uma série de boatos, 

entretanto, atinge novos espaços que não os da capital. Boatos cativados pela mídia, 

insuflados pelas estatísticas criminais e fundamentados na alegação de que, expulsos 

de seus territórios de origem, os criminosos migravam para os municípios do interior do 

estado do Rio de Janeiro e ali aumentavam os índices criminais e fomentavam a 

violência urbana.  

O município de Campos dos Goytacazes – onde se situa o Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas no qual se 

desenvolve a presente dissertação – não foi exceção. Cidade média, polo referencial 

da região norte fluminense e maior município em extensão territorial do estado do Rio 

de Janeiro, Campos vem sofrendo, em curto prazo, impactos positivos e negativos do 

crescimento econômico baseado, em grande parte, na produção de petróleo e gás, o 

que reflete na estrutura do território, na economia, no meio ambiente, nos movimentos 

pendulares de trabalhadores e estudantes, e atinge problemas sociais que ecoam em 

diversas áreas, inclusive, na segurança pública. Repercutem, sobretudo nos últimos 

anos, relatos de que o município está cada vez mais violento. E as estatísticas 

colaboram para reforçar a sensação de insegurança no município, tais como, por 
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exemplo, o aumento abrupto das taxas de homicídio percebidas a partir de 2016. 

Roubos, homicídios e o tráfico de drogas são queixas constantes da população 

campista. Fatos que criam um contrassenso entre a tranquilidade que se espera da 

vida interiorana e aquilo que acomete o dia a dia dos munícipes. Todavia, não se vê 

noticiais que atribuem o “problema da violência” a este contexto, mesmo diante das 

evidentes modificações na estrutura do território e na sociabilidade local. Fortificam-se, 

assim, as versões do ocorrido que corroboram com os boatos sobre a migração do 

crime para o interior pós-UPP. Para além disso, a associação àqueles moradores de 

espaços apresentados como mais violentos na cidade à semelhança das favelas do 

Rio de Janeiro, atentando-se para o subdistrito de Guarus – maior contingente 

populacional do município e que contém uma das áreas mais perigosas do interior do 

estado do Rio de Janeiro, conhecida como “Faixa de Gaza” entre os policiais (In: Folha 

da Manhã, 12/06/2018, em anexo) – ainda que os índices criminais apontem diferenças 

pouco significativas. 

Por outro lado, a despeito da nova agenda brasileira de políticas públicas de 

segurança e dos sucessivos planos nacionais de segurança pública que visam 

promover a descentralização política da segurança pública, temos, nas esferas locais, 

a incerteza das atribuições das Guardas Municipais – que atualmente reclamam o 

reconhecimento legislativo da nomenclatura de “polícia municipal” – e o 

desconhecimento da natureza dos conflitos que devem ser administrados no município 

pelas instituições de segurança (MIRANDA; MOUZINHO; MELLO, 2003) e pelo poder 

público local. Embora tenha havido a criação de novas guardas e o incentivo de 

recursos destinados aos municípios pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, 

segundo pesquisadores, este movimento não se fez acompanhar de um sistema 

integrado de segurança pública (KANT DE LIMA, 2001) – tampouco do 

comprometimento dos gestores (RICARDO; CARUSO, 2007) – que efetivamente 

galgue mudanças efetivas permeadas por interações de ações conjuntas.  

Pensando no contexto municipal, verifica-se que a segurança pública não é uma 

atividade predominantemente estadual, pois, muito embora a Constituição atribua 

diminuta parcela desta responsabilidade aos municípios, os governos municipais 

deram-se conta dos importantes instrumentos de colaboração com a questão de 

segurança que têm em mãos (KAHN; ZANETIC, 2005).  Idealmente, a atuação do 

poder público local na seara da segurança pública vai muito além da constituição das 

guardas municipais – muito embora a quase totalidade do foco esteja direcionada no 
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protagonismo desta instituição (BARBOSA; MOUZINHO; KANT DE LIMA; SILVA, 

2008) –, demanda um envolvimento direito na administração de conflitos dos espaços 

públicos com um agir integrado das instituições de segurança com a participação 

social, implementando políticas públicas inteligentes, pluridimensionais, intersetoriais e 

sensíveis às especificidades locais (SOARES, 2006), tendo por base o modelo de 

“segurança cidadã”. Uma arena local propiciadora desta interação de atores políticos 

seriam os então criados Conselhos Comunitários de Segurança.  

Políticas públicas estaduais do Rio de Janeiro que são, os CCS corroboram com 

as diretrizes nacionais, sendo uma “inovação institucional híbrida” (PATRÍCIO, 2016) 

capaz de promover a discussão, integração e tomada de decisões e vozes dos 

múltiplos atores envolvidos (FREIRE, 2017) e vê-las refletidas em práticas 

institucionais de administração da segurança pública municipal. Interação que pode 

refletir, concretamente, na tomada de ações políticas tanto nas instituições de 

segurança pública quanto pelo poder público municipal, vez que são informações que 

auxiliam, de sobremaneira, no planejamento das políticas públicas municipais 

(MIRANDA; FREIRE; PAES, 2008). 

Por tais motivos, consideramos relevante pensar o município – “agente 

preferencial” na administração de conflitos (VERÍSSIMO, 2008) pautado nas diretrizes 

nacionais das políticas de segurança pública – como local oportuno para a construção, 

planejamento, implementação e gestão de políticas públicas de segurança. Elegendo o 

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Campos como arena de observação, 

buscamos identificar as demandas propostas pelos membros do CCS e os conflitos 

que são trazidos ao debate e correlaciona-los – sob a ótica de uma gestão democrática 

e integrada e com agir preventivo na frente social (SOARES, 2006) – com as propostas 

políticas formuladas pelo poder público local e com as ações tomadas pelas 

instituições de segurança. Haveria efetividade de uma política nacional aplicada em 

âmbito municipal sem que fossem pormenorizadas as demandas locais e adequadas 

às normas gerais à especificidade do lugar? Como se opera, na prática, a 

descentralização política da segurança pública? E no município, quem atuaria na 

gestão e execução das políticas públicas de segurança? Onde seria o espaço que 

serviria de arena para o diálogo e demandas dos atores envolvidos com a segurança 

pública municipal? 
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Tais questionamentos levaram à presente pesquisa. Uma pesquisa que 

permitisse identificar as demandas e conflitos resultantes da participação do município 

nas ações relacionadas à segurança pública – um dos mais graves problemas que 

perseguem o Estado – e que a tratasse como importante foco de um planejamento 

urbano voltado à administração institucional destes conflitos. Quais os efeitos das 

diretrizes e exigências das políticas e programas nacionais para a administração 

municipal? Quais os atores envolvidos? Quais são suas vozes? Como instituições 

diversas – polícia civil, militar, guardas municipais e poder público local – se relacionam 

para responder as demandas recentes, em particular a partir do atual crescimento 

econômico e demandas particulares que carecem dos mais variados olhares em busca 

da melhoria da qualidade de vida de seus habitantes? Qual o espaço comum para a 

identificação de demandas por vezes díspares entre os moradores do município? 

Na proposta de análise das práticas integradas de administração institucional de 

conflitos no município de Campos dos Goytacazes tendo como palco de observação o 

CCS Campos, pertencente à 8ª AISP1, atentamos para a participação dos atores 

políticos – aqui eleitos as instituições de segurança pública, o poder público 

representado pelos seus gestores municipais e a sociedade civil, especialmente as 

associações de moradores – nesta arena pública. E, observadas as práticas e 

contextualizadas as instituições e a sociedade civil ali representadas, objetivou-se, em 

seguida, analisar os reflexos políticos das questões levadas às reuniões do CCS na 

construção da agenda das políticas públicas de segurança no município. Tal objetivo 

permitiu, a nosso ver, identificar quem pauta e para quem se pauta a segurança 

pública em Campos.  

Para tanto, a metodologia aplicada consistiu em pesquisa qualitativa por 

observação etnográfica realizada nas reuniões do CCS Campos. Objetivamos, 

também, a análise de documentos relativos às políticas e programas de segurança 

pública municipal a partir de 2006, a sistematização das estatísticas produzidas pelas 

instituições e as entrevistas, em formato aberto, concedidas pelos atores envolvidas. E, 

além do levantamento bibliográfico pertinente ao tema, um exercício complementar foi 

ativado no sentido de desnaturalizar códigos, questões e abordagens marcadas pela 
                                                                 
1
 A denominada “Área Integrada de Segurança Pública” se refere a circunscrições territoriais, cujas delimitações 

geográficas possibilitam o planejamento mais preciso das ações de segurança pública e a “definição de metas 
estratégicas e intervenção táticas das organizações policiais” (PATRÍCIO, 2016). A 8ª AISP abrange sua sede, 
Campos dos Goytacazes, e os municípios de São Francisco de Itabapoana, São Fidélis e São João da Barra, 
contornados pelo 8º Batalhão de Polícia Militar e pelas 134ª, 146ª, 147ª, 141ª e 145ª Delegacias de Polícia (DP 
Legal).  
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formação jurídica e pela minha socialização no campo do Direito (LUPETTI BAPTISTA, 

2008), alicerçando uma ponte capaz de permear meus pensamentos no campo da 

segurança pública – numa combinação heterodoxa (KANT DE LIMA, 2011) – entre o 

discurso dogmático e incontestável do Direito e a realidade empírica proporcionada 

pelas Ciências Sociais. 

A delimitação temporal da pesquisa – ano 2006 – tem referência com o ano de 

implantação do CCS2 em Campos dos Goytacazes e mantém sincronia com a quarta 

última gestão municipal: a do prefeito Alexandre Mocaiber3. Desta forma, buscou-se 

relacionar o recorte analítico com a delimitação temporal, coincidindo o ano de criação 

do Conselho Comunitário no município com o ano de início de uma gestão do 

executivo municipal eleita pela população.  

No primeiro capítulo, foi abordado o processo de redemocratização e a 

descentralização das políticas públicas no Brasil pós-88 e da nova agenda das 

políticas nacionais de segurança pública – em especial o Sistema Único de Segurança 

Pública – fazendo o exame dos dispositivos constitucionais, dos planos nacionais de 

segurança pública e suas diretrizes. 

No segundo capítulo, passou-se a elucidar o “desenvolvimento regional”4 e suas 

particularidades, discorrendo sobre o contexto do município de Campos dos 

                                                                 
2
 O Conselho Comunitário de Segurança de Campos dos Goytacazes tem como membros-natos o Comandante do 

8º BPM, os delegados titulares da 134ª DP Legal (Campos – Centro) e da 146ª DP Legal (Campos – Guarus). Sua 
atual gestão, iniciada em setembro de 2016, terá duração até setembro de 2018, sendo presidente o Sr. Ivanildo 
Cordeiro, diretor Fiscal da Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC Campos) e chefe do Departamento 
para Assuntos Tributários da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos (CDL Campos).   
3
 Alexandre Marcos Mocaiber Cardoso, em 2005, então Presidente da Câmara de Vereadores, assumiu o executivo 

municipal em razão de decisão judicial que afastou o prefeito Carlos Alberto Campista. Em 2006, foi eleito prefeito 
da cidade, pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT (Gestão 2006/2009).  
 
4
 De modo singular, na nossa região Norte Fluminense, cujo crescimento econômico se baseia, em grande parte, 

na produção de petróleo e gás movida pelos complexos de exploração, de produção, industrial e portuário, 
traçam-se – paralelamente aos impactos positivos de geração de produção, trabalho e renda – severos pontos 
negativos na estrutura do território, na economia, no meio ambiente e na sociedade norte fluminense, dentre os 

quais, a “concentração espacial das empresas em um só município, promovendo uma fragorosa 
implosão urbana, em um curtíssimo período de tempo, (...) agravando problemas de infraestrutura, 
moradia, mobilidade e segurança para a população trabalhadora, apresentando sérios problemas de 
pobreza e desigualdade social” (CRUZ; TERRA; ALMEIDA, 2016). Diante desta dimensão mercantil e rentista do 

mundo globalizado que exporta tão somente impactos negativos, “atrasos”, ânsia de desenvolvimento que se 
esbarra no “desenvolvimento do subdesenvolvimento”, no “desenvolvimento” que se ampara e fortalece no 
subdesenvolvimento (LATOUCHE, 1994), de modo igual e combinado (TORTSKY apud LÖWY, 1998), carecem-se 
políticas públicas de reestruturação da região com o fito de inibir a apropriação global – numa espécie de 
“fascismo social” (SANTOS, 2003 apud CRUZ; TERRA; ALMEIDA, 2016) – do interno, do nacional e do regional, num 
esforço conjunto de retomada de poder local e de controle social imprescindíveis para um movimento de 
enfrentamento e resistência às desigualdades e de promoção e efetivação do desenvolvimento regional. 
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Goytacazes, sobrelevando o município como poder local competente para 

administração de conflitos e mapeando os dados locais sobre segurança pública. 

O terceiro capítulo discorreu sobre a administração institucional de conflitos na 

segurança pública em Campos, tendo como espaço de observação o Conselho 

Comunitário de Segurança Pública de Campos dos Goytacazes, analisando a arena 

pública escolhida, suas vozes e as práticas adotadas, para verificar quem pauta e para 

quem se pauta a segurança pública municipal.   
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I. ESTADO, POLÍTICA E SEGURANÇA PÚBLICA  
 
 

1.1 Segurança Pública: uma questão de Estado Democrático de Direito 

 
Em vistas de outras nações, nosso país – terra colonizada no século XVI – tem 

uma história um tanto quanto recente. Muito mais, quando abordamos o campo da 

segurança enquanto pública. Mal contabilizamos trinta anos. 

Passados três séculos da colonização com seus lastros fincados nos grandes 

latifúndios e de gigante abismo social, com a vinda da família real portuguesa para o 

Brasil, no período Joanino, a preocupação do Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves se restringiu à criação das instituições imprescindíveis para a efetivação do 

poder da coroa em nosso território. Uma das instituições criadas, no mesmo período, 

foi a Intendência da Corte e do Estado do Brasil, no Rio de Janeiro que tinha como 

atribuição – privativa – a garantia da ordem pública, principalmente nas zonas rurais 

que representava grande parte do território brasileiro.  

Anos depois, a proclamação da independência do Brasil não trouxe novidade: 

somente privilégios e domínios da ínfima fração que representava o poder foram 

majorados. Decorridos oito anos, extinguem-se as Ordenações Filipinas – que vigorava 

há mais de 220 anos desde Portugal – e sobrevém o Código Criminal do Império. Uma 

mudança que, em suma, significou nada mais que trocar a pena de morte, a 

intimidação, o medo e os castigos severos pelas ideias iluministas de respeito à 

integridade física mantendo a pena de morte, mas “livrando-a” dos requintes de 

crueldade.  

Da mesma forma com o advento da República. Do começo ao fim do império, 

crescem privilégios e desigualdades sociais. Somente a pena de morte é banida para 

os crimes comuns. Em meio a uma grande dificuldade de adaptação das ideias liberais 

do século XIX – fundamentadas em uma igualdade jurídica propriamente dita – o nosso 

sistema jurídico desigual afirma a “a desigualdade de tratamento jurídico como ordem 

fundante da „igualdade jurídica à brasileira‟ (MENDES, 2005), segundo a qual o „outro‟ 

cidadão, se for diferente, está fadado a receber tratamento jurídico (leia-se, policial e 

judicial) desigual” (KANT DE LIMA, 2013). 
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Durante a Era Vargas temos no primeiro momento o controle dos sindicatos e 

a elaboração de políticas voltadas para a regulação de direitos, sem, entretanto, 

universalizá-los. Ainda que reconhecidos e atrelados a determinadas profissões, dizem 

respeito aos direitos sociais e não ao sistema de justiça.  

Essas características articulam-se com um descompasso na 
construção social, política e jurídica de nossas concepções de 
cidadania, sempre adjetivada como “regulada” (SANTOS, 1987), 
“relacional” (DAMATTA, 2000) ou “estadania” (CARVALHO, 
2002). Esse descompasso se reflete fortemente nos obstáculos 
encontrados pelos processos de socialização normalizadora da 
população, próprios da sociedade industrial e que trazem consigo 
uma troca de modelos institucionais de controle social repressivo 
(KANT DE LIMA, 2013).  

Logo após, por um golpe de Estado, instaura-se o Estado Novo e instala-se a 

ditadura no país uma violência atroz e repressão generalizada. Sobrevém a outorgada 

Constituição de 1937 regida pelo fascismo europeu ferindo os direitos humanos, 

restringindo a imprensa e facultando que leis pudessem ser prescritas – seja lá qual 

fosse seu conteúdo –em prol da manutenção da segurança do Estado. Diante da 

necessidade da criação de uma polícia que abrangesse todo o território nacional e 

frente ao “desenvolvimento” econômico sentido no Brasil, em 1944 é criado5 o 

Departamento Federal de Segurança Pública.  

Com o fim da Era Vargas e do período ditatorial, o trato sobre a segurança se 

manteve na República Nova. Sob o comando sucessivo dos governos militares na 

ditadura militar no Brasil, ressurge a dogmática da Constituição de 1937 nas de 1967 e 

1969. Reorganizam-se a Polícia Militar como “força auxiliar” e “reserva do exército”6. 

Somente em 1988, a Segurança Nacional cede espaço à Segurança Pública, 

enfrentando o modelo centralizador e ditador pelo qual o Brasil passava as últimas 

décadas. 

Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

preceituada no ordenamento brasileiro como “dever do Estado e responsabilidade e 

todos”, a segurança pública passa a ser exercida pelos entes federativos – União, 

Estado, Distrito Federal e Municípios – para a preservação a ordem pública e a 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, pelas instituições e pelos entes federativos; 

cada um dentro de suas atribuições. Embora particularmente tratada na Constituição 

                                                                 
5
 Criado na Era Vargas, pelo Decreto nº 6.378, de 28 de março de 1944 que transformou a então Policia Civil do 

Distrito Federal no DFSP.  
6
 Art. 1º do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969. 
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como matéria de defesa do Estado e das instituições democráticas, a segurança 

pública é, de certo, direito fundamental, coletivo, inviolável  – assim como são os 

direitos à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade – e  reconhecidamente social, 

devendo ser garantido por meio de políticas públicas traçadas pelo Estado, em 

articulação com as instituições e a sociedade civil – atores políticos – como meio de 

controle das manifestações de criminalidade e da violência e da promoção da 

cidadania. 

Muito embora a interpretação literal corrobore com uma conclusão que pode 

soar até óbvia e real pela simples da norma constitucional, as polícias não são os 

únicos responsáveis pela garantia da segurança pública. Da mesma forma que não 

são somente o patrimônio público municipal que deve ser resguardado pelas guardas 

municipais no âmbito local. Neste sentido, diz respeito à organização administrativa de 

cada um dos entes federativos, cabendo para cada chefe do poder executivo a gestão 

das políticas de segurança pública dentro de seus limites.  

Para SOUZA (2006), os governos democráticos explicitam propósitos e 

plataformas eleitorais quando da formulação de políticas públicas em seu governo, por 

meio de programas e ações que não somente proponham, mas gerem resultados ou 

mudanças na sociedade. A descentralização dos mecanismos de execução dessas 

políticas públicas de segurança – segundo VERÍSSIMO (2008) – corrobora com o 

engajamento de fortificação do Estado democrático de direito.  

Entretanto, devemos atentar para dois fatos importantes. Primeiro, para o fato 

de que a estratégica e propostas de descentralização da Segurança Pública, ao 

mesmo tempo em que ampliam direitos – segundo diversas pesquisas empíricas – não 

ampliam, necessariamente, a democracia (MELLO, 2010), pois, quando descentraliza, 

descentraliza para centralizá-lo. Embora haja o compartilhamento da responsabilização 

da segurança pública (LAGE; SOUZA; MELO in MIRANDA; AZEVEDO; ROCHA, 

2014), mantem-se, nas mãos do poder central, o controle social e a gestão dos 

recursos. Segundo, para o fato de que política pública não se atém a leis sancionadas 

ou planos e programas lançados, devemos nos atentar para os “aspectos conflituosos 

e os limites em torno das decisões propostas e executadas pelos governos, os canais 

de cooperação entre diferentes instituições e atores sociais, e entre diferentes esferas 

administrativas de governo” (MELLO, 2010). 
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1.2 Políticas Públicas de Segurança no Brasil: planos e programas 

Compostas por programas, atividades, planos e metas, as políticas públicas 

asseguram direitos difusos, executando e propondo ações governamentais, 

analisando-as de início ou propondo mudanças no decorrer destas. No campo da 

segurança pública, políticas públicas nacionais foram esboçadas pelos governos 

federais desde 1991. Mas, a partir do governo FHC até o presente governo Temer, 

planos e programas nacionais de segurança pública – entre idas e vindas, avanços e 

recuos, repetições e retrocessos – foram desde promessas de campanhas eleitorais 

até esquecimentos em tempo de gestão.  

Desde o primeiro até o atual Plano Nacional de Segurança Pública lançado em 

2017, percebem-se diretrizes e propostas de uma política indutiva do governo federal 

sem uma devida continuidade política, servindo mais como campanhas de governo em 

anos eleitorais ou como resposta imediata ao clamor público diante de casos 

midiáticos, do que como respostas pontuais para políticas efetivas. Estas ações 

indutivas marcam as mudanças havidas no tratamento da segurança pública no Brasil 

com propostas de integração intergovernamental, de gestão intersetorial de projetos, 

de recurso às abordagens interdisciplinares, de participação comunitária, inserção 

local, prevenção situacional e prevenção social (BARBOSA; MOUZINHO; KANT DE 

LIMA; SILVA; 2008) numa perspectiva apresentada como descentralizadora das 

políticas de segurança pública, subsidiadas pelos sucessivos planos e programas cujas 

principais ideias e desenvolvimentos passamos a expor. 

 

1.2.1 Governo Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) 

 

Listando quinze compromissos do governo federal e deste em cooperação com 

o governo estadual, o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública lançado em julho 

de 2000 pelo governo Fernando Henrique Cardoso traçou um plano de ações com o 

objetivo de aperfeiçoar o sistema de segurança público brasileiro, propondo a  

integração entre políticas de segurança, políticas sociais e ações comunitárias. Com 

foco na prevenção e repressão do crime, na redução da impunidade, no aumento da 

segurança e da tranquilidade do cidadão brasileiro, o plano afirmava que, para 

solucionar a “complexa e desafiadora questão da segurança”, fazia-se necessário, 

numa “abordagem sistêmica e holística” (ADORNO, 2003). Ressaltava o 
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comprometimento do Estado no combate ao narcotráfico e ao crime organizado, o 

desarmamento, a redução da violência urbana, a capacitação profissional, o 

reaparelhamento da polícia, o aperfeiçoamento do sistema penitenciário e promessas 

legiferantes na área.  

Dentre as “boas ideias daquele plano” (SOARES, 2007), destacou-se o Plano de 

Integração e Acompanhamento dos Programas Sociais de Prevenção da Violência – 

PIAPS. Sua missão era a promoção de interação local e de mútuo fortalecimento, 

pelos governos federal, estadual e municipal, na redução dos fatores tidos como 

potencialmente criminógenos. Apesar de todos os obstáculos postos à interação dos 

programas setoriais, ainda mais quando se unem três esferas de governos, a SENASP 

empreendeu esforços para estabelecer condições de cooperação, apoiando inciativas 

de qualificação profissional, investindo nas execuções de medidas alternativas às 

penas privativas de liberdade, desenvolvendo estratégias de gestão racional das 

polícias e das secretarias de segurança estaduais definindo planos de segurança 

pública com metas a serem alcançadas. 

O plano foi apresentado – como medida de “coragem e determinação” do 

governo federal – no furor do clamor público como resposta do Estado para o 

sequestro do ônibus da linha 174 no Jardim Botânico, Zona Sul da cidade do Rio de 

Janeiro7, em decorrência da grande visibilidade internacional alcançada pelo episódio 

que resultou na morte de uma passageira e, posteriormente e em plena viatura policial, 

do sequestrador. O plano buscou refortalecer valores fundamentais de uma sociedade 

organizada e democrática por meio de cento e vinte e quatro ações integradas do 

Estado que, se somadas a um esforço comum e conjunto das instituições e da 

sociedade civil em geral, contribuiriam para a criação de um Sistema Nacional de 

Segurança Pública que permitisse o monitoramento do desempenho policial brasileiro.  

O Sistema Nacional de Segurança Pública previa, com a finalidade de construir 

uma base de dados confiável, o aprimoramento do cadastro criminal unificado – o 

INFOSEG – e a criação do Observatório Nacional de Segurança Pública destinado à 

identificação e disseminação das experiências de sucesso na prevenção e repressão 
                                                                 
7
 O sintomático assalto do ônibus 174, no dia 12 de junho de 2000, transmitido por horas ao vivo pela 

televisão, repercutiu internacionalmente, marcando o histórico de violência no Rio de Janeiro, por uma 
ação policial do BOPE considerada “desastrada” por muitos, resultando morte da refém Geisa Firmo 
Gonçalvez e do sequestrador, ex-menino de rua, Sandro Barbosa do Nascimento, sobrevivente da 
Chacina da Candelária de 1993. Diante dos fatos e da pressão internacional dos organismos de Direitos 
Humanos, somados ao medo e à impotência da sociedade, o Estado volta sua atenção para a 
sequência de tragédias e propõe um Plano Nacional de Segurança Pública.  
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da violência que é tratada pelo plano a partir de suas causas e não de suas 

consequências. E as medidas catalogadas, intencionadas em impulsionar a 

cooperação entre os diversos atores sociais, os corresponsabilizavam pela efetividade 

e perenidade de suas ações políticas que seriam subsidiadas pelo Fundo Nacional de 

Segurança Pública – uma das ações do previstas no plano, pertinente ao compromisso 

de capacitação profissional e reaparelhamento das polícias. 

Criado por força de medida provisória8 em junho de 2000 e instituído por norma 

jurídica9 em fevereiro de 2001, o FNSP apoia financeiramente o reaparelhamento, 

restruturação e qualificação das polícias, do corpo de bombeiros militares e das 

guardas municipais, objetivando, principalmente, o policiamento comunitário. O 

ingresso aos recursos do FNSP condiciona à prévia existência – no âmbito federativo 

que requer acesso – de um plano de segurança pública e, para o caso específico dos 

municípios, a existência de guarda municipal ou a realização de ações de policiamento 

comunitário ou a criação de Conselho de Segurança pública. 

Ainda no Governo FHC, antes da apresentação do plano, foi criado em maio de 

1996 – também em resposta política a uma tragédia ocorrida no mês anterior que fora 

o assassinato de trabalhadores rurais no Pará10– o primeiro Programa Nacional de 

Direitos Humanos11, trazendo medidas para a defesa e promoção dos direitos 

humanos e o diagnóstico destes direitos no contexto brasileiro. Primeiro programa de 

                                                                 
8
 Medida Provisória nº 2.045-1, de 28 de junho de 2000, convalidada ao fim pela Medida Provisória nº 

2.120-9, de 26 de janeiro de 2001 (convertida em lei).  
9
 Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001. Atualmente, revogada por força da Medida Provisória nº 

841, de 11 de junho de 2018, de modo a conferir efetividade às ações do Ministério Extraordinário da 
Segurança Pública (atual Ministério da Segurança Pública) ao qual cabe, desde então, a gestão do 
fundo. Até junho de 2018, o fundo era administrado por um conselho gestor específico para tal fim 
formado por dois representantes do Ministério da Justiça (sendo um deles seu presidente) e um 
representante de cada um dos seguintes órgãos: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Casa Civil da Presidência da República, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República, Procuradoria Geral da República e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República (esta última, a partir de 2012). O Ministério Extraordinário de Segurança Pública foi criado por 
força da Medida Provisória nº 821, de 26 de fevereiro de 2018, cindindo o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, alterando a organização básica da Presidência da República e dos Ministérios com 
a competência de promover a integração da segurança público em todo o território nacional em 
cooperação com os estados, distrito federal e municípios, incorporando os Departamentos da Polícia 
Federal e Rodoviária Federal, tendo como Ministro Raul Jungmann, ex-ministro do Desenvolvimento 
Agrário do governo FHC. A MPV nº 821/2018 foi transformada no Projeto de Lei por Conversão (PLV) nº 
16/2018 e encaminhado à sanção presidencial em 19 de junho de 2018, sendo sancionada e convertida 
na Lei nº 13.690, de 10 de julho de 2018, aprovando a criação do Ministério da Segurança Pública.  
10

 Em 17 de abril de 1996, foram assassinados dezenove trabalhadores rurais sem-terra em Eldorado 
dos Carajás, no Pará, em uma operação realizada pela polícia militar, conhecido como “Massacre de 
Eldorado dos Carajás”. Fato contido pelo envio do Exército Brasileiro para a localidade dias depois do 
ocorrido e pela prisão dos responsáveis pelo crime.  
11

 Instituído pelo Decreto nº 1.904, de 13 de maio de 1996.  
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proteção aos direitos humanos na América Latina e terceiro no mundo (PINHEIRO; 

MESQUITA NETO, 1997).  

Objetivando a identificação dos principais entraves postos à promoção e defesa 

dos direitos humanos no Brasil, a execução das medidas de promoção e defesa a 

curto, médio e longo prazo, a implementação de atos e declarações internacionais 

pertinentes aos direitos humanos já ratificados pelo Brasil, a redução de condutas e 

atos de violência, intolerância e discriminação com reflexos na diminuição das 

desigualdades sociais, a observância dos direitos e deveres constitucionais, 

especialmente os direitos e garantias individuais e a plena realização da cidadania, o 

PNDH, coordenado pelo Ministério da Justiça em cooperação com a administração 

pública federal, previa a adesão às suas propostas por parte dos estados, distrito 

federal e municípios ao programa, tido como “passo de maior consequência”, “um 

marco de referência claro e inequívoco do compromisso do país com a proteção de 

mulheres e homens, crianças e idosos, das minorias e dos excluídos”12. Propostas 

pelas quais deveriam ser pautadas as ações do governo e da sociedade e que teriam 

como norte o banimento da banalização da morte, a proteção da existência humana e 

o combate à impunidade, sugestivas da maior efetividade e acesso à justiça.  

Outra inciativa desse governo que antecedem o plano e cujos esforços não 

podem ser esquecidos (BARBOSA: MOUZINHO; KANT DE LIMA; SILVA, 2008) foi a 

criação, em 1997, da Secretaria Nacional de Segurança Pública13, órgão vinculado ao 

Ministério da Justiça14 ao qual competia a coordenação e monitoramento do PNDH. Tal 

feito significou a estruturação de mecanismo de gestão, no âmbito do governo federal, 

capaz de modificar o arranjo institucional da organização administrativa da segurança 

pública (CARVALHO; SILVA, 2011). A SENASP, desde sua implementação, fomenta 

as ações estaduais e municipais, transferindo-lhes recursos federais (COSTA, 2017), 

desenvolvendo e apoiando projetos de modernização das instituições policiais do país, 

acompanhando as atividades dos órgãos responsáveis pela segurança pública por 

meio de ações, dentre as quais, o desenvolvimento e apoio dos projetos de 

                                                                 
12

 Prefácio do anexo do Decreto instituidor do PNDH.  
13

 Pelo Decreto nº 2.315, de 04 de setembro de 1997.  
14

 Vinculado ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública (atual Ministério da Segurança Pública), 
nos termos do Decreto nº 9.360, de 07 de maio de 2018. 
 



29 
 

modernização das instituições policiais e a realização de estudos, pesquisas e 

consolidação estatística de crimes15.  

Nos dizeres de SOARES (2007), o governo FHC “marcou uma virada positiva, 

democrática e progressista, modernizadora e racionalizadora”, conferindo à segurança 

pública um nível político superior e supralegal – como previsão constitucional – 

destacando a segurança pública como direito fundamental e conferindo-lhe a devida 

importância de tratamento diante, também, da gravidade da questão no cenário 

brasileiro já intenso naquela época. Fatos que acirraram a atenção do governo federal 

para pautar a agenda política nacional com medidas de prevenção, integração 

intersetorial e intergovernamental, valorização da experiência local, qualificação 

policial, estímulo ao policiamento comunitário, apoio ao programa de proteção às 

testemunhas e à criação de ouvidorias.  

Todavia, esta riqueza de pauta não se fez acompanhar dos meios necessários e 

bastantes para a execução de suas ações (SOARES, 2007), esbarrando-se em 

questões que perpassaram desde a falta de verbas até o comprometimento político e 

se aprofundam na crise do sistema de justiça criminal.  Segundo ADORNO (2003), um 

modelo envelhecido de segurança pública, renitente à burocracia estatal, perpetuava 

práticas fundamentadas em mecanismos jurídicos ultrapassados e exercidas por 

instituições arcaicas que não acompanharam as mudanças propostas pelo plano, 

fazendo com que o governo FHC reconhecesse que as alterações seriam lentas e 

graduais. Para o autor, tanto no primeiro quanto no segundo mandato do governo 

houve constrangimentos sociais e político-institucionais, tais como aumento da 

violência e do crime e a incredibilidade dos cidadãos nas instituições garantidoras da 

lei e da ordem, que entravaram a efetividade substancial do Plano. Mesmo buscando 

imbricar direitos humanos, segurança pública e controle do tráfico de drogas, cada uma 

dessas políticas continuaram em status quo se mantendo como estavam há, ao 

menos, uma década. As resistências operavam. Promessas não foram cumpridas. O 

plano havia falhado. Novos problemas surgiam. Somente questões pontuais eram 

enfrentadas pela classe política. Sobrava para o próximo governo.  

 

 

 

                                                                 
15

 Cf. Relatório de Gestão da Secretaria Nacional de Segurança Pública de 2008.  
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1.2.2. Governo Lula (2003-2010) 

 

Podendo ser tido como inspirado no plano de governo FHC (ADORNO, 2003), 

no primeiro Governo Lula, foi implantado – como segundo plano nacional – o Programa 

de Segurança Pública para o Brasil, parte do plano de governo16 da campanha eleitoral 

em 2002 elaborado pela ONG Instituto Cidadania. O programa se fundamentava na 

carência de planejamento e gestão da política nacional de segurança pública e 

propunha um diagnóstico da violência e da criminalidade para alimentar ações 

preventivas, estratégicas, orientadas e permanentemente monitoradas pelos atores 

envolvidos na segurança pública. Politicas reformistas mais complexas foram 

articuladas pelo programa que conferiam a este modelo audaciosos programas de 

reforma institucional (SÁ E SILVA, 2013), tais como a proposta de alteração – 

“desconstitucionalização” – do modelo policial proposto pela Constituição de 1988, 

“unificando” as polícias civil e militar tanto da área territorial de atuação quanto de suas 

competências. Assim como a criação dos Gabinetes de Gestão Integrada nos estados, 

com competência deliberativa e executiva, a ser ocupados – respeitadas as 

autonomias institucionais e sem caráter hierárquico – por representantes das 

instituições de segurança pública e do sistema de justiça criminal em operação 

consensual. Todavia, as alterações de pressuposto institucional desta “proposta 

audaciosa que a política abortou” (SOARES, 2007) foram retiradas de pauta – mesmo 

com o acordo entabulado com os estados e com a criação dos GGI – e prosperou 

somente parte o programa.  

Seguindo naquilo que fora viável, organizando um conjunto sistêmico de 

políticas preventivas – de redução imediata da violência e da criminalidade – em 

parceria dos órgãos de segurança com as comunidades na análise, planejamento e 

controle das intervenções em cada região (LOPES, 2009), o programa submeteu, pela 

primeira vez, à apresentação pública a criação do Sistema Único de Segurança 

Pública. Como condição de implantação do SUSP, o programa visou a promoção de 

estudos e pesquisas para a qualificação do sistema cuja arquitetura institucional fora 

                                                                 
16

 Segundo SOARES (2007) Sob coordenação de Antonio Carlos Biscaia, Benedito Mariano, Roberto 
Aguiar e o próprio Luís Eduardo Soares, o presidente do Instituto Cidadania e candidato à Presidência 
da República Luiz Inácio Lula da Silva , apresentou à nação brasileira, ante a presença do ministro da 
Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, do presidente da Câmara, Aécio Neves, e do presidente do Senado, 
Ramez Tebet, o Plano Nacional de Segurança Pública que traçava suas ações de governo na 
campanha eleitoral.  
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apresentada e que consistia, não mais em uma unificação da polícia, mas em métodos 

que permitissem o trabalho cooperativo, regulado por uma matriz integrada de gestão, 

pautando-se na transparência de seus atos, em avaliações e monitoramento e numa 

matriz integrada de gestão, articulando a agir policial com as políticas sociais, em 

prevalência das medidas preventivas de atuação.  

A gestão do conhecimento – que previa a transformação da informação em 

principal ferramenta de ação das instituições de segurança pública – caminhou de 

maneira pouco satisfatória. Em contrapartida, a formação e valorização dos 

profissionais ganhou grande visibilidade com o surgimento da Rede Nacional de Altos 

Estudos em Segurança Pública (SÁ E SILVA, 2013), prevendo um projeto de educação 

permanente, democrática e qualificada para promoção da pós-graduação na área de 

segurança pública a partir de parcerias com o ensino superior.  

Para os estados, além dos GGI, como proposta de reorganização institucional, o 

Programa previu a criação de Áreas Integradas de Segurança Pública – AISP – 

demarcações territoriais que permitissem a integração das policias civil e militares 

entre si e estas com a comunidade e com outras instituições prestadoras de serviço 

público, transferindo autonomia para os agentes de ponta. Proposta que recebeu, 

segundo o Relatório de Gestão 2008 da SENASP, investimento em ações para a 

integração das áreas de segurança pública nos Estados e debates sobre um modelo 

padrão de implantação das AISP.  

Além disso, sobressaltando a importância dos municípios para a reorientação da 

segurança pública, justiça criminal e administração penitenciária, o Programa traça 

estratégias preventivas de abrangência municipal: a realização de diagnósticos locais 

consistentes, a implantação de guardas municipais segundo o modelo de policiamento 

comunitário e de resolução de conflitos, a adoção de ações sociais e urbanas de 

prevenção focadas em áreas, grupos e dinâmicas de maior incidência da violência e 

criminalidade e fiscalização de posturas no município (LOPES, 2009).  

O Plano foi recebido com respeito até mesmo pelos adversários políticos, 
porque, de fato, era nítido seu compromisso com a seriedade técnica, repelia 
jargões ideológicos, assumia posição eminentemente não-partidária e visava 
contribuir para a construção de um consenso mínimo nacional, partindo do 
suposto de que segurança pública é matéria de Estado, não de governo, 
situando-se, portanto, acima das querelas político-partidárias (SOARES, 2007, 
p. 87) 

Nessa linha, esse plano – por sua amplitude e profundidade de propostas em 

sete eixos estratégicos que fundamentariam a implantação e institucionalização do 

SUSP, quais sejam, gestão de conhecimento, reorganização institucional, formação e 
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valorização profissional17, programas de prevenção, estruturação da perícia, controle 

externo e participação social e programas de redução da violência – estabeleceu um 

roteiro no enfrentamento de questões que, de algum modo, vem servindo, até hoje, 

como norteador da política pública nacional de segurança (BARBOSA: MOUZINHO; 

KANT DE LIMA; SILVA, 2008). Tais eixos estratégicos pautaram, ao menos nos cinco 

anos subsequentes18, as ações da SENASP, assim como “atribuíram conteúdo aos 

processos empreendidos na avaliação dos resultados de suas ações, pois 

estabeleceram as metas a serem alcançadas”.  

Em 2004, é criada a Força Nacional de Segurança Pública para controle e 

combate da criminalidade em situações eventuais e temporárias. Sua atuação se 

relaciona, inclusive atualmente, às atividades destinadas à preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônios no auxílio às ações da polícia 

civil e de inteligência, à realização de atividades pericial e de identificação civil e 

criminal, no auxílio na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, no apoio a 

ações que visem à proteção de indivíduos, grupos e órgãos da sociedade de promoção 

e proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais e no apoio às atividades 

de conservação e policiamento ambiental.  

Reiterando o segundo plano nacional trazido no primeiro mandato, em agosto 

de 2007, o governo Lula divulga o Programa Nacional de Segurança Pública com 

cidadania19. O ainda vigente – mas descontinuado – Pronasci, executado pelo governo 

federal em cooperação com os estados, distrito federal e município e com franqueada 

participação social, especialmente das famílias, estabelece programas, projetos e 

ações20 – de prevenção, controle e repressão – visando a melhoria da segurança 

pública com foco etário, social, territorial e repressivo.  

                                                                 
17

 De acordo com o Relatório de Atividades de Implantação do Sistema Único de Segurança Pública 
elaborado pelo SENASP em 2007, o Programa de Segurança Pública para o Brasil propõe que o 
instrumento fundamental para a efetivação das referidas mudanças nas polícias brasileiras é a 
educação. O servidor de segurança pública que não é estimulado nem qualificado perde seu interesse 
profissional, cai na apatia e desconsidera a importância 12 de sua função. Todavia, não basta a 
mudança de paradigmas e a reformulação dos cursos ministrados nas Academias e outras instituições 
de ensino na área de segurança pública. É preciso que se constitua um sistema educacional 
convergente para todos os órgãos de segurança pública. Só assim passará a existir uma visão de 
mundo comum entre todos os profissionais de segurança pública e um mínimo conhecimento técnico 
que possibilitará o diálogo entre instituições, superando disputas e rivalidades.  
18

 Idem.  
19

 Instituído pela Medida Provisória nº 384, de 20 de agosto de 2007, convertida na Lei nº 11.530, de 24 

de outubro de 2007 (em vigência).  
20

 O Pronasci traz como proposta noventa e quatro ações que demandam mobilização policiais e 
comunitárias, dentre as quais podemos citar, por exemplo, a ação “Mães de Paz”, o projeto “Jovens em 
Território de Descoesão Social (PROTEJO)”, Bolsa-Formação e Formação Policial. Tais ações e 
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O governo federal, nesse segundo mandato, tendo como Ministro da Justiça 

Tarso Genro21, idealizou um programa de segurança pública que desvinculasse a 

adstrita relação entre segurança pública e polícia como única responsável pelo campo 

e aproximasse a comunidade com a polícia. Os municípios passariam, então, a ocupar 

espaço na política de segurança, não os restringindo como mantenedores de sua 

guarda municipal, mas propulsores de políticas preventivas. Em depoimento ao Centro 

de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação 

Getúlio Vargas (Cpdoc/FGV) e responsável pela avaliação e monitoramento do 

Pronasci, relatou o Ministro: 

A questão de segurança pública é uma questão policial, mas, se for tratada 
exclusivamente como questão policial, não será uma boa política de segurança 
pública. Para isso é necessário renovar o conceito de relacionamento entre 
polícia e comunidade, mudar a cultura do aparato policial, e dotar as 
prefeituras de meios para produzir políticas preventivas. (...) Comecei a 
pensar, junto com a minha equipe, num projeto que, primeiro, tivesse uma 
cobertura legal, uma norma programática geral extraída de lei: segundo, 
mudasse a função constitucional dos municípios na questão da segurança 
pública: e, terceiro, além de relacionar a sociedade civil com as forças policiais, 
criasse uma doutrina, no Estado Brasileiro, de que a questão da segurança 
pública não é uma questão meramente de natureza policial. Desses três 
elementos (...) nasceu o conceito de PRONASCI (FERREIRA; BRITO, 2010).  

O Pronasci fora apresentado como um programa que daria continuidade à 

política de combate das causas da violência e teve em pauta de implementação, além 

de uma articulação institucional, uma articulação financeira para a eficácia destas 

ações no país (LOPES, 2009). Segundo o Governo Federal, foram investidos R$ 1,3 

bilhão ao ano, para os cinco anos posteriores à sua criação,  que passaram a somar 

estas verbas públicas aos já existentes Fundo Nacional de Segurança Pública e Fundo 

Penitenciário Nacional que adicionavam, mais R$ 300 milhões/ano cada – no programa 

se destacam os projetos Bolsa-Formação, Formação Policial, Mulheres da Paz, 

Protejo, Sistema Prisional, Plano Nacional de Habitação para Profissionais de 

Segurança Pública e Ministérios e Secretarias Parceiras. Este último, parceria firmada 

entre os Ministérios e Secretarias em atuação conjunta com o Programa de Aceleração 

do Crescimento com a finalidade de recuperar e oferecer melhor infraestrutura aos 

espaços públicos nas comunidades de regiões que mantivessem já obras neste 

sentido.  

                                                                                                                                                                                                              
projetos visam, respectivamente, o oferecimento de bolsas para mulheres, jovens e policiais que optem 
pelo programa.  
21

 Ministro sucessor de Márcio Thomaz Bastos que assumiu o Ministério pelos dois primeiros meses do 
segundo mandato do governo Lula e que permaneceu no cargo até o fim do mandato presidencial. 
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Dentre as suas diretrizes, são sobrelevadas a promoção dos direitos humanos, 

a cultura de paz, o apoio ao desarmamento, a criação e o fortalecimento de redes 

sociais e comunitários, modernização das instituições de segurança e do sistema 

prisional, valorização dos profissionais de segurança, ressocialização de egressos, 

enfretamento do crime organizado e corrupção policial (foco repressivo), urbanização e 

recuperação de espaços públicos e garantia de acesso à justiça nos territórios 

considerados vulneráveis. A ampla participação social foi conferida, especialmente, 

aos jovens e adolescentes de 15 a 24 anos (foco etário), aos egressos, às famílias 

expostas à violência urbana e às mulheres vítimas de violência (foco social). 

Como quarto foco de implementação destes projetos (foco territorial), o Pronasci 

elegeu as regiões metropolitanas e aglomerados urbanos que figuravam com elevado 

índice de homicídios e crimes com emprego da violência, formando os denominados 

“Territórios de Paz” que incorporaram as iniciativas, a fim de reprimir, especialmente, o 

crime organizado. Sendo, portanto, instituído em 2009 em 11 regiões metropolitanas: 

Belém, Belo Horizonte, Brasília e cidades satélites, Grande Curitiba, Maceió, Grande 

Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Santa Catarina, Grande São Paulo e Vitória. E, 

posteriormente, em 2012, sendo estendida para Fortaleza. 

As ações nos Territórios de Paz foram reguladas por intermédio de mobilizações 

policiais e comunitárias e, para tanto, foram criados os Gabinetes de Gestão 

Integradas Municipais compostos por representantes da sociedade civil e da 

instituições de segurança locais – polícia civil e militar, corpo de bombeiros, guarda 

municipal e secretaria de segurança pública – em articulação entre eles e sob a 

coordenação da equipe da secretaria-executiva nacional e regional que, em atuação 

cooperada com os GGIM, traçariam a implementação das ações municipais.  

A criação dos GGIM é um dos pressupostos de enquadramento na obtenção 

dos recursos federais por parte dos municípios exigidos pela política de indução do 

Pronasci, a serem satisfeitos pelos que voluntariamente e mediante instrumento de 

cooperação federativa, se vincularem ao programa. Além do GGIM – ou GGI, no caso 

dos estados –, o ente federativo deve garantir, entre outros requisitos, a participação 

da sociedade civil nos fóruns de segurança pública. Para ingressar no Pronasci, o 

estado ou município deve, então, formar toda uma estrutura adequada às demandas 

definidas pela política nacional indutora. 

Sobre a performance do Pronasci, RUEDIGER (2010) afirma que, mesmo em 

desenvolvimento, o programa se mostrou audacioso, investindo em bolsas para os 
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profissionais de segurança pública e aliando “a promoção de um novo paradigma de 

policiamento ao desenvolvimento de oportunidades de inclusão social”. Sob o 

paradigma das ações de segurança e – e não ou – ações sociais para o enfrentamento 

da questão crítica da segurança pública, o Pronasci foi, para o autor, um exemplo 

emblemático dessa vertente, possibilitando uma efetividade na promoção de políticas 

públicas eficazes, se pautada na “vontade de lideranças políticas e na capacidade 

destas de traduzir a percepção de anseios sociais em ações objetivas” e “na 

construção de pactuações horizontais e verticais não triviais”.  

Eis aí, portanto, razões para otimismo e para cautela. Os méritos do Pronasci 
são suficientes para justificar a esperança de que haverá avanços na 
segurança pública brasileira. Mas não parecem suficientes para justificar a 
esperança de que o país começará, finalmente, a revolver o entulho autoritário 
que atravanca o progresso na área, com sua carga de irracionalidade e 
desordem organizacional, incompatíveis com funções tão importantes, 
exigentes e sofisticadas, em uma sociedade cada vez mais complexa, na qual 
o crime cada vez mais se organiza, se nacionaliza e se transnacionaliza. Por 
outro lado, considerando-se a virtude dos compromissos já firmados pelo 
ministro da Justiça, Tarso Genro, através da edição do Pronasci, com todo o 
seu potencial para produzir bons resultados – ainda que parciais e insuficientes 
–, há bons motivos para crer que o processo poderá fortalecer sua liderança e 
criar condições políticas mais favoráveis para a assunção dos riscos 
envolvidos na reformas mais ousadas.  (SOARES, 2007). 

Ainda no Governo Lula, em 2009, foi realizada a 1ª Conferência Nacional de 

Segurança Pública22, reunindo representantes da sociedade civil, trabalhadores e 

gestores de segurança pública, anunciando o propósito de consolidar a participação 

social na segurança pública – por meio de uma discussão pública e inclusiva – como 

legitimadora na tomada de decisões políticas democráticas e eficazes (GODINHO, 

2010)23.  

 

1.2.3 Governo Dilma Rousseff (2011-2017) 

 

Comprometida, em seu programa de governo anunciado em 2010 para o 

exercício em seu primeiro mandando, a presidente Dilma Rousseff firmava interesse 

em dar continuidade ao Pronasci, ampliando os programas Territórios da Paz e Bolsa-

                                                                 
22

 De 27 a 30 de agosto, em Brasília – DF.  
23

 De acordo o com Relatório Final da 1ª Conferência Nacional da Segurança Pública, emitido pelo 
Ministério da Justiça em 2009, o primeiro princípio priorizado foi no sentido de a 1ª Conseg “ser uma 
política de Estado que proporcione a autonomia administrativa, financeira, orçamentária e funcional das 
instituições envolvidas, nos três níveis de governo, com descentralização e integração sistêmica do 
processo de gestão democrática, transparência na publicidade dos dados e consolidação do Sistema 
Único de Segurança Pública - SUSP e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - 
PRONASCI, com percentual mínimo definido em lei e assegurando as reformas necessárias ao modelo 
vigente.” 
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Formação, em comprar veículos aéreos não tripulados para o monitoramento de 

fronteiras, em implantar 2.883 postos de polícia comunitária e em expandir, para todo 

território nacional, o modelo das Unidades de Polícia Pacificadora – à época – 

recentemente experimentado no estado do Rio de Janeiro. Contudo, mesmo com a 

continuidade do mesmo partido político nas rédeas do governo federal, esta expansão 

não ocorreu. Ao inverso, foi abandonada, deixando ao léu, em seus projetos de 

segurança pública, os municípios que se inseriram nos programas do Pronasci. O 

primeiro governo Dilma foi marcado por “relativa inércia” (SÁ e SILVA, 2017) quanto ao 

aprimoramento e continuidade das políticas públicas do governo anterior e pela 

apresentação de dois programas propriamente temáticos.  

Tendo como Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, o primeiro governo 

Dilma lançou em junho de 201224 que teve como uma de suas pretensões o Programa 

de Redução da Letalidade Violenta nomeado “Programa Brasil Mais Seguro”. O 

destaque e a atenção desta iniciativa foram dados – em reportagem25 publicada na 

página oficial do governo federal – ao ranking do Ministério da Saúde que apresentava 

índice de 60 homicídios por 100 mil habitantes em Alagoas, sendo apontado como o 

primeiro estado a ter o programa implantado e para o qual foram destinados 

aproximadamente R$ 25 milhões.  

O programa foi apresentado pelo governo Dilma em Maceió, naquela data, 

mediante um acordo de cooperação entre governo federal e governo estadual de 

Alagoas, sendo a verba destinada ao estado utilizada pelo sistema de justiça, polícia 

federal e rodoviária federal em atuação em Alagoas com a finalidade de subsidiar a 

aquisição de equipamentos, instalação de base fixas e móveis, assim como a 

capacitação e seus agentes, estimulando financeiramente os policiais que fossem 

responsáveis por apreensão de armas e firmando parceria com a Força Nacional na 

perícia e monitoramento das áreas com maior incidência de criminalidade. Em 

                                                                 
24

 Segundo SÁ e SILVA (2017), em meados do ano anterior (2011), a equipe do Ministério da Justiça 
apresentou ao então ministro um “Plano Nacional de Prevenção e Redução de Homicídios” que abrangia 
quatro hemisférios de atuação: informação, investigação, polícia e comunidade e prevenção. Porém, em 
razão de um descompasso entre tais propostas e as expectativas da Presidente, coube a Luiz Eduardo 
Soares – Secretário Nacional de Segurança Pública no governo Lula – anunciar as modificações do 
plano, registrando que “uma equipe qualificada do ministério trabalhou todo o primeiro semestre na 
elaboração de um plano de articulação nacional para a redução dos homicídios dolosos, valorizando a 
prevenção, mas com ênfase no aprimoramento das investigações”. Todavia, o Plano não passou de um 
ponto superado de pauta em reunião com a Presidente. 
25

 Reportagem intitulada “Governo lança Programa Brasil Mais Seguro”, publicada em 26 de junho de 
2012, no endereço eletrônico http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2012/06/governo-lanca-
programa-brasil-mais-seguro.  

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2012/06/governo-lanca-programa-brasil-mais-seguro
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2012/06/governo-lanca-programa-brasil-mais-seguro
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compromisso, Alagoas se comprometeria a realizar concursos públicos estaduais para 

provimento de cargos na polícia civil e militar e a criar departamento especializado na 

elucidação dos crimes de homicídio na polícia civil.  

Seguindo a tendência de articulação e controle integrado das práticas efetivas 

de combate à violência, o programa – segundo a apresentação feita pelo governo 

federal26 – se baseou na parceria entre as instituições de segurança pública, o sistema 

de justiça criminal e o sistema prisional, estimulando relações intragovernamentais e 

estabelecendo parâmetros para fundamentar operacionalmente ações de cunho social. 

Para o governo Dilma, esta articulação conjunta no fazimento e implementação de 

políticas de segurança pública traria resposta conjunta e unificada às demandas 

sociais, fortalecendo o sistema de justiça criminal e conferindo celeridade à Justiça. 

Para tanto, sob o ponto de vista institucional, faria necessário o estabelecimento de 

parâmetros e ferramentas de prevenção e obediência aos direitos humanos que 

direcionassem estratégias nacionais em concerto entre as instituições.  

Em seus três eixos de atuação, para os estados com altas taxas de 

criminalidade, violência e vulnerabilidade territorial, o programa previa: a) o 

fortalecimento do Sistema de Segurança Pública – SENASP: aparelhando unidades de 

perícia forense, reestruturando unidades policiais especializadas na investigação de 

crimes violentos e implantando bases de policiamento de proximidade em locais com 

maior incidência de criminalidade e controlando o porte de armas de fogo; b) a 

articulação com o sistema de justiça criminal – SRJ: realizando forças-tarefa, 

instituindo diálogo entre as instituições e capacitando profissionais do sistema de 

justiça criminal; c) o apoio ao sistema prisional: propondo melhorias no sistema 

penitenciário e reduzindo o déficit prisional. Quanto ao sistema de justiça criminal, o 

programa previu a instalação de Câmaras de Monitoramento Local visando a melhoria 

do fluxo de informação entre as instituições, promovendo agilidade nas investigações e 

na elucidação dos crimes objetos de ação penal como mecanismo de gestão integrada 

– e em rede – formando um canal de diálogo permanente entre o sistema de justiça 

criminal e as instituições de segurança pública no acompanhamento de inquéritos e 

processos judiciais atinentes aos crimes violentos letais intencionais. 

Contudo, assim como o Plano, o Programa “era baseado na concepção de que 

o governo federal devia desempenhar apenas função de apoio aos governos 

                                                                 
26

 Conforme Cartilha Brasil Mais Seguro, lançada pela Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça 
em 2012.  
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(estaduais) na produção e gestão das ações” e, pouco a pouco, “a segurança pública 

voltava a ganhar conotação de matéria precipuamente estadual e policial” (SÁ e 

SILVA, 2017). Nestes moldes, o governo federal tomaria uma postura secundária 

frente ao agir originário em matéria de segurança pública do governo estadual, 

atuando de forma acessória e de mero suporte – e não de competência da União – 

restritamente nas matérias atinentes ao Plano. Postura que, já percebida e criticada 

nacionalmente, era rebatida nas propostas de governo dos candidatos à Presidência 

da República para 2014-2018.  

Reeleita para seu segundo mandato, a Presidente Dilma, em 2015, tenta 

apresentar um Pacto Nacional de Redução de Homicídio. No diagnóstico27 elaborado 

pelo governo para subsidiar o Pacto, levantando dados emitidos pela ONU que 

indicavam o Brasil como lugar de ocorrência de 10% dos homicídios cometidos no 

mundo e os associavam às altas taxas de homicídios do país, a taxa de homicídios foi 

tratada como pauta de discussão das instituições nacionais e internacionais, da 

sociedade civil e dos atores governamentais e como desafio do governo federal nos 

últimos anos: 

No início de 2015, diante da manutenção de altas taxas de homicídio e do 
sucesso de algumas iniciativas locais para redução deste crime, o Ministério da 
Justiça realizou uma série de reuniões com especialistas acadêmicos, nas 
quais foi observada a necessidade de adoção de uma política pública nacional 
voltada para a redução de homicídios. Como o conjunto das competências de 
ações de prevenção e repressão deste crime termina sendo dividido entre 
estados e municípios, tornou-se imperativa a discussão da adoção de um 
pacto interfederativo, que vem sendo denominado Pacto Nacional pela 
Redução de Homicídios (PNRH). 

Tendo como meta a redução paulatina em 5% da taxa de homicídios no Brasil 

por ano e 20% ao fim do mandato, o Pacto analisou as vinte e seis capitais dos 

estados brasileiros, a Ceilândia no Distrito Federal por ser a região administrativa com 

maior número de homicídios dolosos e os municípios com registros de mais de 100 

casos de homicídios por ano em 2014 de acordo com o Sistema Nacional de 

Segurança Pública – SINESP. Desta análise, foram focados 80 municípios mais a 

Ceilândia, no Distrito Federal, totalizando 81 locais de ação prioritária do governo 

federal e quatro macrocausas principais para o enfrentamento do homicídio doloso: 

gangues e drogas, violência patrimonial, violência interpessoal e violência doméstica. 

Por fim, o Pacto não prosperou. Em decorrência da crise política e do 

impeachment sofrido em 31 de agosto de 2016, a proposta de uma política nacional de 
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  Diagnóstico dos Homicídios no Brasil: Subsídios para o pacto nacional de redução de homicídio. 

Elaborado pelo governo federal em 2015. 
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redução dos homicídios dolosos no Brasil com atuações nas localidades com maior 

incidência do crime serviu de paradigma para projeto de lei28 de autoria da oposição e 

não saiu do papel.  

 

 1.2.4. Governo Temer (2017-2018) 

 

Em meio a contestações sobre ilegitimidade do governo Temer e após a grande 

repercussão midiática das chacinas29 nos presídios, inicialmente ocorridas nos 

primeiros dias do ano 2017, nas regiões norte30 e nordeste31 do país, o recém-

assumido presidente Michel Temer antecipa-se no lançamento do novo Plano Nacional 

de Segurança Pública. Dias depois, o Ministro da Justiça e Cidadania Alexandre de 

Moraes anuncia publicamente o Plano, apresentando publicamente ações gerais de 

capacitação, inteligência e atuação conjunta dos entes federativos e sociedade civil, 

com foco a atenção ao combate ao crime organizado transnacional, a racionalização e 

modernização do sistema penitenciário e a redução do número de homicídios dolosos, 

feminicídios e outras formas de violência contra a mulher.  

Como ações gerais de capacitação, o Plano prevê, no âmbito da SENASP, a 

criação de grupo de trabalho para formulação de uma matriz curricular de formação 

profissional e a elaboração de estatísticas para o acompanhamento da atividade da 

polícia judiciária. Sob a ótica da inteligência, pretende implantar núcleos de inteligência 

policial nos estados e no distrito federal, implantar e/ou interligar os sistemas de 

videomonitoramento e compartilhar informações de georreferenciamento de câmera 

nos estados e municípios, padronizar nacionalmente os principais tópicos e 

informatizar todos os dados de registros de ocorrências, compartilhar informações 

entre as forças de segurança e de dados de inteligência advindos de operações 

conjuntas, ampliar os radares e integrar o sistema “Alerta Brasil” com os sistemas 

estaduais de identificação de veículos. E como atuações conjuntas, o Plano propõe 

ações gerais destinadas a agir coordenadamente na identificação de armas de fogo e 
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 Projeto de Lei nº 2.026-B, de 2015, de iniciativa do Deputado Federal eleito por Minas Gerais, Rodrigo 
de Castro do PSDB, que visa instituir o Plano Nacional de Redução de Homicídios. Ainda em tramitação.  
29

 A crise no sistema carcerário brasileiro – e  a correlação dos massacres com as disputas entre 
facções – veio à tona na primeira chacina ocorrida nos primeiros dias do ano 2017 em Manaus/AM 
deixando 56 presos mortos. Seguindo estas, outros sete estados sofreram nove episódio de guerra nos 
presídios (Alagoas, Amazonas, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Norte e 
Roraima) totalizando 133 mortes.  
30

 No Complexo Penitenciário Anísio Jobim em Manaus. 
31

 Na Penitenciária Estadual de Alcaçuz no município de Nísia, no estado do Rio Grande do Norte.  
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munições, ampliar a inserção de perfis genéticos nos bancos de dados de DNA, 

compartilhar nacionalmente o banco de dados de impressão digital, instalar laboratório 

central de perícia criminal em apoio aos estados, assim como apoiá-los pelos 

laboratórios da polícia federal e fortalecer os próprios laboratórios estaduais, ampliar 

gradativamente o efetivo da Força Nacional e promover acordos de cooperação policial 

entre a polícia rodoviária federal e polícia militar na fiscalização das rodovias. 

Esse conjunto de ações perseguem metas traçadas e apresentadas 

publicamente pelo Ministro da Justiça e Cidadania. No que tange à redução dos 

homicídios dolosos, programa a redução anual de 7,5% da taxa destes crimes nos 

municípios abrangidos pelo Plano, sendo tal redução efetivada nas capitais no ano 

2017 e nas capitais e cidades limítrofes em 2018, totalizando 209 municípios 

abrangidos. No controle e repressão à violência doméstica, o Plano propõe uma maior 

rapidez nas investigações policiais e nos processos judiciais no patamar de 20% mais 

celeridade nestes municípios. Quanto ao sistema penitenciário, persegue, até 

dezembro de 2017, que as informações de todo o sistema penitenciário esteja 

completas e detalhadas e, até 2018, que haja uma efetiva redução de 15% da 

superlotação das unidades prisionais. Já no combate ao crime organizado, o Plano 

delineia um objetivo na quantidade de armas e drogas apreendidas: aumento de 10% 

nas apreensões em 2017 e de 15% em 2018. 

Para SÁ e SILVA (2007), o Plano – muito embora recaia em falhas similares às 

dos governos antecessores e, por isso, possa ter o mesmo destino deles – inova em 

outros pontos, como o fato de se comprometer com a construção de mais cinco 

presídios e com a ampliação do efetivo da Força Nacional e como o destaque que 

confere à abordagem repressiva-ostensiva. Pois, já disse32 o Ministro que precisamos 

de menos pesquisa e mais investimos em equipamentos bélicos. O que sugere – por 

sua vigência ainda não nos permitir uma conclusão – um caminho transverso ao 

trilhado nos governos Lula e Dilma: menos foco na prevenção, mais foco na 

ostensividade e repressão.  

Entretanto, nenhum desses planos levou em conta as práticas operadas pelos 

operadores da segurança pública e da justiça criminal, nem alterou a forma como são 

                                                                 
32

 Conforme reportagem veiculada na Revista Veja, em 16 de agosto de 2016: “O ministro da Justiça, 
Alexandre de Moraes, afirmou que o Brasil precisa de menos pesquisa em segurança e mais 
armamento. Em entrevista concedida na Cidade da Polícia, Zona Norte do Rio, o ministro afirmou que a 
prioridade do Ministério da Justiça, nesse momento, é investir em “equipamentos para inteligência e 
equipamentos bélicos””.  



41 
 

tratadas, em separado, as duas esferas. Os planos fizeram propostas sem alterar os 

privilégios existentes e a política de tratar desigualmente os cidadãos no acesso à 

segurança e à justiça. 

 

1.3 Uma nova agenda brasileira: a Política Nacional de Segurança Pública e 
Defesa Social e o Sistema Único de Segurança Pública 
 

Do alinhavo de sua conjuntura no governo FHC, passando por sua 

apresentação pública no governo Lula e somado aos seis anos de tramitação do 

projeto de lei33 de iniciativa do próprio Poder Executivo Federal, o Sistema Único de 

Segurança Pública – como diretriz – transpassou gestões, norteou programas e 

projetos e, finalmente, em novidade legislativa deste ano, foi sancionado e instituído 

em lei34. A nova agenda da segurança pública brasileira passa formalmente a ser 

gerida por um Sistema Único pautado numa Política Nacional de Segurança Pública e 

Defesa Social – PNSPDS.  

Apresentada como uma Política Nacional baseada nos princípios da proteção 

dos direitos humanos, no respeito aos direitos fundamentais e promoção da cidadania 

e da dignidade da pessoa humana, na proteção da vida, do patrimônio e do meio 

ambiente, na eficiência nas ações e prevenção e redução de desastres, no uso 

comedido e proporcional da força, na eficiência na prevenção/controle e 

repressão/apuração das infrações penais, na publicidade das informações não 

sigilosas, na valorização dos profissionais de segurança pública, na promoção da 

produção de conhecimento sobre segurança pública, na otimização dos recursos 

institucionais, na celeridade dos serviços prestados à população, na relação harmônica 

e colaborativa dos poderes, na transparência e responsabilização das prestações de 

conta, no respeito ao ordenamento jurídico, na resolução pacífica de conflitos e na 

participação e controle social. Entretanto, permanece em alta o número alarmante de 

homicídios, assim como os registros de violação aos direitos humanos.  

 
 
 

 

 

                                                                 
33

 Projeto de Lei nº. 3.734, de 11 de abril de 2012. 
34

 Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que regulamenta o inciso 7º do artigo 144 da Constituição da 
República Federativa do Brasil, disciplinando sobre a organização e o funcionamento dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública, institui o Sistema Único de Segurança Pública – SUSP e dispõe 
sobre a segurança cidadã.  
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II O QUE PODE O PODER LOCAL 
 

2.1 O “desenvolvimento”, suas particularidades e contexto municipal de Campos 

dos Goytacazes – RJ  

 

Mais além do sentido denotativo que traduz sinônimo de progresso e de 

crescimento que se perfazem no cenário social, político e econômico de uma 

determinada comunidade, região ou país, ensejando geração e distribuição de 

riquezas e tecnologias, o entendimento do termo “desenvolvimento” não se prescinde 

do concerto deste conceito com o de subdesenvolvimento ou de, simplesmente, 

relacioná-lo com consequência da desculturação e ocidentalização do mundo.  

O desenvolvimento é processo que se ampara e se fortalece no 

subdesenvolvimento (LATOUCHE, 1994), fincando amarras na miséria, no desalento, 

na vulnerabilidade e nas aflições de países e regiões do Terceiro Mundo que galgam, 

aficionados à imagem almejada, alcançar o status de “desenvolvidos”. Não somente 

pelo viés econômico, a ocidentalização do mundo traz junto a este processo uma carga 

de desculturação que – num ciclo paradoxal causador e remediador – tem no 

desenvolvimento e na modernização a cicuta e o antídoto.   

Foi a partir da segunda guerra mundial que o desenvolvimento eclode a partir da 

consciência e do aceite do título de “subdesenvolvido” pelos países ocidentalizados 

pelo – “distante” – mundo então e já capitalista. Título que “é uma denominação 

ocidental” criada não somente pelo engajamento das forças econômicas, mas pela 

desculturação provocada por uma visão do mundo como um todo ocidental. O 

Ocidente, autodenominando-se “desenvolvido”, não mais ramifica poderes pela 

colonização territorial, mas persuade pela “desculturação com assistência técnica e 

doação humanitária”:   

A dedicação sem limites dos construtores e império, a abnegação sem 
fronteiras dos médicos, a solicitude dos irmãos dos homens, o amor ao 
próximo dos missionários, a competência solidária dos técnicos, e até mesmo 
o ardor internacionalista e a abnegação dos revolucionários profissionais, são 
os verdadeiros autores do drama da desculturação. (LATOUCHE, 1994) 

 É nesse cenário de desculturação disfarçada de benevolência queeste autor 

afirma ser estritamente necessária a absorção de preceitos ocidentais em detrimento a 

cultura nativa dos países ditos subdesenvolvidos. Países que, “não tendo mais olhos 
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para se ver, palavras para se dizer, braços para agir”, sedentos de uma felicidade que 

não pode mais ser ali encontrada, ocidentalizam-se como autômatos em garras de 

antílopes na promessa do desenvolvimento econômico.   

Desenvolvimento é senão posição rotulada àquele que tacha o 

subdesenvolvimento ao outro, esvaindo-o de si, de suas culturas e costumes, 

contaminando-o pelo mal do atraso e seduzindo-os no sonho encantado   

Corroborando com a afirmação da necessidade que o desenvolvimento tem de 

se existir do subdesenvolvimento, há teorias que explicam esta imbricação, tais como a 

teoria do desenvolvimento desigual e combinado e a teoria da independência. Ambas 

reforçando o pensamento de que o capitalismo precisa do subdesenvolvimento como 

campo propício para exploração. Há países ricos porque há países pobres, com 

recursos explorados sob a forma de mais-valia por aqueles. E, nesta desigualdade, o 

capitalismo se reproduz.  

A teoria do desenvolvimento desigual e combinado – de Leon Trotsky – teve 

como subsídio inicial, em 1905, com a ideia de que havia uma ligação entre todos os 

países, uns com os outros, tanto pelo seu modo de produção quanto pelo comércio, 

em decorrência de um organismo político e econômico uno no qual o capitalismo 

transformou o mundo. Ainda em 1909, Trotsky afirma esta ligação desde a “indústria 

mais concentrada da Europa sobre a base da agricultura mais primitiva”, não numa 

ligação horizontal, mas “numa espécie de coexistência congelada”, pela qual se 

combinam e se articulam (LÖWY, 1998). Mesmo sem se referir à análise do 

desenvolvimento desigual e combinado, Trotsky, em 1928, já afirma que “a 

originalidade de um tipo social nacional não é mais do que a cristalização das 

desigualdades de sua formação” (LÖWY, 1998). Mas foi em 1930 que se sedimentou a 

teoria em um cenário onde o capitalismo se ascendia no sistema mundial:  

Os selvagens renunciam ao arco e flecha, para logo tomarem os fuzis, sem 
percorrer a distância que separava, no passado, estas diferentes armas. (...) O 
desenvolvimento de uma nação historicamente atrasada conduz, 
necessariamente, a uma combinação original das diversidades. A órbita 
descrita toma, em seu conjunto, um caráter irregular, complexo, combinado” 
(TROTSY, 1928 apud LÖWY, 1998).  

Sob uma visão mais ampla do que a meramente econômica, Trotsky, ampliando 

o campo de sua observação para os campos cultural e político, vislumbra uma 

desigualdade de ritmos na troca entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. 
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Para o autor, sob o comando do desenvolvimento e na angústia da obrigação de suprir 

as necessidades exteriores, os países subdesenvolvidos, ainda sem a necessária 

maturidade, são forçados a avançar em progressão, por saltos, em descompasso.   

Trotsky conclui que dessa lei de desigualdade de ritmos surge outra que ele 

denomina “lei do desenvolvimento combinado”. Por esta, fases e etapas diferentes e 

distantes, arcaicas e modernas, são reaproximadas e combinadas de forma que, nos 

países subdesenvolvidos, o avançado e o atrasado convivam, se ajustando, buscando 

uma forma de combinação entre aquilo que é imposto – às duras penas do tão 

sonhado desenvolvimento – e aquilo que simplesmente resta como incrusto e visto 

como atraso. Um ponto negativo que entrava o desenvolvimento. Mas uma 

negatividade vista por um olhar que não é mais nativo e, sim, ocidentalizado.  

E essa discussão se prolonga no cenário latino-americano pelas considerações 

tidas pela teoria da dependência, percutida, entre outros autores, por Ruy Mauro 

Marini. Uma teoria que, segundo o autor, propõe uma visão crítica da problemática que 

vivemos, a fim de que não sejamos somente reprodutores da moda ditada pelos 

grandes centros, mas, sobretudo, desafiadores do contexto histórico instalado. Ainda 

mais no momento atual, em que “as forças que se ocultam atrás do capitalismo global 

são ainda menos retraídas do que no passado”, agravado pelo “fracasso do 

neoliberalismo para tratar a questão social” (KAY, 2009). Não como uma forma de 

abolir o sistema capitalista global, porém como meio de controle e minimização das 

consequências negativas da globalização.  

  Afirma KAY (2009):  

A globalização não acarretou uma convergência ou menores desigualdades 
entre os países e dentro deles, como pregavam os neoliberais; pelo contrário, 
acarretou desigualdades crescentes. Essas desigualdades parecem ser o 
resultado do fato de que a produção, o comércio e as finanças se tornaram 
crescentemente                                               transnacionais em dimensão. No 
entanto, se alguns países, regiões, comunidades e famílias se beneficiarão 
economicamente por estarem ligados intimamente aos sucessos da economia 
global, outros (e talvez a maior parte da América Latina) ficarão em 
desvantagem. Como consequência disso, a globalização está associada a 
novos padrões de estratificação global, os quais alguns Estados, sociedades e 
comunidades tornaram-se cada vez mais implicados na ordem global, ao 
passo que outros estão ficando cada vez mais marginalizados.  

Nesse sentido é que a teoria da dependência aponta que a desigualdade entre 

países ou num mesmo país entre regiões é fato diretamente interligado com a 

globalização. E que, cada vez mais inserido na economia global, mais árdua será, para 
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o país/região subdesenvolvido, a execução de ações políticas independentes. Resta 

aos países subdesenvolvidos atrelar o rumo do seu próprio desenvolvimento à 

chancela das instituições globais que gerem a economia mundial. Numa relação entre 

centro e periferia.   

Com essas asseverações, os “dependentistas” exaltam a importância do Estado 

na promoção do desenvolvimento, imbuído de uma economia política alternativa, 

sendo “crucial para assegurar a competitividade e para se precaver diante da 

crescente vulnerabilidade de cada país em uma economia mundial globalizada” (KAY, 

2009), de modo a propalar as forças globalizadoras e desobstruir o caminho das 

políticas desenvolvimentistas internas.   

Vulnerabilidade que se agrava, no caso brasileiro, em razão do processo de 

ocupação do território nacional que deixou, segundo observações de Tânia Bacelar de 

Araújo, legados que majoram a desigualdade regional, tais como a forte concentração 

nos espaços litorâneos e a concentração populacional nas grandes cidades que 

comandam a vida econômica do país em descompasso à escassez de recursos 

disponibilizados aos pequenos centros urbanos (ARAÚJO, 2013).  

O Brasil, então, já nasce comprometido e violentado por uma colonização 

primitiva, sem a democratização do acesso à terra e baseado no patrimonialismo 

apropriador de bens públicos. Formam-se “ilhas dinâmicas” (ARAÚJO, 2013) que 

entravam o desenvolvimento que não se irradia no espaço. Desenvolvimento 

polarizador e concentrador que marginaliza regiões em prol do crescimento de outras. 

Não havendo meio de pensar em desenvolvimento regional e em dissipação das 

desigualdades sem propor políticas públicas de integração e ordenamento do território 

brasileiro.  

   Engendrado na globalização, o Brasil – de diversidades ambiental, produtiva, 

urbana e social e de estrutura heterogênea – restou subordinado a ideia ocidental de 

crescimento fácil e rápido, revestindo-se de uma visão “imediatista, rentista e 

patrimonialista” (BRANDÃO, 2010). A apropriação externa das múltiplas fronteiras, da 

potencialidade dos espaços e da disponibilidade de acumulação como campos 

propícios para a extração de lucros usurpa o lugar da riqueza interna e nacional: o 

território, o povo e as instituições.   
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E, questionando o rumo do desenvolvimento do Brasil na contemporaneidade – 

com suas clamorosas estampas de desigualdades regionais que dissonam do grande 

aporte e acumulação financeira:  

Por que não se arma um sistema vigoroso de forças produtivas, com ampla 
capacidade de geração e distribuição de riqueza material? Quais são os 
bloqueios para engendrar impulsos articuladores do conjunto da atividade 
econômica dotados de coerência sistêmica de toda a estrutura econômico-
produtiva ou uma divisão-articulação socioterritorial do trabalho dinâmica? 
(BRANDÃO, 2010)  

As decisões não são mais internas, não havendo mais espaço para a autonomia 

de vontades nacionais. As que restam dentro desse contexto, nos espaços regionais e 

das cidades, “vão se enredando na malha desses interesses patrimonialistas e 

especulativos” (BRANDÃO, 2010), alinhavando-se às imposições globais. Insurge, 

assim, dessa cessão de espaços e recursos à globalização, um vultoso processo de 

desenvolvimento desigual urbano e regional num território que não mais pertence aos 

seus.  

Verticalizando tais considerações para considerar o contexto regional em que 

esta pesquisa se produz, há, especificamente, no Estado do Rio de Janeiro:  

Uma megaconcentração de capitais, subordinados à dinâmica dos capitais 
fictícios, rentistas, que, agregados em megafundos de investimentos, 
respondem pela propriedade dos ativos que regem o ritmo, a direção e o 
sentido da economia mundial. (...) uma economia mundial extremamente 
concentrada e centralizada, em capitais, em empresas, em pessoas físicas, em 
países.   
No âmbito do estado do Rio de Janeiro, o território é mapeado por diversos 
grupos internacionais que incorporam investimentos de grande repercussão e 
importância na área industrial, mineral, portuária ou turística, com sobrepujante 
destaque para a indústria do petróleo e gás, a automotiva e para a sede de 
grandes eventos na capital, numa vasta utilização do solo fluminense “como 
plataforma de corredores nacionais e de exportação e importação” (CRUZ; 
TERRA; ALMEIDA. 2016).  

Na região Norte Fluminense – cujo principal polo referencial é o município de 

Campos dos Goytacazes35 – há significativas transformações que datam da 

implementação de projetos econômicos regionais de exploração petrolífera na Bacia de 

Campos na década de 1970 (PIQUET, 2003) e de forma mais intensa, a partir da 

promulgação da Lei do Petróleo, quando o município passou a ser beneficiado pelas 

                                                                 
35

 Campos dos Goytacazes, município do interior do estado do Rio de Janeiro, principal polo referencial da região 
norte fluminense, possui, segundo último senso do IBGE realizado em 2015, uma população de 463.713 pessoas – 
conforme Censo 2010/IBGE – residentes ao longo dos seus 4.026,696 km² de extensão territorial, com salário 
médio mensal dos trabalhadores formais de 2,6 salários mínimos.  
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rendas advindas de royalties e participações especiais da indústria petrolífera 

(MIRANDA, TERRA e PAIVA 2003). Esses grandes projetos são orientados por 

políticas estaduais e/ou nacionais, em especial aquelas relacionadas às atividades 

petrolíferas, por instalação de empreendimentos logísticos e por empreendimentos 

imobiliários e hoteleiros que produzem efeitos na organização interna das cidades. 

A atividade petrolífera revelou-se fundamental para a região, cujo crescimento 

excepcional tem implicado em um dinamismo econômico para o Estado do Rio de 

Janeiro. Este extraordinário crescimento da indústria petrolífera tem implicado dois 

efeitos positivos que contribuem para o dinamismo econômico dos municípios 

beneficiados com essa atividade industrial, a saber: a) o incremento da participação na 

distribuição dos royalties, sobretudo dos municípios no entorno da Bacia de Campos, 

como Campos dos Goytacazes e Macaé; e b) o incremento da atividade industrial 

como decorrência direta e indireta do setor do petróleo (SILVA e CARVALHO). A partir 

da mudança da principal atividade produtiva, a região Norte Fluminense passou por 

uma nova organização espacial. 

Em contraposição a isso, traçam-se – paralelamente aos impactos positivos de 

geração de produção, trabalho e renda – severos pontos negativos na estrutura do 

território, na economia, no meio ambiente e na sociedade norte fluminense, dentre os 

quais:  

i) a concentração espacial das empresas em um só município, promovendo 
uma fragorosa implosão urbana, em um curtíssimo período de tempo, em 
Macaé e em alguns dos municípios produtores concentradores das rendas. 
Estes, entre 2000 e 2010, situaram-se entre os municípios de maior 
crescimento demográfico do país, agravando problemas de infraestrutura, 
moradia, mobilidade e segurança para a população trabalhadora, 
apresentando sérios problemas de pobreza e desigualdade social; ii) a 
configuração de um enclave econômico, na medida em que não se 
implantaram atividades industriais upstream e dowstream, ou, a montante e a 
jusante das atividades locais de E&P; iii) a geração de municípios 
petrorrentistas, ou seja, recebedores de ricas rendas petrolíferas, sem que 
houvesse crescimento, integração ou diversificação das atividades produtivas, 
ou planejamento das suas aplicações; por um lado, esses municípios se 
tornaram altamente dependentes das rendas petrolíferas, e, por outro, 
incapazes de desenvolver atividades complementares, ou alternativas, 
geradoras de fontes diferenciadas de arrecadação própria; iv) monopólio 
exercido sobre os recursos existentes e os novos recursos, pelas atividades da 
indústria extrativa regional de petróleo, mobilizando os para atividades 
subsidiárias de baixa tecnologia e de baixo rendimento, inibindo outras 
atividades, no que se poderia classificar como uma nova forma de 
monocultura; v) os impactos ambientais negativos de grande monta, com 
elevados prejuízos para atividades econômicas regionais de elevada 
importância social, como a pesca artesanal, com a restrição das áreas de 
pesca, a ampliação do perímetro a ela proibido – onde muitas vezes se 
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instalam importantes pesqueiros – a rede de tubos submarina, quase ao nível 
da superfície, causando prejuízos aos barcos pesqueiros (CRUZ; TERRA; 
ALMEIDA, 2016).  

Nessa dimensão econômica regional, os municípios de Campos dos 

Goytacazes e de Macaé – concentradores da produção e exploração – são os mais 

diretamente impactados tanto na infraestrutura urbana, gerando segregação 

socioespacial e novas periferias, quanto em sua malha social, encoberta por 

movimentos pendulares, gerando situação de insegurança, escassez de serviços, 

déficit de moradias, disfunções na mobilidade e pobreza da população. Além disso, 

mesmo com a captação de recursos financeiros decorrentes da atividade exploratória e 

produtora, existe um descompasso observado (CRUZ; TERRA; ALMEIDA, 2016) entre 

o crescimento demográfico dos municípios sedes das instalações petrolíferas que 

colabora com a ideia de uma verdadeira captação externa, internacional e global dos 

recursos internos, nacionais e regionais.  

Diante dessa dimensão mercantil e rentista do mundo globalizado que exporta 

tão somente impactos negativos, “atrasos”, ânsia de desenvolvimento que se esbarra 

no “desenvolvimento do subdesenvolvimento”, carecem-se políticas públicas de 

reestruturação da região com o fito de inibir a apropriação global – numa espécie de 

“fascismo social” (SANTOS, 2003 apud CRUZ; TERRA; ALMEIDA, 2016 – do interno, 

do nacional e do regional, num esforço conjunto de retomada de poder local e de 

controle social imprescindíveis para um movimento de enfrentamento e resistência às 

desigualdades e de promoção e efetivação do desenvolvimento regional. 

 2.2 Segurança Pública Municipal: o que pode o poder local 

Necessário se faz tecer algumas considerações quando tratamos da 

relevância do município na segurança pública:  

a) as Constituições Federais anteriores à atual, promulgada em 1988, não 
explicitavam claramente as competências do município, como integrante da 
federação, na execução das políticas sociais, ainda que fosse consensual que 
as mesmas também os compreendiam: b) a Constituição de 1988 insere, 
expressamente, nos seus art. 1º a 18, o município como ente federativo; c) as 
políticas sociais – saúde, educação e assistência social – passaram por um 
processo de municipalização, delegando aos municípios a responsabilidade e 
execução de diferentes programas governamentais voltados ao campo de 
prevenção da violência (contra mulheres, idosos, crianças e adolescentes); d) 
a demanda por políticas municipais para a segurança do cidadão esteve, por 
muito tempo, distante das administrações municipais, uma vez que a 
segurança pública, historicamente, era a responsabilidade dos governos 
estaduais (GUINDANI, 2014). 
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Assim, atualmente, dever do Estado e responsabilidade de todos, a segurança 

pública, exercida pelos entes federativos – União, Estado, Municípios e Distrito Federal 

– com o propósito de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e dos 

patrimônios, está prevista reservadamente nas disposições gerais da Constituição da 

República Federativa do Brasil, em seu artigo 14436. Contudo se, indevidamente 

interpretado de forma literal e restritiva, pode – erroneamente e restritivamente – levar 

a conclusão de que o Constituinte de 1988 positivou a segurança pública como 

matéria de polícia, sendo estes os órgãos listados como responsáveis pela segurança 

do povo brasileiro. 

Essa conclusão poderia soar até óbvia e real pela simples leitura da norma 

constitucional, mas as polícias não são os únicos responsáveis pela garantia da 

segurança pública, pela prevenção e repressão ao crime e pela cessação da 

insegurança. Da mesma forma segurança pública não é matéria e nem tampouco 

campo de atuação somente da União e dos estados e que – pensando no contexto 

municipal – não são somente o patrimônio público do município que deve ser 

resguardado pelas guardas municipais no âmbito local. Para o Supremo Tribunal 

Federal, segurança pública significa organização administrativa, cabendo para cada 

chefe do poder executivo – tanto federal, estadual e municipal – a gestão das políticas 

de segurança pública. 

Sendo a segurança um dos valores supremos da sociedade brasileira, direito 

fundamental, individual, inviolável e reconhecidamente social, assegurado na 

Constituição Federal, é imperioso que se recaia sobre todos os entes federativos – 

União, estados, municípios e distrito federal, de forma cooperada e não privativa – a 

preservação dos órgãos públicos e da incolumidade das pessoas e dos patrimônios 

públicos, como meio de controle das manifestações de criminalidade e da violência e 

de promoção da cidadania.  

                                                                 
36

 Art. 144. 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. 
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Na nova agenda política brasileira, a segurança pública – repartida em 

competências e dentro dos limites da atribuição de cada ente – maleabiliza o seu 

caráter até então militar/estadual para que, em participação colaborativa, os municípios 

– conhecedores e viventes de suas demandas locais e particulares – exerçam políticas 

de segurança pública em atuação conjunta com as instituições de segurança pública, a 

guarda municipal, o poder público local e a sociedade civil.  

O chamamento do município como corresponsável pela segurança pública tem 

origem no crescimento vertente da criminalidade na década de 80 que conclamou 

todos os níveis e esferas governamentais para atentarem-se para uma das maiores 

preocupações da população: a segurança pública (MELLO, 2011). E, segundo a 

autora:  

Os anos 1990 também marcaram um deslocamento conceitual da segurança 
pública, demonstrando a “gestação de uma nova concepção de cooperação e 
de corresponsabilidade dos três níveis de poder, federal, estadual e municipal, 
na formulação de políticas de Segurança Pública (SENTO-SÉ; RIBEIRO, 2004) 
e a criação ou a ampliação de diferentes instituições, ou regulamentações 
consideradas relevantes para a segurança pública.  

Assim, integrante da federação brasileira, autônomo político-administrativa e 

financeiramente, o município, nas últimas décadas, tem tido vertente crescimento na 

promoção de cidadania, na oferta de bens e serviços, no aperfeiçoamento dos meios 

de participação da sociedade na gestão pública e no estreitamento das relações de 

cooperação entre municípios e entre estes e os demais entes da federação. Por esta 

razão, passa a ser visto como “organismo integrado e interdependente com os demais 

em seu entorno, e não como um ente isolado e dotado de independência absoluta” e 

como: 

Uma estrutura complexa composta por elementos internos que são forças 
vivas” de um município, entre os quais inclui-se a estrutura desta 
administração pública (e os poderes constituídos); as entidades 
representativas de interesses empresariais, sociais, profissionais, religiosas, 
culturas, esportivas, entre outras; as associações, os grupos sociais, as 
comunidades diversas, entidades do terceiro setor, assim como a sociedade 
em geral (KLERING; BERGUE; SCHOEREDER; PORSSE; STRANZ; KRUE; 
2011).  

Pensando no âmbito municipal, coadunar a atuação policial com a intervenção 

do poder executivo local na seara da segurança pública vai muito além da constituição 

das guardas municipais, nos municípios onde elas estão implementadas. Demandam 

um envolvimento direto do poder local na implementação e gestão de ações 
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municipais de prevenção e repressão ao crime e de manutenção da ordem, via 

administração dos conflitos locais da segurança.  

Não estamos falando na avocação do trabalho ostensivo da segurança pública 

– restritamente policial e privativo das polícias militares – e sim da aceitação dos 

gestores públicos municipais sobre o seu papel no trato e na lida do campo da 

segurança pública. Da importância que as políticas de segurança municipais na 

retroalimentação de um agir verdadeiramente descentralizado, integrado e 

participativo, fundamentado na cidadania; muito embora regulado e mitigado, como 

veremos. 

A utilização dos mecanismos de execução das políticas públicas de segurança 

por parte do poder público local e no contexto da esfera municipal – segundo 

VERÍSSIMO (2008) – corrobora para o fortalecimento de um mais autêntico estado 

democrático de direito, sendo o município o lugar próximo e exato das questões locais 

e um “agente preferencial na administração institucional de conflitos”. Lugar essencial 

para imaginar contextos e construir políticas, pautadas no conhecimento local e na 

identidade, conduzindo articulações através do espaço e de redes (ESCOBAR, 20 05). 

Para Klaus Frey e Sérgio Czajkowski Junior (2009): 

A partir do momento em que as cidades gozarem de uma maior autonomia em 
relação aos seus assuntos internos ligados à segurança pública, não se estará, 
de forma alguma, promovendo uma diminuição do poder das esferas estaduais 
e federal, mas sim o fomento de sinergias resultando de esforços conjuntos 

entre a com unidade, os municípios, os Estados e a União. 

Assim, articulado e coeso om os estados e a União, o município se revestiria 

da atribuição de não ser uma via alternativa para as lacunas nas omissões e falhas na 

contraprestação da segurança pública relacionadas às esferas policiais, mas se 

investiria na tarefa de complementar a atuação das demais escalas de poder. 

Todavia, mesmo sendo tachado como dever de todos, a segurança pública, no 

cenário municipal, pode se resvalar como um dever de ninguém, caindo no abismo da 

delegação de competência estadual e federal em franca oposição à vertente de 

municipalização da segurança pública. Restando – numa visão excludente – como 

matéria que não se inclui em pauta de um planejamento urbano e de um governo 

municipal, sendo lançada “de volta” às esferas dos demais poderes e enfraquecendo – 

ou simplesmente dispensando – as possibilidades de sua inclusão na pauta da agenda 
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local. Atitude que frustraria o esforço atual de toda uma agenda política nacional para 

acabar com alegações de que segurança pública compete somente às policias e não 

às instâncias locais de governo e que viria ao encontro da tendência moderna e atual 

da segurança pública que pretende “solucionar ou ao menos conter no interior de 

certos limites, pelo controle da repressão, problemas profundamente enraizados nas 

relações sociais e na vida cotidiana de uma sociedade” (MIRANDA, MOUZINHO, 

MELO, 2003). Neste sentido, o poder local surge como principal instrumento de 

garantia e efetivação do direito à segurança pública. Mas quais seriam seus limites e 

qual a importância do lugar para a implantação e gestão das ações e políticas de 

segurança pública municipal? 

Ao tratar de uma competência que pode ser exercida por todos os entes 

concomitantemente, em conjunto, de modo que a atuação de um ente não inibe nem 

tampouco restringe a atuação dos outros, contribui CORRALO e KEMMERICH (2016) 

ao afirmar que o município deve atuar autonomamente nas questões de sua 

competência, não havendo espaço para supor o cabimento de qualquer interferência 

do estado ou da União: 

É nesse contexto jurídico-constitucional que os entes locais dispõem de 
poderes para elaborar, executar, monitorar e avaliar políticas públicas da sua 
alçada, a fim de resolver os problemas que afligem os seus cidadãos. Políticas 
estas que perpassam as mais diversas atividades administrativas: serviços 
públicos, polícia administrativa, fomento, intervenção direta e indireta na 
atividade econômica, a denotar a própria função administrativa municipal. Este 
é o status dos municípios brasileiros, protagonistas, em grande parte, do futuro 
dos seus munícipes. 

Assim, sendo compreendido que a garantia da segurança pública é 

competência inclusive do município, da mesma forma e moldes que é da União e dos 

estados, clarifica-se o entendimento quanto à responsabilidade do poder público local 

em elaborar ações voltadas para a segurança dos citadinos. E, por consequência, não 

haveria mais fundamento ou espaço para a visão dos gestores públicos municipais de 

sua não-atribuição quanto à matéria, para o “militarismo” da segurança púbica (KANT 

DE LIMA, 2004), para o caráter tão somente repressor e combativo do conflito e ao 

crime já instaurado. Permite-se ao município administrar seus conflitos locais – de 

natureza diversa e específica deste contexto – encontrando soluções para o 

agravamento da insegurança pública, traçando ações e políticas que se estreitem em 

afinidade com as demandas locais – se desvinculando dos modelos do militarismo ou 

exclusivamente fincados no dogmatismo jurídico da repressão penal.  
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 Esse desejo típico do campo do direito penal e de políticas penais no qual a 

prevenção da criminalidade é mantida pela aplicação das sanções cede espaço a uma 

“onda” de “reformas e inovações na gestão da segurança pública” que traz a 

prevenção do delito como “objeto de um conjunto de políticas públicas intersetoriais, 

bem como de iniciativas da sociedade civil organizada”, “mobilizando as mais diversas 

esferas governamentais”. Neste sentido, os municípios – seguindo tendências 

internacionais que buscavam diminuir os índices de criminalidade – “assumiram a 

responsabilidade de construir soluções específicas, cooperativas e inventivas para a 

insegurança local” (GUINDANI, 2014). Para a autora: 

As políticas sociais, econômicas e urbanas, promovidas pelas administrações 
municipais, são fundamentais à prevenção do crime e da violência, podendo 
complementar a atuação articulada do sistema de justiça criminal (polícias, 
órgãos judiciais e sistema penitenciário), supostamente orientada por objetivos 
comuns: a resolução pacífica do conflitos urbanos, a prevenção do crime e da 
redução da reincidência criminal.  

Abre-se, assim, espaço para uma possibilidade – ou um dever – do município 

em atuar preventivamente, por meio de ações e políticas eficazes. Emerge, desta 

forma, o município visto como lugar de lutas, disputas, demandas e conquistas, 

imbuído no papel de poder local, eficaz, de prevenção e de controle da segurança 

pública municipal. É o município como local para “implantação de práticas de 

administração de conflito com base em princípios universais e includentes, conforme 

propostos nas diretrizes nacionais para a ordenação do [seu] espaço público” (MELLO, 

2010).  

Lugar do poder local, o município, enquanto espaço de concentração e 

expressão de diversidades incrustas na sociedade constituída por multiplicidades, 

torna-se arena ímpar, rica de possibilidades para a gestão e resolução de conflitos e 

para a construção de um a convivência baseada no respeito às diferenças, capaz de 

construir um projeto cidadão comum (BORJA, CASTELLS, 1997). Para estes autores, 

os municípios, nas últimas décadas, vem ganhando “um protagonismo inegável tanto 

no que se refere à vida cotidiana dos cidadãos”, assumindo de vez a “centralidade na 

criação e dinamização de bens simbólicos e no bem-estar de sua população”, sendo a 

cidade contemporânea um importante ator político promotor de acordos e parcerias, 

com responsabilidades assumidas perante a sociedade e a União, representando um 

“polo central na articulação entre a sociedade civil, a iniciativa privada e as diferentes 

instâncias do Estado ”. 
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No mesmo sentido, VAINER (2001) afirma que o poder local tem extraordinária 

capacidade de cumprir, de maneira vantajosa, as funções tradicionais que sempre 

foram outorgadas aos estados nacionais, pois é na esfera local que melhor se 

identifica os problemas e mais fácil e adequadamente os soluciona. Conferir à escala 

local a promoção da cidadania por meio de políticas públicas locais é atitude baseada 

na ideia de que o agir e a experiência estão adstritos nesta única esfera. 

Por se tratar a garantia de segurança pública matéria de competência comum, 

como salienta VAINER (2001), as escalas de ação política – federal, estadual e 

municipal – não devem servir de entrave de uma para com a outra e, sim, proporem 

entre si uma relação numa perspectiva “transescalar”. Entender que o processo 

político tem dimensões escalares não pode induzir à “reificação das escalas” e à ideia 

de que a cidade é tão-somente o reflexo da sociedade, uma reprodução da estrutura 

social do Estado. Desta forma, segundo o autor, o município “constitui escala e arena 

possíveis de construção de estratégicas transescalares e de sujeitos políticos aptos a 

operarem de forma articulada com coalizões e alianças em múltiplas escalas”. 

BORJA e CASTELLS (1996) também afirmam que, como protagonistas da 

vida política de seus cidadãos, as cidades – atores sociais complexos e de múltiplas 

dimensões – incluem o governo local e seus cidadãos que, articulados, em ação 

coletiva e conjunta respondem a distintas questões, tais como mobilizações sócio-

políticas, cooperações público -privadas, campanhas de segurança pública. 

Expressando, assim, a autonomia local e o movimento municipalista, inibindo o perfil 

de cidade que exclui e marginaliza parte considerável de sua população; reagindo de 

modo a conferir maior legitimidade aos governos locais; criando condições para 

expressão da capacidade de liderança pública local; estabelecendo objetivos e ações 

coletivas coadunadas ao governo local e criando condições para debates públicos com 

os setores políticos, intelectuais e profissionais e com as organizações sociais 

populares. 

Conferir a competência de garantidor da segurança pública ao poder local é 

reconhecer o município não somente como território concentrador de grupamento 

humano e diversidade de atividades, mas como “espaço simbiótico e simbólico” 

(BORJA, CASTELLS, 1996), instituído de poder político, composto pela sociedade civil 
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e integra dor de cultura e identidade de seus habitantes, convertendo-se de respostas 

plausíveis aos propósitos políticos hodiernos. 

Alçar o município – agora sem a presença do espectro da incompetência em 

razão da matéria – como garantidor da segurança pública, dentro dos seus limites 

constitucionais e territoriais, contribuindo para o fortalecimento do conhecimento local 

e da estrutura social é reconhecer que o poder local é, sim, capaz e travar batalhas e 

conquistas num espaço propício de estratégias – até transescalares – e de sujeitos 

políticos aptos a alcançarem mudanças efetivas na vida dos cidadãos.  

O município, como lugar de poder local, é o ator capaz de compreender a 

dinâmica do lugar, entendendo suas particularidades e gerindo, da forma estritamente 

adequada às demandas locais, políticas públicas baseadas em um diagnóstico próprio, 

estritamente correlacionadas com os efeitos reais do cotidiano e supridoras das reais 

necessidades da comunidade. O êxito da implementação de uma política pública está 

agregado à observação do contexto social onde será efetivada, com o intuito de listar 

as mazelas e as reivindicações existentes para que a ação estatal infiltre, 

positivamente, naquele local. Sem a análise do contexto social local, não há que se 

falar em ação política traçada em consonância com a realidade e capaz de produzir 

efeitos.  

Essa também parece ter sido a base para a cobrança – nos anos de 1990, no 

Brasil – de elaboração, por parte dos gestores municipais, de um plano de segurança 

pública que permitisse conhecer as especificidades locais e tratar os problemas 

relacionados à segurança pública de forma a obter melhores resultados. Isto também 

permitiria um uso mais adequado dos recursos encaminhados pelo governo federal, 

muito embora, posteriormente, os gestores locais tenham adotado práticas que 

repetiriam os problemas atribuídos a ação policial na condução das políticas de 

segurança.  

Munido de resultados de trabalhos intersetores realizados na esfera municipal 

dotada de “capacidade integrativa” e, sobretudo, enriquecido e fundamentado em 

formas de participação da sociedade civil, o município é capaz de considerar a real 

percepção da comunidade e estrategicamente diagnosticar o cenário social e traçar 

diretrizes administradoras dos conflitos locais. Também este argumento pode ser 

relacionado às orientações encaminhadas aos municípios, tornando-se, rapidamente, 



56 
 

uma das exigências, tais como a implantação de Conselhos e conferências municipais 

de segurança como meio de acesso ao repasse de recursos. 

Essas ideias se somariam a demanda por iniciativas que estruturassem as 

ações em segurança pública, com níveis diversos de complexidade associados 

posteriormente a instrumentos de avaliação, como foi também a expectativa quando 

elaboradas as mudanças no sistema de saúde brasileiro com a criação do Sistema 

Único de Saúde. Permitiria, supostamente, que se reduzissem as demandas 

particularizadas e fosse tecida uma “estratégia urbana” que melhor e mais eficazmente 

propiciasse melhorias, por meio de um plano de ação, para a obtenção de êxito da 

ordem social e da segurança pública municipal.  Através de políticas sociais e urbanas 

que objetive a resolução pacífica dos conflitos urbanos pautada no compromisso ético-

político de buscar a proteção social por meio de soluções específicas, cooperativas e 

inventivas para a insegurança local (GUINDANI, 2014). Entretanto, como demonstram 

diversos pesquisadores, inúmeros obstáculos se apresentaram para execução da 

proposta, como será possível depreender das questões mencionadas neste texto e 

objeto de observação da pesquisa aqui realizada. 

Isso, sem se ater a “nível de votos e aspirações” que atendam as demandas 

particulares, mas tecendo uma “estratégia urbana” que melhor e mais eficazmente 

propicie melhorias, por meio de um plano de ação, para a obtenção de êxito da ordem 

social e da segurança pública municipal, levando em conta também o conhecimento 

que, adquirido na esfera local, tenda para a “planificação do crescimento e para o 

domínio do desenvolvimento” (LEFÉVRE, 2010).  Através de políticas sociais e 

urbanas que objetive a resolução pacífica dos conflitos urbanos, pautada no 

compromisso ético-político de buscar a proteção social por meio de soluções 

específicas, cooperativas e inventivas para a insegurança local (GUINDANI, 2014). 

2.3 Segurança Pública em Campos dos Goytacazes: o que dizem os dados 

Em observação dos dados estatísticos, reportagens e também como moradora 

do município, sabemos que Campos dos Goytacazes é tido como um município 

violento, no qual seus munícipes nutrem não só uma sensação, mas também um 

sentimento de insegurança, reforçado ainda mais pela mídia local, sendo um grande 

palco da violência urbana no interior do estado do Rio de Janeiro e o maior deles na 

região norte e noroeste fluminense.  
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Sob um enfoque espacial e territorial, Campos é o maior município do interior 

do Rio de Janeiro, estando situado, como já dito, na região norte fluminense. O 

município, que possui sua Guarda Municipal desde 1997, pertence à 8ª Área Integrada 

de Segurança Pública, sedia a 6ª Região Integrada de Segurança Pública, o 8º 

Batalhão de Polícia Militar, a 134ª e a 146ª Delegacias de Polícia Civil – que compõe 

respectivamente as Circunscrições Integradas de Segurança Pública 134 e 145 – e 

possui, como órgãos municipais estreitamente relacionados à segurança pública do 

município, mantém em seu organograma – diretamente subordinado ao Gabinete do 

Prefeito – a Superintendência de Paz e Defesa Social e o Gabinete de Gestão 

Integrada Municipal, além de ter um Conselho Comunitário de Segurança ativo.  

A divisão territorial em região (RISP), área (AISP) e circunscrições (CISP) se 

trata, de acordo com o ISP, de um modelo adotado pela estado do Rio de Janeiro com 

o objetivo de aperfeiçoar as ações de segurança no território fluminense, de modo a 

integrar o planejamento e coordenação das operações policiais, sendo modelos de 

integração geográfica entre polícia militar e civil, com a intenção de conferir efetividade 

do trabalho policial conjunto, unido e mútuo entre as instituições envolvidas naquela 

delimitação geográfica.  

Figura 01 – Divisão por Região Integrada de Segurança Pública – RISP 
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Fonte: ISP  

Campos sedia a 6ª Região Integrada de Segurança Pública37 – sexta entre as 

sete existentes no estado – equivalente à região norte e noroeste fluminense. 

Criadas38 em 2009, as RISP tem como objetivo ordenar, regionalmente, táticas 

articuladas entre as policias civil e militar, cabendo aos diretores dos Departamentos 

de Polícia de Área da Polícia Civil e aos comandantes dos Comandos de Polícia de 

Área da Polícia Militar estabelecer estratégias de integração e cooperação regionais.  

Figura 02 – Divisão por Área Integrada de Segurança Pública – AISP 

 

Fonte: ISP  

                                                                 
37

 A 6ª RISP abrange o norte e noroeste fluminense, sendo composta por Campos dos Goytacazes, São Fidélis, São 
João da Barra, São Francisco do Itabapoana, Natividade, Varre-Sai, Itaperuna, São José de Ubá, Bom Jesus do 
Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Casimiro de Abrue, Conceeição de Macabú, Macaé, Rio das Ostras, Quissamã, 
Carapebus, Itaocara, Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Miracema, Cambuci e São Sebastião do Alto. Assim sendo, 
a 6ª RISP abrange a 8ª, a 29ª, a 32ª e a 36ª AISP.  
 
38

 Pelo Decreto Estadual nº 41.930, de 25 de junho de 2009, no governo Cabral, que dispôs sobre a criação das 
regiões integradas de segurança pública (RISP) e das circunscrições integradas de segurança pública (CISP) para 
todo o território do estado do Rio de Janeiro, considerando “a necessidade de aperfeiçoar as ações de Segurança 
Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no que tange à integração do planejamento e coordenação 
operacional das organizações policiais; a necessidade de se obter maior efetividade das ações operacionais em 
uma mesma área de responsabilidade territorial, garantindo-se unidade de propósitos e apoio mútuo entre as 
instituições de defesa social, com vistas na convergência de esforços; o princípio constitucional da eficiência, que 
na atual conjuntura impele as instituições policiais a um processo de modernização administrativa e operacional, 
que busque a excelência na prestação de serviços na área de Segurança Pública; e - o projeto de integração 
geográfica entre a Polícia Militar e Polícia Civil”.  
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As Áreas Integradas de Segurança Pública, contidas na RISP, fazem parte de 

uma política39 de segurança que tem, segundo o ISP, o intuito de aproximar as 

relações entre as polícias militar e civil e entre estas instituições e a comunidade 

daquela determinada área, de maneira que haja uma gestão participativa que permita 

identificar e resolver as demandas locais da área. O contorno geográfico da AISP se 

refere à abrangência da atuação dos Batalhões de Polícia Militar e as circunscrições 

das delegacias da Polícia Civil existentes naquela área do Batalhão. Campos, portanto, 

sedia o 8º BPM e a 8ª AISP40, dentre as 39 AISP existentes no estado do Rio de 

Janeiro.  

Figura 03 – Divisão por Circunscrição Integrada de Segurança Pública – CISP 

 

Fonte: ISP  

Já as Circunscrições Integradas de Segurança Pública, criadas pelo mesmo 

decreto que implantou as RISP, significam a menor instância utilizada para a apuração 

dos indicadores de criminalidade, mapeando subáreas de uma mesma Companhia de 

Polícia Militar que corresponda à mesma área de atuação de uma Delegacia da Polícia 

Civil. Campos possui a CISP 134 e a CISP 146, sendo cada uma correspondente a 

                                                                 
39

 As AISP foram criadas pela Resolução SSP nº 263 de 27 de julho de 1999 e alterada pela Resolução SESEG nº 478 
de 11 de maio de 2011.  
40

 Compõem a 8ª AISP: Campos dos Goytacazes, São Fidélis, São João da Barra, São Francisco do Itabapoana.  
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uma das Delegacias de Polícia da cidade e, por consequente, às respectivas subáreas 

da Companhia de Polícia Militar.  

Sede da 6ª RISP e da 8ª AISP e contendo a CISP 134 e 146, segundo dados 

estatísticos do Instituto de Segurança Pública, Campos experimenta, nos últimos anos, 

taxa de homicídios elevada, tendo chegado, em 2016, a possuir a estimativa de um 

homicídio doloso por dia nos meses de abril e novembro. A prática desses crimes, de 

acordo com a Polícia Militar, se concentra no Distrito de Guarus – abrangido 

exclusivamente pela CISP 146 – e onde reside, apesar do número mais elevado dos 

índices, não mais que um terço da população do município, conforme se observa no 

gráfico abaixo. 

Gráfico 01 – Comparação das taxas de Homicídios Dolosos Consumados 

nas CISP 134 e CISP 146 (2014 – 2016) 

 

Gráfico da Autora / Fonte: ISP  

Segundo o relato de policiais militares, a área conhecida como “Faixa de 

Gaza”41 em Guarus – que compreende os bairros Eldorado, Novo Eldorado, CODIN, 

Santa Rosa, Terra Prometida, CEHAB e Calabouço – é o local onde ocorrem mais 

homicídios dolosos no município. Neste território, ainda segundo relato dos policiais, 

                                                                 
41

 Denominação dada no meio policial, civil e militar em alusão à conflituosa disputa palestina por território em 
estreita faixa de terra no Oriente Médio. Expressão também utilizada pela mídia, conforme reportagens em anexo. 
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“de poste em poste”, são demarcadas diferentes facções rivais entre si, expondo 

moradores ao medo e ditando “regras” de convivência e tolerância de horários, 

inclusive, para o funcionamento de escolas que, por vezes, suspendem as aulas em 

razão do confronto controlado e dominado pelo tráfico no local. A atenção das táticas 

policiais se voltam mais ainda nesta localidade para a área que fora delimitada42 – em 

forma de fuzil – na figura abaixo, na qual foram construídos os conjuntos habitacionais 

do Programa Morar Feliz e residem famílias vindas de distintos bairros do munícipio. 

Área que é comparada – também pelos policiais – com a Cidade de Deus, no Rio de 

Janeiro, em razão da iminente perda do acesso policial a este território. 

Figura 04 – Demarcação dos conjuntos Habitacionais do Programa Morar Feliz 

situado na “Faixa de Gaza” em Guarus 

 

Fonte: Jornal Folha da Manhã (10/06/2018) 

A região, já conhecida como "Faixa de Gaza", onde os moradores vivem reféns 
do tráfico de drogas, é comparada à Síria, devido aos confrontos quase diários 
de facções rivais e tentativas de invasões na disputa de território. (In: Folha da 
Manhã, 10/08/2018, em anexo) 

A mídia – interlocutora privilegiada da sociedade e difusora de “verdades” e 

subjetividades (OLIVEIRA, 2009) – reforça, por sua vez, o relato dos policiais em 

                                                                 
42

 Figura apresentada pela Polícia Militar em audiência pública sobre Segurança Pública, realizada na Câmara de 
Vereadores.   
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diversas reportagens que reificam os assassinados em Guarus e automaticamente os 

relacionam com o tráfico de drogas. E a Polícia Militar, abertamente em seus 

discursos43, aponta que esta área possui – se considerada isoladamente tal como 

fosse um município – como o de maior índice de letalidade violenta do interior de todo 

o estado do Rio de Janeiro, atribuindo isto à disputa de território pelo tráfico.  

Certa queda na taxa de homicídios dolosos no município em 2017 – para uns 

tida como consequência da aliança44 entre as facções criminosas ADA (Amigos dos 

Amigos) e TCP (Terceiro Comando Puro) na Capital, com apoio do PCC (Primeiro 

Comando da Capital), em franca oposição ao CV (Comando Vermelho) e, para outros, 

como efetiva tática policial no combate ao crime implementada no ano passado – não 

mais persiste no primeiro semestre deste ano, retomando o aumento da prática de 

homicídios dolosos no município – seja por certo “fracasso” da aliança ou seja por 

outro motivo que ainda não elucidado.  

Gráfico 02 – Comparação das taxas de Homicídios Dolosos Consumados em 
Campos (Janeiro a Julho de 2014 a 2018) 

125

74

138
100

126

2014.1 2015.1 2016.1 2017.1 2018.1

Homicídio Doloso

 

Gráfico da Autora / Fonte: ISP 

Da mesma forma, corroborando para o agravamento da sensação de 

insegurança em Campos, também se observa considerável aumento no número de 

total de roubos no município neste último semestre, em comparação aos outros 

primeiros semestres dos anos anteriores, sendo a mais elevada taxa percebida desde 

2014. 
                                                                 
43

 Falas do Comandante que se repetem nas reuniões observadas (2017/2018) no Conselho Comunitário de 
Segurança de Campos.  
44

 In G1, 10/03/2018, reportagem que explica a aliança entre ADA e TCP no intuito de formar o TCA (Terceiro 
Comando dos Amigos) que, com o apoio do PPC, passou a ser chamada de TCA – 1533. União que, segundo a 
reportagem, parecia já surtir efeitos em setembro de 2016 quando um agente penitenciário, em Campos, foi 
preso no interior do Presídio Carlos Tinoco da Fonseca guardando dinheiro das duas facções.  
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Gráfico 03 – Comparação das taxas de Roubos Consumados em Campos 

(Janeiro a Julho de 2014 a 2018) 
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Gráfico da Autora / Fonte: ISP 

Neste cenário marcado pela violência urbana, o poder público local – “braço do 

poder público mais próximo da população” mais hábeis a elaborar “políticas mais 

atentas às peculiaridades locais” (VERÍSISIMO, 2008) – aloca, em Campos dos 

Goytacazes, sua participação na seara da segurança pública com o apoio da Guarda 

Civil Municipal, da Superintendência de Paz e Defesa Social e do Gabinete de Gestão 

Integrada Municipal como instâncias e dispositivos locais disponíveis para o exercício 

de políticas de segurança pública municipais.  

Em Campos – como instituição ligada à Segurança Pública municipal – a 

Guarda Municipal foi criada45 em 1997 no governo Anthony Garotinho (1997/1998), de 

certa forma retroalimentada pela inclusão dos municípios na fiscalização e 

monitoramento do trânsito pelo Novo Código de Trânsito Brasileiro46 naquele mesmo 

ano. Dentre suas atribuições, LAGE, SOUZA e MELO (2014) identificam: fiscalização 

do trânsito, vigilância patrimonial, ronda comunitária, segurança em eventos públicos, 

apoio à secretarias e órgãos e os grupamentos de ações especiais (GAE), da Ronda 

Escolar (GRE), ambiental (GAM) e o de policiamento de praia (GEP).  

                                                                 

4545
 Pelo Decreto Municipal nº 11/1997.  

46
 Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.  
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Trazendo a opinião de Kant de Lima (2010) quanto à correlação entre a 

dificuldade de definição legal da competência das guardas municipais e a dificuldade 

de definição de sua identidade, os autores observam uma ambiguidade que interfere 

fortemente nas práticas cotidianas do trabalho dos guardas, ora se investindo de uma 

atuação complementar – cuidando de problemas que não são atinentes às esferas 

federais e estaduais e ora suplementar – apoiando as agências federais e estaduais na 

esfera da segurança pública e fundamentando, por vezes, suas práticas num “bom 

senso” não “eficaz” no que se refere à “administração de conflitos no espaço público e 

à construção de uma segurança pública baseada em princípios democráticos e 

universas” (MELLO, 2010). 

Coexistindo ações típicas das polícias tradicionais e ações afinadas à 

concepção de segurança pública como um efetivo serviço prestado à população – tal 

como a Ronda Escolar, a GCM de Campos, segundo os autores, despende cerca de 

80% (oitenta por cento) de seu efetivo – que está longe de ser o ideal na proporção 

legal exigida entre guardas números de habitantes – em atividades de vigilância 

patrimonial em “postos fechados” que, para os próprios guardas, não é tida como o 

verdadeiro trabalho a ser feito.  

Atualmente, a grande reivindicação dos guardas municipais de Campos – em 

reuniões associativas e em audiências públicas realizadas na Câmara de Vereadores 

para este fim – é o uso legal armamento letal, além de melhores condições de trabalho 

e do aumento de efetivo que, há mais de dez anos, não realiza concurso público para 

provimento de cargos vagos. 

O policiamento comunitário é realizado, basicamente, pelo Grupamento Ronda 

Escolar que, apesar de ter abrangido quase a totalidade das escolas estaduais e 

municipais de Campos, hoje, por motivos estruturais, atende somente as escolas 

municipais na administração de conflitos existentes entre alunos ou entre estes e 

professores no âmbito escolar. Além de ser atuante nas reuniões do Conselho 

Comunitário de Segurança Escolar. A menor parcela que não está responsável pela 

vigilância patrimonial, exerce a função de fiscalização do trânsito e de cooperação com 

o Instituto Municipal de Transportes e com a Empresa Municipal de Transporte na 

coibição – via blitz – dos transportes alternativos não autorizados na cidade.  
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Em seu organograma, o município possui a Superintendência de Paz e Defesa 

Social e o Gabinete de Gestão Integrada Municipal – órgãos diretamente ligados e 

subordinados ao Gabinete do Prefeito e responsáveis pela gestão da segurança 

pública municipal – que serão abordadas no próximo capítulo, assim como o Conselho 

Comunitário de Segurança – política estadual que se opera no município – e que fora 

eleito como local de nossa pesquisa para a análise das práticas de  administração 

institucional conjunta de conflitos na segurança pública municipal.    
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III QUEM PAUTA E PARA QUEM SE PAUTA A SEGURANÇA PÚBLICA EM 
CAMPOS DOS GOYTACAZES 
 

3.1 A Arena Escolhida: o Conselho Comunitário de Segurança no Estado do Rio 

de Janeiro  

De um viés democrático do acesso a direitos proposto pelo texto constitucional 

emergem os conselhos gestores de política pública. Mecanismos que, em concerto 

com as novas configurações sociais trazidas pela atual Constituição, instaura um novo 

modelo institucional no qual Estado e sociedade se rearranjam (CARNEIRO, 2002) 

para avocar a participação social na construção de políticas públicas. Iniciados nas 

áreas da saúde, assistência social e educação, e atualmente já multiplicados em 

diversas áreas e regulamentados por leis específicas, os conselhos gestores visam 

permitir a construção de um espaço de deliberação quanto à construção de ações 

governamentais, pautados na fiscalização, mobilização, deliberação e consultoria das 

políticas sociais pela sociedade civil.  

Essa proposta de cogestão política se imbuiu de uma estratégia de governança 

democrática que apostou no cidadão e nos movimentos sociais como atores 

participantes e essenciais para o aprofundamento da socialização política e da 

radicalização da democracia no Brasil (BEHRING; BOSCHETTI, 2008). Conferiu aos 

Conselhos a possibilidade de serem arenas de negociação e administração de conflitos 

nas quais os representantes da sociedade civil atuariam em benefício da coletividade, 

demandando, questionando, afirmando direitos. Ao mesmo passo, responsabilizou a 

sociedade civil por ser, agora, participante no fazimento e na avaliação das políticas.  

Sendo um tipo ideal – e também uma utopia possível – os conselhos foram 

traçados para serem canais de aproximação entre cidadãos e Estado (CARNEIRO, 

2002), passíveis de trazer à tona estatal conflitos que, se observados e levados em 

consideração, permitem um melhor acerto na tomada de decisões políticas daquele 

setor específico com as demandas de interesse representado naquela arena. Todavia, 

embora criadas essas instituições participativas (SOUZA, 2010) em franco rompimento 

com as instituições representativas tradicionais, de pronto, não resultou no âmbito da 

segurança pública uma efetiva atuação dos conselhos.  

Segundo PATRÍCIO (2016), diante da “necessidade de democratização da 

gestão do Estado por meio da participação dos indivíduos nas decisões afeitas às 
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políticas públicas e ao controle das ações deste Estado”, os conselhos surgiram como 

“expectativa do aprimoramento da democracia” e como meio de obtenção da 

“confiança na contribuição para a alteração nos padrões de desigualdade social, civil e 

política” que atribulavam o país. Passa, então, pós-1988, a ser conferido o direito de 

articulação entre o Estado e a sociedade na implementação e acompanhamento das 

políticas públicas somados à participação popular na “gestão e controle da 

Administração Pública”. 

Os conselhos nascem, portanto como: 

Espaços de interface entre o Estado e a sociedade. São pontes entre a 
população e o governo, assumindo a cogestão das políticas públicas. O poder 
é partilhado entre os representantes do governo e da sociedade, e todos 
assumem a tarefa de propor, negociar, decidir, implementar e fiscalizar a 
realização do interesse público. (CARVALHO, 2001 apud PATRÍCIO, 2016).  

Apesar de terem sido galgados tais esforços em busca da governança 

democrática inserida pelo novo contexto de participação social pós-88, o debate 

público fora combalido pela exclusão social decorrente das políticas neoliberais 

implantadas nos anos 90. A construção deste espaço democrático não foi harmônica, 

passando por contradições e fragmentações, vindo de encontro a um Estado ainda 

autoritário e um tanto quanto rijo à colaboração da sociedade civil.  

No que se refere à Segurança Pública, foi somente no final dessa década – de 

90 – que se propagou neste campo o desafio de assegurá-la a todos, indistintamente 

(SOUZA, 2010), como direito decorrente da cidadania, franqueando e fomentando a 

participação da sociedade na seara que, há pouco tempo, era considerada somente 

questão de polícia. Em 1989 o Estado do Rio de Janeiro criou o chamado Conselho 

Comunitário de Defesa Social por força de norma constitucional estadual, com 

representatividade paritária, com a finalidade de assessorar os órgãos estatuais de 

segurança pública e com estrutura a ser definida na forma da lei, formado por 

membros indicados pelos “órgãos e entidades diretamente envolvidos na prevenção e 

combate à criminalidade”47 e posteriormente filtrados pelo Governador do Estado para 

que,  nomeados, compusessem o Conselho. Entretanto, naquele momento, isto não 

passou de uma disposição legal sem repercussão prática.  

                                                                 
47

 Art. 183, § 3º da Constituição Estadual do Rio de Janeiro. 
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Foi somente no fim da década de 90 – especificamente em 1999, dez anos 

depois da criação meramente formal dos conselhos comunitários de Defesa Social – a 

Secretaria de Estado e Segurança Pública, em resolução48, disciplina sobre integração 

de áreas de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro e cria os chamados 

Conselhos Comunitários de Segurança49.  

O CCS – que, segundo a Resolução criadora deve ser implantando, ao menos, 

um em cada AISP50, a fim de possibilitar a participação comunitária consultiva na 

gestão local da segurança pública, nos primeiros quatro anos de sua implantação, 

experimentou um caminho inverso: o esvaziamento. Diante desse cenário, o governo 

do Estado do Rio resolveu, em nova resolução51 da SSP, revitalizar os CCS, 

flexibilizando a periodicidade das reuniões – quinzenais, mensais ou em periodicidade 

convencionada por maioria dos membros – e instituindo um café da manhã a ser 

realizado pelo comandante de cada batalhão para troca de ideias, sugestões, 

reclamações ou orientações com os líderes comunitários da AISP: o chamado Café 

Comunitário. Um instrumento mais informal que as reuniões do CCS e que permitiria a 

maior interação do comando da Polícia Militar com os seus convidados, fora do 

ambiente das reuniões do CCS.  

Um possível grande motivo pelo qual as atenções da SSP foram voltadas para o 

vácuo na participação e engajamento nos CCS adveio da exigência imposta e inserida 

por lei52, em 2003, para obtenção de acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública 

instituído por lei53 em 2001. O FNSP apoia projetos na área de segurança pública 

destinados ao reequipamento, treinamento e qualificação das polícias civis e militares, 

corpos de bombeiros militares e guardas municipais, a implantação/aperfeiçoamento 

de sistema de informações, de programas de prevenção ao delito e à violência, assim 

                                                                 
48

 Resolução nº 263, de 26 de julho de 1999, da Secretaria de Segurança Pública, no Governo Garotinho.  
49

 Para o qual usaremos a sigla CCS no decorrer deste trabalho. 
50

 O conceito e distribuição de cada AISP (Área Integrada de Segurança Pública) fora tratado no Capítulo 2 deste 
trabalho.  
51

 Resolução SSP nº 629, de 19 de maio de 2003, que também fixa itens obrigatórios à pauta das reuniões: “a) 
avaliação das ações desenvolvidas pelos órgãos policiais no período anterior; b) consignação, em atas ou 
relatórios, das ações seguintes a serem desenvolvidas”.  
 
52

 Lei Federal nº 10.746, de 10 de outubro de 2012 que altera dispositivos da lei que institui o FNSP.  
 
53

 Lei Federal nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública e dá 
outras providências. Atualmente, revogada por força da Medida Provisória nº 841, de 11 de junho de 2018, que 
dispõe sobre o FNSP, conferindo sua gestão ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública. 
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como ao serviço telefônico para recebimento de denúncias, com garantia de sigilo para 

o usuário e premiação, em dinheiro, para informações que levem à resolução de 

crimes. A exigência54 de acesso a este fundo se atinha à necessidade do município 

manter guarda municipal, realizar ações de policiamento comunitário e implantar 

Conselho de Segurança Pública.  

Composto por membros participantes, efetivos e natos, o CCS, segundo a 

resolução, teria tríplice finalidade. Em primeiro lugar, sendo concebido como 

instrumento de aproximação entre comunidade e instituições policiais, com o intuito de 

restaurar a imagem da polícia e devolver a esta instituição a credibilidade, o CCS traria 

maior confiança e mais sentimento de segurança à população. Em segundo, pelo apoio 

dos moradores, que mais de perto vivem as questões cotidianas, o CCS visaria o 

aprimoramento do controle do crime. E, em terceiro, o CCS se propõe a elevar o grau 

de consciência comunitária em relação à dita complexidade dos problemas relativos à 

segurança pública. 

Tendo como membros natos o comandante do Batalhão Militar da área e o(s) 

delegado(s) da Polícia Civil, o CCS permite a participação da sociedade civil, 

possuindo diretoria composta por membros efetivos representantes da sociedade civil 

e pelos membros natos. A resolução orienta que as reuniões sejam feitas em sistema 

de rodízio no Batalhão e na Delegacia, de modo a oportunizar o envolvimento das 

duas instituições em diálogo com a comunidade. As reuniões, que são mensais, devem 

ser sintetizadas em ata posteriormente enviada ao Instituto de Segurança Pública que 

tem – dentre suas funções institucionais – a função de coordenar os CCS.  

Ainda de acordo com a resolução, a dinâmica das reuniões consiste em elaborar 

uma agenda, identificando problemas, definindo-os em hierarquia de prioridades e 

acompanhando criticamente os resultados das medidas dadas pelas polícias em 

resposta aos problemas identificados em reunião. Desobriga, por ser meramente 

consultivo, que as polícias sigam a agenda proposta, ao mesmo passo que preza pelo 

registro das sugestões apresentadas, mesmo que não acatadas – para que sirva 

futuramente de análise – e pelo aprofundamento do diálogo, sobretudo, para que a 

população compreenda aquilo que for eleito como prioridade e o que se pauta. 

                                                                 
54

 A partir de 2012, em alteração dada pela Lei Federal nº 12.681, de 04 de julho de 2012, segundo a lei do FNSP 
não basta a implantação do CCS e sim deve haver sua instituição: o CCS tem que funcionar e não somente existir. 
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Recomenda-se que, além da ata enviada ao ISP, mensalmente, seja realizada uma 

avaliação sobre a situação do crime e da violência na área de abrangência, 

fundamentando-se nos critérios próprios e nas observações feitas em reunião. 

Avaliação que sirva de substrato para a geração de um breve relatório de apoio à 

mensuração qualitativa de estudo da área, vez que, como explícito na resolução, “as 

impressões espontâneas, subjetivas e intuitivas da população” são um recurso 

avaliativo para a mensuração do policiamento comunitário – se não o “menos pior” 

deles.  

Voltando a seguir uma linha cronológica, em 2005, a SSP expede, finalmente, o 

Regulamento dos Conselhos Comunitários de Segurança55 definindo, 

pormenorizadamente, a sua estrutura mínima da Diretoria do CCS – que pode ser 

ampliada mediante parecer favorável dos membros natos para se incumbir de 

atividades tais como a criação de grupos de trabalho – formada por membros natos e 

membros efetivos não remunerados, cujas funções são tidas como prestação de 

serviço voluntário em prol da comunidade.  

Os membros natos seguem a representatividade original, sendo eles o 

comandante da Polícia Militar (representação da polícia ostensiva) e os delegados 

titulares da Polícia Civil (representação da polícia judiciária) responsáveis pela área de 

abrangência do CCS. Esta área de abrangência corresponde a uma AISP, um 

município ou um bairro, a depender da área de atuação do CCS. O presidente, o vice-

presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário e o diretor social e de assuntos 

comunitários são os membros efetivos do CCS eleitos56, para o mandato de dois anos, 

exclusivamente dentre os representantes da sociedade civil. As competências dos 

membros natos e dos membros efetivos são elencadas na forma do regulamento. Toda 

pessoa presente na reunião do CCS que não seja membro efetivo ou nato é 

considerada membro participante. O participante tem direito a tomar parte das reuniões 

                                                                 
55

 Resolução SSP nº 781, de 08 de agosto de 2005.  
 
56

 As eleições dos membros efetivos ocorrem a cada dois anos sob a presidência e responsabilidade dos membros 
natos, podendo se dar por aclamação da maioria dos membros efetivos presentes – no caso de somente uma 
chapa inscrita – ou por votação em uma das duas ou mais chapas previamente inscritas. Os candidatos à nova 
diretoria devem apresentar a chapa completa contida em requerimento formal entregue mediante recibo aos 
membros natos até o termino da reunião do mês antecedente à eleição. Não é permitida a reeleição dos cargos de 
presidente e vice-presidente; com exceção destes, é permitida a reeleição por mais um mandato consecutivo, 
inclusive para os cargos ocupados na Comissão de Ética.  
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e fazer uso da palavra, propor à Diretoria medidas que julgar conveniente aos 

interesses comunitários de segurança, frequentar as reuniões e a sede do Conselho e 

comunicar qualquer infração ao regimento interno. 

Além desses, outros três membros, designados pelo presidente, podem ser 

efetivados para a composição de uma Comissão de Ética, da qual não participam os 

membros da diretoria e que são responsáveis por apurar denúncia de falta ética do 

CCS. Cada CCS é responsável pela criação de seu regimento interno baseado na 

regulamentação geral e, a critério do CCS, podem ser organizados Núcleos de Ação 

Local de determinados bairros ou localidades para que orientem a comunidade que 

representem quanto ao encaminhamento das demandas e identifiquem quais os 

assuntos de interesse coletivo que possam subsidiar campanhas de prevenção pelo 

CCS. 

Para ser membro efetivo do CCS, o candidato deve se voluntariar, firmar 

compromisso de fiel observância às normas reguladoras, ter idade mínima de dezoito 

anos, não registrar antecedentes criminais, residir, trabalhar ou estudar na área de 

abrangência do CCS – ou em circunscrição vizinha que não possua CCS implantado – 

e ser representante de organização atuante na área do CCS: poderes públicos, 

entidades associativas, clubes de serviço, imprensa, instituições religiosas ou de 

ensino, organizações de indústria, comércio ou de prestação de serviços. Ou, caso não 

seja representante de nenhuma dessas organizações, basta que seja membro da 

comunidade e seja membro participante com frequência de, no mínimo, cinquenta por 

cento das reuniões ocorridas no período de um ano antes das eleições57. Não 

preenchendo tais requisitos, será tido como membro participante, sem direito a voto.  

As reuniões são abertas ao público, em local de fácil acesso e não excedendo a 

duração de duas horas. Há a previsão de uma “pauta-padrão” no regulamento do CCS 

prevendo as seguintes etapas para a condução da reunião: abertura pelo presidente, 

composição da mesa, leitura e aprovação da ata da reunião anterior, apresentação dos 

dados estatísticos do mês anterior, prestação de contas das tarefas distribuídas na 

reunião anterior, apresentação do principal tema que será tratado, momento destinado 

a assuntos gerais, franqueamento da palavra com inscrição prévia junto à mesa, 

                                                                 
57

 A condição de frequência foi acrescida pela Resolução SESEG nº 78, de 20 de setembro de 2007. Com a redação 
original da Resolução SSP nº 781, havia não havia este requisito de frequência, sendo necessário que o candidato 
fosse formalmente convidado pela Diretoria do CCS.  
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síntese dos assuntos tratados, comunicação da próxima reunião, consignação das 

ações que deverão ser desenvolvidas e encerramento. Da mesma forma, deve ser 

adotado “ata-padrão”58 contendo a data da reunião, horário de início, local, nome de 

todos os presentes e as entidades que representam, os assuntos tratados, as decisões 

e sugestões, local de data da próxima reunião e o horário de funcionamento. 

Também dispõe o Regulamento dos CCS, em resposta às modificações e 

inovações demandadas na paulatina instalação dos Conselhos, sobre mais cinco 

finalidades59 às três trazidas pela Resolução que lhes deu origem em 1999. Para mais 

que aproximar instituições policiais e sociedade civil, que aprimorar o controle da 

criminalidade e de elevar o grau de entendimento sobre a complexidade dos problemas 

relacionados à segurança pública na área, o CCS passa a ser lugar de: discussão 

conjunta com os delegados titulares e o comando da Polícia Militar sobre a definição 

de prioridades na segurança pública para a área de atuação do Conselho; de 

promoção de programas de instrução e divulgação de ações de autodefesa às 

comunidades, estabelecendo parcerias e visando projetos e campanhas educativas 

para a redução da violência interpessoal; programação de eventos comunitários 

visando o fortalecimento dos vínculos entre comunidade e polícia e destacando o valor 

da integração de esforços no desenvolvimento de ações preventivas; promoção da 

integração com outras instituições públicas e privadas que tenham atividades influentes 

na segurança pública e colaboração na identificação das deficiências de infraestrutura 

e implementação de estratégias de segurança. 

Todas essas atividades realizadas pelo CCS são integradas pela Coordenadoria 

do CCS, cujo coordenador é designado pelo diretor-presidente do ISP, fazendo com o 

que o CCS esteja vinculado à SESEG60 e ao Instituto. O ISP, autarquia criada por lei 

estadual em 1999, é autarquia vinculada à SESEG que – além das atividades de 

consolidação e divulgação de dados sobre a segurança pública no estado, de 

elaboração de pesquisas e análises, de suporte à análise criminal e apoio à 

implementação de políticas – passa a coordenar os Conselhos Comunitários de 

Segurança a partir de novembro de 2004. Coordenação que consiste em supervisionar 
                                                                 
58

 Visando padronizar a confecção das atas dos CCS para obter uma melhor compreensão do que é debatido em 
reunião, para agilizar o encaminhamento e atendimento das demandas apresentadas às autoridades superiores e 
para oferecer ao CCS uma prática ferramenta adaptada à gestão de informações, foi desenvolvido o sistema de ata 
eletrônica pelo ISP. 
59

 Incisos IV a VIII do art. 4º da Resolução SSP nº 781/2005. 
60

 Abreviatura atualmente utilizada para a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.  
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a criação e as atividades do CCS, num constante monitoramento da estruturação, 

reestruturação e desativação dos CCS e em promover a capacitação dos novos 

membros efetivos do CCS e em fomentar uma maior integração entre Conselho e 

polícias.  

No mesmo mês que a Coordenadoria do CCS assume suas atribuições, é 

realizado na UERJ o I Fórum dos Conselhos Comunitários de Segurança, 

apresentando questões ligadas à dinâmica de funcionamento dos CCS e discutindo a 

distinção entre os espaços informais dos Cafés Comunitários organizados pelas 

polícias e os de regras mais claras que são as reuniões do CCS compostas por 

organizações policiais e sociedade civil. Isto porque o Instituto havia identificado que, 

em lugar de se apresentarem como encontros distintos com objetivos também 

diversos, a reunião do CCS e o Café Comunitário eram realizados conjuntamente.   

Entre 2005 e 2008, são realizados os II, III, IV e V Fóruns. Em 27 de novembro de 

2009, o VI Fórum dos CCS tratou como pauta as propostas apresentadas na 1ª 

Conferência Nacional de Segurança Pública e das novas tendências dos CCS, no 

sentido de que:  

As ações e decisões tomadas no sentido da reforma do campo da segurança 
somente terão a devida legitimidade se passarem pelo escrutínio da discussão 
pública, bem como a mesma também servirá para produzir políticas mais 
democráticas e eficazes (GODINHO, 2010).  

Já, um tanto quanto recentemente, em 2015, após dezesseis anos de existência 

dos CCS, a Coordenadoria emite o Relatório dos CCS do Estado do Rio de Janeiro61. 

Por esse estudo62 do ISP, foi mapeada a existência de 65 CCS no estado do Rio, 

agregando cerca de 2000 pessoas mensalmente, o que corrobora para a afirmação de 

que, embora sejam espaços abertos à participação de todos, ainda assim é uma arena 

desconhecida por grande parte da população. Este desconhecimento ainda latente, 

segundo a Coordenadoria dos CCS, é atenuado pelo fortalecimento das práticas 

políticas exercidas por aqueles que frequentam o CCS e o reconhecem como sendo 

um espaço de participação legítima (MORAES; SOLIVA; CAMPOS, 2015).  

Esse processo de criação dos CCS no estado, conforme demonstra o gráfico 

abaixo, sofreu variação abrupta e ascendente entre 2004 e 2006, mantendo 
                                                                 
61

 MORAES; SOLIVA; CAMPOS, 2015.  
62

 Relatório contendo dados produzidos por meio das atas registradas pelos conselhos e enviadas ao ISP, além de 
outros documentos, assim como coleta de dados sobre organização, espacialização e dinâmica dos Conselhos 
Comunitários de Segurança no Rio de Janeiro. 
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crescimento nos quatro anos posteriores e oscilando entre criação de uns e extinção 

de outros sucessivamente: 

Gráfico 04 – Evolução dos CCS no estado do Rio de Janeiro entre 2014 – 2015 

 

Fonte: ISP 

A grande vertente do crescimento no número de CCS entre 2004 e 2006 traz o 

reflexo da institucionalização dos Cafés Comunitários feitas pela Resolução de 2003, 

para a transformação de alguns Cafés Comunitários em CCS em 2004 e para a 

regulamentação dos CCS em resolução de 2005. Ao, de certa forma, incentivar a 

“conversão” dos Cafés Comunitários em CCS, observa-se o impacto no aumento do 

número de CCS naquele período. Isto, sem deixar de levar em consideração a também 

ascendente crescimento do número de conselhos em 2012, quando houve alteração 

legislativa de efetivo funcionamento do CCS, como já dissemos no início do capítulo.  

Todavia e apesar disso, para a Coordenadoria do CCS, esta crescente 

observada em 2012 se deu ao fato da possibilidade de manutenção da diretoria por 

mais dois anos que fora franqueada por alteração no regulamento feita naquele ano, 

estimulando a reeleição dos membros já empossados e revigorando os conselhos, 

tendo em vista que muitos municípios se queixam da falta de interesse das pessoas 

em assumir a gestão no CCS. Fato que, antes desta possibilidade de reeleição, levava 

– segundo a Coordenadoria – à extinção de alguns CCS por inatividade e ao retorno 

da realização dos, tão-somente, Cafés Comunitários conduzidos e oferecidos pelos 

Comandantes, nos Batalhões, em ambiente que não deve às formalidades e ao 
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ritualismo do CCS. E, de certo, ia de encontro – e em retrocesso – às propostas de 

revitalização dos CCS formuladas pelo governo do Estado. 

Importante observar que tanto a criação quanto a extinção de um CCS é crivada 

pelo poder público, não sendo bastante a vontade e o engajamento popular para que 

esta arena pública exista e sobreviva.  

De acordo com o ISP, a região metropolitana do estado, com exceção do 

município de Paracambi, contam com CCS instalados, sendo observada a maior 

ausência de conselhos nas áreas mais limítrofes do Estado, com maior incidência 

deste vazio na região do noroeste fluminense e na Costa Verde: 

Figura 05 – Distribuição dos CCS por municípios no estado do RJ em 2015  

 

Fonte: ISP 

Não contendo dados que precisem o motivo da ausência de CCS nas referidas 

regiões, o ISP aponta um conjunto de fatores que manifestam favoravelmente à 

criação de um CCS, quais sejam, uma população aderida a outros canais de 

participação, tais como conselhos de direito e associação de moradores, uma 

percepção da violência como problema e o engajamento das instituições policiais como 

propulsoras deste canal de diálogo com a comunidade (MORAES; SOLIVA; CAMPOS, 

2015). 
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Um CCS é criado por reunião convocada pelos membros natos da respectiva 

área de implantação que, mediante deliberação consignada em ata, identificarão e 

convidarão os representantes da sociedade civil que serão responsáveis pela 

implementação. Empossada a primeira diretoria, esta instruirá o processo para a 

formação do CCS, remeterá para homologação63 para a Coordenadoria dos CCS e 

iniciará suas reuniões, pautadas nas formalidades regulamentares. 

3.2 O CCS Local: O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Campos dos 

Goytacazes 

Em Campos dos Goytacazes, o CCS foi implantado outubro em 2006. O ano de 

criação foi obtido no site do ISP e confirmado nas entrevistas realizadas com os atuais 

1º secretário e com o presidente do CCS para esta pesquisa. Foi verificado que o CCS 

Campos não possui um acervo documental que permitisse buscar, por análise, a 

composição de todas as cinco gestões anteriores, tampouco elencar quem 

efetivamente participava das reuniões na época; tais informações foram obtidas pelos 

dados disponibilizados pelo ISP. A guarda – quando há – dos documentos do CCS 

ficam sob a custódia do secretário e estes não são entregues e repassados de uma 

gestão para a outra, tornando-se documentos particulares e dispersos que não são 

compilados em um espaço físico próprio do CCS ou em algum arquivo virtual criado 

para esse fim. Até porque o CCS Campos nunca possuiu uma sede própria ou cedida. 

O CCS se “instaura” no momento da reunião e se “dissolve” logo após o seu 

encerramento. Não há espaço físico para a guarda de documentos. Portanto, as 

informações aqui produzidas se norteiam pela história oral permitida nestas entrevistas 

e por dados obtidos no ISP. 

As cinco gestões anteriores à atual compreenderam os períodos de 2006 a 

2008, 2008 a 2010, 2010 a 2012, 2012 a 2014 e 2014 a 2016. Conforme a tabela 

abaixo formulada pelo ISP, vemos algumas alterações no decorrer das duas primeiras 

gestões: 

 

 

                                                                 
63

 Com a devida homologação pela Coordenadoria dos CCS, a posse da diretoria acontecerá em data marcada com 
a presença de um representante do ISP.  
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Tabela 01 – Gestões do CCS Campos dos Goytacazes 

 

Fonte: ISP 
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De acordo com os membros diretores entrevistados, fica evidente que membros 

da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos64 e da Associação Industrial e Comercial 

de Campos65 sempre fizeram parte da Diretoria do CCS e que, por não ser permitida 

mais que uma recondução na presidência, as duas instituições se alternam neste 

cargo. A exceção foi da gestão 2014/2016, quando o atual 1º secretário foi presidente 

do CCS. Funcionário público aposentado da extinta Rede Ferroviária Federal, ele não 

é membro de nenhuma das duas instituições, nem empresário campista, mas afirmou 

que já exerceu cargo em comissão no município, em diversas secretarias e 

superintendências no governo Rosinha Garotinho, além de ter tido forte engajamento 

no diretório do Partido dos Trabalhadores. E também quando da gestão de 

implantação do CCS Campos (2006/2008) quando o presidente foi Luiz Celso Alves 

Gomes, advogado, conselheiro da OAB à época e, posteriormente, candidato a 

vereador pelo Partido Trabalhista Nacional nas eleições municipais de 2012. 

Atualmente, a sexta diretoria do CCS, cujo mandato se encerra em setembro 

deste ano, é composta da seguinte forma: a) presidente: Ivanildo da Silva Cordeiro, 

diretor de comunicação da ACIC, diretor do departamento de assuntos tributários da 

CDL e vice-presidente da Fundação Municipal do Esporte; b) vice-presidente: Gerson 

de Souza Gomes, diretor financeiro da ACIC; c) 1º secretário: Ademir Bernardino, que 

já qualificamos; d) 2º secretário: Sadrack de Matos Filho, membro da CDL; e) diretor 

comunitário e de assuntos sociais: Nilton Miranda, membro da CDL; f) membros da 

Comissão de Ética: Amaro Ribeiro Gomes, conselheiro deliberativo da ACIC e ex-

presidente do CCS, José Luiz Lobo Escocard, presidente da ACIC, e João Neves, 

contador. Exceto o 1º secretário e um membro da Comissão de Ética, todos são 

empresários filiados ou diretores da CDL e/ou ACIC. 

O CCS Campos tem reuniões mensais, na primeira quarta-feira do mês, às nove 

horas da manhã, com rodízio em três locais: no 8º Batalhão de Polícia Militar, na 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos e na Associação Comercial e Industrial de 

Campos. A Diretoria afirma que, depois da crise econômica que assolou o estado do 
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  A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos – CDL – foi fundada em 1963 com a finalidade de prestar serviços 
aos comerciantes campistas associados, visando parcerias com outras instituições e interagir com o poder público 
para o “fortalecimento da classe junto à sociedade” (conforme missão institucional veiculada no site da CDL 
Campos).   
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 A Associação Comercial e Industrial de Campos – ACIC – é tida como uma das mais antigas associações 
comerciais do Brasil, fundada em 1891, que tem como missão o apoio e o incentivo de projetos de 
desenvolvimento econômico e social em prol dos interesses do empresariado. 
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Rio em 2016, não foi possível concentrar mais as reuniões somente no BPM, como era 

feito. Solidários à escassez de recursos para o oferecimento do Café aos participantes, 

a ACIC e a CDL se dispuseram a realizar um rodízio do local das reuniões, como forma 

de assumirem as despesas do Café que é bem mais sofisticado e distinto do café 

servido no BPM. 

No 8º BPM, as reuniões acontecem no refeitório dos Oficiais. Na CDL, no 

auditório. Na ACIC, na sala multimídia. Em qualquer um dos três locais, há uma mesa 

ampla com capacidade para seis ou mais pessoas, de frente para a plateia, como um 

auditório, onde sentam os membros natos e a diretoria e algum representante do poder 

público municipal ou outra pessoa que, por seu prestígio, é convidada pelo 

Comandante ou pelo presidente para compor a mesa. O Comandante, apesar de não 

ser o presidente, abre as reuniões e senta na cadeira situada no centro da mesa. Ao 

seu lado, sempre o presidente do CCS. Na ponta da mesa, o secretário. Ao lado do 

presidente, algum membro da diretoria que esteja presente e que reserva o assento ao 

lado do Comandante para outras autoridades que estejam na reunião: na maioria das 

vezes, algum gestor municipal.  

Embora a data designada seja para a realização formal das reuniões mensais, 

em Campos, imbricam-se, no mesmo ato, o Café Comunitário e as reuniões do CCS. O 

Café Comunitário acontece concomitantemente às reuniões do CCS Campos, sendo 

disposta uma mesa de café da manhã desde antes da reunião até depois de seu 

encerramento. Os convites feitos para a comunidade em geral – por vezes publicados 

nos sites da CDL e da ACIC e publicados na fanpage oficial do 8º BPM no Facebook 

fazem alusão ao “Café Comunitário” com o logotipo do 8º BPM como anfitrião e não 

mencionam as reuniões do CCS. Confusão que é notável nas falas dos próprios 

membros do CCS que se referem à reunião do CCS como “aqui no Café”.  

Observa-se, portanto, que as formalidades típicas e necessárias das reuniões 

do CCS cedem espaço a certa informalidade dos Cafés – muito embora o regulamento 

dite e induza um ritual a ser seguido nas reuniões do CCS – e sobressalta, com grande 

evidência, que é um espaço gerido e conduzido pela Polícia Militar – seja onde for o 

local da reunião – mesmo tendo uma diretoria formada pela “sociedade civil”; neste 

caso, representada em sua grande maioria por membros do empresariado campista.  
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Outro ponto que merece atenção e que também me fez, por uma vez, “sentir 

perdida” no local da reunião é a divergência entre o próximo local da reunião 

anunciado na reunião anterior e o efetivo local que a reunião acontece. Por ser um 

espaço público apropriado por relações privadas, a troca de local não interfere na 

participação destes e não é informada para aqueles que vão esporadicamente às 

reuniões ou não são tidos como “membros efetivos”. Pesquisando no site do ISP, 

também é visível que o local de reunião informado para a Coordenadoria dos CCS não 

condiz com ao local que efetivamente ocorreu. 

Os “locais de fácil acesso” em que são realizadas as reuniões realmente são, 

geograficamente, fáceis de serem acessados. Contudo, estar numa associação de 

empresários e no Batalhão sem ser convidado pode soar como um óbice à efetiva 

participação popular tão proclamada nos objetivos do CCS ou até mesmo certo ato de 

coragem. Se, por exemplo, virmos pelo local onde reside o participante, o pomos sob 

constante suspeição, visto que algumas destas regiões são relacionadas à mancha 

criminal. 

Particularmente, enquanto estudante, ao entrar na ACIC ou na CDL, achei por 

bem adotar certa postura discreta cautelosa, sem nunca emitir opiniões, tampouco 

fazer o uso da fala na plateia. Reservei-me, naquele momento, no papel de 

observadora. Em ambos os locais não há uma recepção para informações. A 

administração da ACIC ocupa todo o décimo sexto andar do prédio e, ao sair do 

elevador, nos deparamos com várias portas de vidro fumê com logotipo da instituição e 

– até lermos todas as portas e sem ninguém para prestar informação – temos que 

realizar um trabalho “investigativo” e de “abertura de portas” e de “bom dia, com 

licença” para acharmos, no fim do corredor, a sala multimídia com a reunião e seus 

participantes. Na CDL, embora tenha uma recepção lateral para atendimento ao 

público – que sempre está ocupada com atendimento de consultas aos órgãos de 

proteção ao crédito e a comunicação de perda e extravio de documentos – temos que 

esperar algum funcionário desocupar e confirmar se o “Café”, como chamam, está 

realmente acontecendo no auditório, situado no segundo andar onde também não há 

recepção. Ao chegarmos ali, já damos de frente com a mesa de café no hall e com 

grupos formados conversando entre si.  



81 
 

Portanto, a forma como podemos circular e que nos permite participar do café, 

supõe uma familiaridade com o espaço e suas divisões, assim como as regras para 

acessá-lo. Como podemos notar, ainda que seja um evento público e de participação 

comunitária, as regras se assemelham a outros espaços burocráticos e também 

públicos no Brasil. Há constrangimentos que indicam os limites entre os representantes 

que são reconhecidos e que se reconhecem. E há um outro público que, sem conhecer 

as regras, é rapidamente identificado e terá que necessariamente “pedir permissão” 

para observar ou participar, confirmando o que Kant de Lima (1999) afirma sobre as 

formas de interação no espaço público brasileiro. 

Para o autor, no Brasil: 

O domínio do público – a res publica, a "coisa pública" – 

contraditoriamente ao domínio da sociedade, não é representado 

como o locus da regra local e explícita, de aplicação universal, a 

todos acessível e, portanto, a todos aplicável por igual, que é a 

condição indispensável e necessária para a interação social entre 

indivíduos diferentes mas iguais, de acordo com a representação 

angloamericana da sociedade que, explicitamente, é veiculada 

naquele sistema. Ao contrário, o domínio do público – seja moral, 

intelectual ou até mesmo o espaço físico – é o lugar controlado pelo 

Estado, de acordo com "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. Este é 

o caso, por exemplo, dos efeitos imprevisíveis que podem ter as 

coisas "publicadas" no Diário Oficial, que todos tem a "obrigação" de 

saber e que podem, inclusive, levar alguém a ser julgado e 

condenado à revelia, isto é, sem que nem mesmo tenha sido 

pessoalmente informado que está sendo alvo de uma acusação 

(KANT DE LIMA, 1999). 

Já  no BPM, temos que entrar e nos dirigir à recepção onde sempre fica um 

policial, nos identificar, atravessar a cancela e nos dirigirmos, sozinhos, até o refeitório 

dos oficiais. Quando as reuniões acontecem no Batalhão, observei que ninguém – nem 

mesmo a Diretoria – entra no refeitório antes do Comandante entrar. Todos ficam em 

pé, no pátio, ou sentados no único banco disponível em frente a recepção, como num 

ritual de prestígio e formalidade ao “dono da casa” e não há conversas no pátio. A 

espera é silenciosa, como “deve ser” num ambiente militar. Novamente é necessário 

saber antecipadamente as regras que não são públicas nem universais, mas 

obedecem a contextos específicos, cujas etiquetas é preciso observar para conhecer. 
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Ao entrar, pela primeira vez na reunião do CCS, que, naquele mês foi na ACIC, 

fui recebida na porta da sala multimídia pelo Senhor Miranda – como é chamado o 

Diretor de Assuntos Sociais e Comunitários – que perguntou, de modo bem sutil e 

cortês, “quem” e “de onde” eu era. Rápida e resumidamente me apresentei dizendo 

meu nome e manifestando o interesse em participar das reuniões como ouvinte por ser 

aluna da Universidade Federal Fluminense e pesquisar a “Segurança Pública em 

Campos”. Gentilmente, tive meu acesso franqueado à sala com um “fique à vontade, a 

reunião já vai começar, pode se sentar e se servir com o café”. 

A primeira impressão – e sentimento que nos toma – é de ser um ambiente 

muito íntimo – apesar de público – de poucos e velhos conhecidos e quase totalmente 

masculino, num “ambiente de familiaridade” (THÉVENOT, 1994 apud FREIRE, 2010). 

Todos se conhecem e aparentam afinidade de relação tanto entre si quanto com o 

Comandante que, de pronto, é visto como o anfitrião da reunião, embora estivesse 

acontecendo no ambiente de uma associação de empresários. A imprensa estava 

presente; reconheci jornalistas do telejornal local. Sentada na últimas cadeiras da 

última fila, preparando o meu caderno, percebia que os olhares eram curiosos e que, 

de certa forma, quem me recebeu cuidava, discretamente, de informar a quem ali 

estava quem eu era. Pelo jeito, o recado não chegou ao Comandante que aparentou 

ter uma interrogação em sua mente quanto à minha pessoa, atenta e anotando falas. O 

meu desejado anonimato não durou muito tempo. Na verdade, só durou até a terceira 

reunião quando fui publicamente apresentada por um morador do Parque Guarus que 

participou da organização do processo seletivo do Conselho Tutelar de Campos 

(Gestão 2006/2009) da qual fui candidata, como “uma antiga companheira de lutas, ex-

conselheira tutelar que agora estuda a segurança pública no município”. Essa 

apresentação me rendeu uma abordagem do Comandante no “pós-reunião” que, me 

vendo junto a este morador que me refiro, perguntou perto de outros policiais militares: 

“e você que estuda isso... me diz... segurança pública é só coisa de polícia?”. E tive 

que explicar mais a fundo o meu objeto de pesquisa. 

Logo na primeira reunião, ainda durante o Café, tentando reconhecer quem 

falava o que antes da reunião propriamente dita, pude observar senhores bem vestidos 

e bem próximos entre si – que de um primeiro momento vi que eram “conselheiros”, 

mas não os reconheci como empresários – que diziam “ah... eu estou aqui há muito 

tempo... sou efetivo... isso aqui faz parte de mim já”. O “ser efetivo” dá destaque ao 
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grupo de empresários que frequentam a reunião e/ou fazem parte da diretoria. Aos 

poucos, fui percebendo que não se usa o termo “conselheiro” e esse termo cede lugar 

ao “título” – quase que diploma – de “efetivo”. O que “torna particularmente árdua a 

possibilidade de dar uma mesma voz” (FREIRE, 2010) a todos que participam. De fato, 

são titulados pelo Estado como membros da Diretoria do CCS, reconhecidos e 

diplomados, no início da sua gestão, em cerimônia na Capital, referindo-se ao ritual do 

qual participam no ISP (reportagem em anexo).  

Essa distinção entre “efetivo” e “participante”, na prática, é incumbência do 1º 

secretário que, depois de nossa entrevista, disse: “eu vou te colocar agora como 

membro efetivo!”, “você está conosco há muito tempo e eu vou te efetivar”, “quer 

participar da próxima gestão na nossa chapa?”, “a gente precisa revitalizar isso aqui... 

eu estou cansado!”. Em seguida, ele me esclareceu que a ata eletrônica possui campo 

para preenchimento de quem são os membros efetivos e quem são “somente” 

participantes e esta indicação é atribuição de quem preenche a ata e envia ao ISP, ou 

seja, sua. Ser “efetivo” é sinônimo de prestígio, é poder votar e ser votado – e ser 

reconhecido. E essa efetividade é “dada” para poucos – que se tornam “grandes” 

(BOLTANSKI; THEVENOT, 1991 apud FREIRE, 2010) – conforme demostra o gráfico 

abaixo, apresentando um número de participantes que é maior que os observados na 

reunião. Talvez, como forma de “garantir” a efetividade e o grau de reconhecimento 

diferente e em moldes “cartoriais” (KANT DE LIMA, 2013) daqueles que não 

comparecem e manter o “status” para futura eleição: uma incógnita não desvendada. 

Gráfico 05 – Pessoas presentes por reunião no CCS Campos (Janeiro/2015 a 

Julho de 2018) 
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Fonte: ISP 

Aberta a reunião pelo Comandante, há o “reconhecimento” e o “chamamento” à 

mesa feito às autoridades presentes. Somente ocupam automaticamente seus lugares 

à mesa o presidente, o Comandante e o secretário. Mesmo que haja outros membros 

da Diretoria ou gestores municipais presentes, estes só compõe a mesa quando 

convidados pelo Comandante ou pelo presidente. Os primeiros a serem reconhecidos 

e chamados são os gestores municipais e o Comandante da Guarda Civil Municipal; na 

ausência destes e na sobra de lugares à mesa – o que sempre acontece – é chamado 

algum outro membro da diretoria ou, quando recebem convidados, estes também 

compõe a mesa: vereadores e membros dos CCS vizinhos.  

O atual comandante do 8º BPM, Tenente Coronel Fabiano dos Santos – nascido 

e “criado” no Parque Prazeres, em Guarus, e ingressado no oficialato em 1999 – 

assumiu o Batalhão um mês depois do início desta gestão do CCS, o que o faz 

praticamente contemporâneo aos membros efetivos investidos nesta diretoria.  

Raramente o Comandante falta às reuniões do CCS – apenas em casos de reuniões 

na Capital com o Comando Maior da corporação – e quando se ausenta, se deixa 

representar por outro oficial PM da mais alta patente do Batalhão após a sua, que faz 

questão de justificar publicamente e com detalhes o porquê da ausência do 

Comandante. É ele quem abre a reunião, saudando a todos, pontuando ações de 

patrulhamento ou operações que foram recentemente feitas, trazendo informações 

sobre reuniões com o Comando Maior nas quais sempre representa o 8º BPM e 

reforça “pessoalmente com o Comandante” as necessidades de infraestrutura e 

pessoal que “não acompanharam o aumento da cidade e, por consequência, das 

práticas de crimes”, e se pondo receptivo às “demandas” que – depois de sua fala e 

dos demais membros da mesa – são guiadas e postas em ordem pelo presidente que 

se apresenta como um “mediador” entre a polícia e a comunidade.  

Em contrapartida, é muito escassa a presença dos delegados titulares das duas 

delegacias que abrangem a área do município de Campos: a 134ª e a 146ª DP. Tais 

delegacias abrangem, respectivamente, ao traçarmos a divisão do município de um 

lado e do outro do rio Paraíba do Sul, toda a margem direita pela 134ª e toda a Grande 

Guarus pela 146ª DP. Embora sejam membros natos, o delegado titular da 146ª DP – 

durante um ano de observação – nunca esteve presente, fazendo-se representar, 



85 
 

algumas vezes, por um inspetor de polícia designado por ele. O da 134ª DP somente 

uma vez se fez pessoalmente presente e nunca enviou representante.  

Esta ausência dos membros natos da Polícia Civil é observada explicita e 

verbalmente pelo presidente em algumas reuniões.  Por vezes, fora solicitada menção 

em ata, lastimando a não participação efetiva e, na última reunião observada, que 

aconteceu no BPM, o presidente informou a todos os presentes que a ausência da 

Polícia Civil seria apontada e questionada via ofício endereçado à Coordenadoria do 

ISP. Depois da reunião, comentando comigo, o 1º secretário disse “eu nunca fiz ofício 

para comunicar a ausência dos delegados, mas se o presidente mandou eu fazer, eu 

vou fazer”. Em conversas havidas com policiais militares durante o Café, a suposta 

causa do não comparecimento da Polícia Civil se dá ao fato de que, para esta 

instituição, a prevenção do crime e as políticas de segurança pública não seriam vistas 

como atribuições da PCERJ que foca em seu trabalho de cunho investigativo e de 

registro das ocorrências: o pós-crime. E para os gestores municipais, há outros canais 

que legitimam a interação entre Polícia Militar, Polícia Civil e poder público local, e 

talvez essa seja a razão do não comparecimento. Mas são taxativos quando afirmam 

que a maioria das reuniões do poder público municipal sobre segurança pública ocorre 

somente com a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. 

Mesmo após um ano de acompanhamento das reuniões do CCS, não foi 

possível identificar pessoalmente todos os membros da Diretoria e do Conselho de 

Ética – Conselho que, embora instaurado, segundo o 1º secretário, não teve nenhuma 

atividade realizada. Presentes são sempre o 1º secretário que não se fez substituir 

durante todas as reuniões observadas e o presidente que, por uma só vez, foi 

representado pelo vice-presidente em sua ausência. Mesmo assim, o vice-presidente é 

presente na maioria das reuniões e de forma mais assídua nas últimas. O diretor de 

assuntos sociais e comunitários se faz presente em todas as reuniões, seja onde for 

que aconteça e sempre faz o uso da fala e apresenta suas queixas. Os demais não; e, 

se o foram, não fizeram uso da palavra ou assim não se identificaram como 

componentes da Diretoria na lista de presença, sempre observada durante a pesquisa.  

O poder público municipal, no início da pesquisa, em 2017, se fazia mais 

presente. Já em 2018, com algumas trocas em suas representatividades, foi observado 

um menor envolvimento havendo reuniões sem a presença do município como poder 
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local. Durante um ano de observações no CCS, foram presentes: o chefe do Gabinete 

de Gestão Integrada Municipal, a Superintendência de Paz e Defesa Social e a 

Superintendência de Postura como gestores públicos dispostos e disponíveis para 

“receber as demandas da população”. Todavia, com a infrequência observada das 

duas primeiras instituições a partir das primeiras reuniões de 2018, somente a 

Superintendência de Postura se manteve presente, mas nas duas últimas reuniões, o 

poder público municipal não compareceu. Nota-se que, quando ocupante, em 2017, do 

cargo de superintendente de Posturas, o atual Comandante da GCM era assíduo. Mas, 

a partir de 2018, quando sai da Postura e assume o Comando da GCM, é figura 

ausente nas reuniões. O que nos leva a perceber – exclusivamente diante da sua 

ausência no CCS66 – que a GCM não utiliza deste espaço público para a discussão da 

segurança pública municipal. 

Na história contada pelos Diretores entrevistados, a presença dos gestores 

públicos não chegou – desde a criação do Conselho – a ser considerada satisfatória. 

Na última gestão municipal, a participação do Gabinete de Gestão Integrada e da 

Superintendência de Limpeza Pública era constante e, além destas, sempre 

participavam as instituições acima mencionadas que, atualmente, comparecem ao 

Conselho. Mas as outras secretarias não se fizeram presentes na história do CCS 

Campos. Lembra, o 1º secretário, em sua narrativa em entrevista, que foi 

pessoalmente “buscar” o Prefeito assim que ele foi diplomado para comparecer a uma 

reunião do CCS em janeiro de 2017. O prefeito compareceu, depois a vice-prefeita, 

mas não mais. Na última reunião observada, quando um morador da plateia 

questionou a completa ausência de gestores municipais na mesa da reunião, alguém 

respondeu de lá: “deixa chegar perto das eleições municipais... o que você vai ver de 

candidato a prefeito e a vereador lotando isso aqui... vai sobrar gente!”. Sobre a 

ausência dos gestores, o presidente, em entrevista, me relatou que ele mesmo serve 

de “ponte” mediando as “reivindicações” trazidas pela plateia e anotada pelo secretário 

que as fazem constar em ata. Além de serem enviadas as atas eletronicamente para o 

ISP, ele, enquanto presidente, via ofício, repassando as demandas para as secretarias 

e superintendências pertinentes a cada assunto; “as que são questão da Polícia, o 

Comandante está ali e garante”, “as que são para a prefeitura seguem via ofício e dá 
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 Não fora concedida entrevista pelo Comando da GCM para esta pesquisa, embora tenha sido solicitada 
diretamente ao Comandante.  
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certo”. Segundo o presidente, a ausência dos gestores não traz consequências em 

razão deste canal de “diálogo aberto” entre o poder público local e a presidência do 

CCS que, segundo afirma, funciona. 

Observa-se que – como identificado em outras pesquisas – as relações 

dependem de ações individualizadas, valendo para algumas gestões, mas nem sempre 

para outras. O atual presidente se encarrega dos ofícios e criou, para isto, um “canal 

de comunicação”. Não se trata de algo institucionalizado, mas de iniciativas individuais 

que estabelecem vínculos através do que Kant de Lima (1995) chamou de “malhas”, 

baseadas no conhecimento e em relações de confiança entre pares:  

Usa-se o termo malha ao invés de rede de relações, (...), porque estas últimas 
têm como centro um indivíduo, que articula a rede, enquanto que nosso caso 
as relações são comuns a todos os membros da mesma malha (KANT DE 
LIMA, 1995). 

Como outra instituição que compunha a mesa, logo nas duas primeiras 

reuniões, a Ordem dos Advogados do Brasil estava presente. Depois destas, não mais 

compareceu. Quando presente, fazia-se representar pela Comissão de Direitos 

Humanos da OAB, que, mesmo “esclarecendo”, em sua fala, que não tratava os 

detentos como “ah, coitadinhos!”, não agradava muito a plateia. Soube, segundo 

relatos, que na reunião anterior àquela que comecei as observações, houve uma 

grande tensão entre o advogado conselheiro titular da Comissão e a plateia – numa 

discussão guerreada sobre “direitos humanos para humanos direitos” 67 – e esse, 

depois desse impasse, se fez substituir pela sua suplente.  

Em certa fala, na tentativa da advogada e conselheira da OAB em explicar 

melhor o papel da Comissão – e dividindo voz e espaço com o presidente que se 

levantou da mesa para dar entrevista ao telejornal durante a fala da advogada – 

esclareceu mais uma vez que a Comissão se preocupa e trabalha para assegurar aos 

presos condições dignas que fazem jus, inclusive como forma de conter epidemias que 

acontecem dentro de presídios – tal como a tuberculose – e que são transmitidas para 

os familiares nas visitas e, por consequência, se espalha para fora do muro dos 

                                                                 
67

 “Contudo, em uma sociedade na qual as pessoas são quase que naturalmente tidas como pertencentes a 
mundos de significados distintos, as diferentes formas de sofrer de seus diferentes membros também não será 
universalmente válidos. Ou seja, da mesma forma como uns são percebidos como tendo mais honra que os outros 
(CARDOSO DE OLIVEIRA: 2010) ou mais matáveis que os outros (FRIDMAN: 2008), nem o sofrimento, experiência 
comum da humanidade (como a compaixão) pode ser tomado como denominador comum a cimentar a 
representação em torno dos direitos humanos como paradigma de uma ação policial em uma situação deflagrada 
de violência urbana” (VERÍSSIMO, 2010).  
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presídios. Também falou sobre os casos de superlotação e de transferência de presos 

de Campos para o Rio. Mas teve sua fala abalroada pela plateia que não se dispôs a 

ouvir sobre direitos humanos dos detentos. E não mais a OAB esteve presente.  

Em uma das reuniões, esteve presente na plateia a Superintendente de 

Igualdade Racial que disse desconhecer o trabalho do CCS e que ali estava pelo 

convite feito pelo diretor do Colégio Agrícola. Dispondo-se a contribuir com o CCS no 

que fosse preciso, especialmente por serem jovens, pobres e negros as potenciais 

vítimas dos crimes dolosos contra a vida e manifestando a vontade em participar 

efetivamente do CCS: “os jovens negros estão na linha de fogo e precisamos de um 

cinturão de forças para lidar com esta situação... as palavras „estado e sociedade‟ 

estão banalizadas... deve ser pensado como agir no enfrentamento”. Mas não mais 

retornou até a última reunião que assisti.  

Houve presença de vereadores numa determinada reunião, se colocando 

solidários aos GCM – que nesta reunião estiveram presentes – quanto às 

reivindicações que fazem ao município em relação ao cumprimento do contido no 

chamado “Estatuto dos Guardas”, tanto no que se refere à capacitação, plano de 

cargos, aposentadoria e, especialmente, ao armamento da GCM Campos: “vamos 

chegar lá no momento certo”. Outro assunto tratado – e talvez tenha sido esse o 

motivo do comparecimento dos vereadores à reunião – foi o estudo para a 

implementação do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública em Campos, 

que trataremos no próximo item. 

Apresentados os membros natos, a Diretoria, o poder público representado e 

autoridades participantes, passamos para ponderar a participação social no CCS. 

Quem comparece? Quem frequenta? Quem fala? Quem os escuta? Como os 

respondem? Há uma participação que difere de um padrão centralizador, autoritário e 

excludente, que se paute numa participação social efetiva e que clame para qualidade 

dos serviços públicos prestados na “construção de práticas mais democráticas” 

(MIRANDA, 2008) e para uma melhor administração dos conflitos decorrentes da 

segurança pública municipal? 

 

  



89 
 

3.3 As vozes da plateia: atores locais representados e presentes 

Geralmente, há cerca de não mais que vinte pessoas presentes, já somando os 

membros efetivos e natos aos membros participantes, calculando uma média de doze 

participantes. Nas reuniões, pode-se perceber que – além do poder público local – 

existem três segmentos representados em fatias de dimensões não tão proporcionais e 

que foram três grupos em si: os policiais, os empresários e os moradores.  

Os que não são “autoridades” e compõe a plateia, sentam-se próximos aos seus 

grupos. Detalhando uma observação feita em direção da mesa de autoridades para a 

plateia, podemos descrever as vozes em ordem de disposição no local da reunião. As 

primeiras filas são ocupadas pelos empresários e membros das associações 

comerciais. Atrás desses, os representantes das associações, sindicatos e os 

moradores. Por fim, a equipe técnica do Comandante da PM e alguns outros policiais e 

guardas municipais que comparecem “à paisana” em algumas das reuniões 

observadas. Quando presente, a imprensa se mistura a este grupo do fundo. Por tal 

fato, fui confundida algumas vezes, no início, com jornalista e, em meio às falas mais 

efusivas, os olhares se direcionavam a mim e ao meu caderno, me dando a impressão 

de que se tratava de um aviso: “nem tudo que se diz aqui a imprensa pode publicar e 

nem dizer que fala, pois temos que garantir o sigilo das informações aqui prestadas”.  

O grupo dos empresários é formado por aqueles que assumem cadeiras na 

ACIC, na CDL e na Associação de Comerciantes e Amigos da Rua João Pessoa e, 

também, no CCS. São personagens emblemáticos e assíduos – como fazem questão 

de serem – e possuem amistosa relação pública com o BPM, estando sempre 

dispostos e disponíveis para atenderem demandas pontuais do Batalhão que estão ao 

seu alcance, tais como consertos, doações e empréstimos de equipamentos que 

sempre são lembrados em quase todas as reuniões tanto pelos empresários quanto 

pelo Comandante, numa forma de agradecimento de um e prontidão de auxílio do 

outro. E por isso – essa abertura e publicidade que me causou impacto e estranheza 

desde a primeira reunião que participei – são tratados neste trabalho.  

São emblemáticos porque possuem, de certa forma, a garantia da sua fala e da 

sua escuta sem interrupções e com a devida atenção dispendida por toda a mesa de 

autoridades. Quando manifestam o interesse da fala, sempre lhes é franqueada sem 

preocupação com o tempo de duração e mesmo que venha uma longa história em 
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forma de preâmbulo para, então, trazer à tona a questão pertinente. E assíduos porque 

dois terços da reunião acontecem em ambiente das instituições empresarias e, em 

cada “casa”, nota-se a presença mais frequente daqueles que dela fazem parte. Já no 

BPM, percebe-se que há, possivelmente, uma certa escolha prévia de quem irá 

representando as associações comerciais, pois foi observado que pelo menos um de 

cada associação se faz presente, a representando nas reuniões ocorridas no BPM. 

Notadamente, nas reuniões do BPM, a plateia é visivelmente menor – com exceção 

curiosa da última reunião que realizei o trabalho de campo. 

Em suas falas, os empresários se dirigem não para o presidente, mas para o 

Comandante, e agradecem o apoio que o BPM dá às instituições que vão desde o 

agradecimento pelo policiamento a pé na área central ao pronto envio de viatura à 

sede da CDL, “em minutos”, quando o alarme de segurança patrimonial disparou numa 

noite. Queixam-se de demandas pontuais e especificas do grupo, tais como o tráfego 

de bicicletas no calçadão do centro da cidade, da desorganização e desrespeito ao 

acordo estabelecido entre o empresariado no que se refere à proibição de carro de 

som de propaganda no “quadrilátero”68 central, à disposição de bancas de mercadoria 

no passeio público e no patrulhamento do Centro, especialmente, nos períodos de 

maior fluxo de compras a varejo, tais como datas comemorativas. Além disso, a 

preocupação com furtos de lojas pelo teto fora do horário comercial. Tudo o que 

compromete o bom desempenho das vendas e que tragam maior sensação de 

segurança aos consumidores. 

Os moradores somam o outro grupo dos que falam (PATRÍCIO, 2016), sendo 

representados tanto diretamente – pessoalmente, com demandas pessoais – quanto 

indiretamente por associação de moradores, sindicato dos produtores rurais e gestores 

de escolas. É certo que comparecem em grupo menor aos dos empresários e nota-se 

que são as mesmas pessoas. Por vezes, uma delas – que já pode ser tida como 

“membro efetivo”, diante da presença contínua – convida outra pessoa, do mesmo 

bairro ou instituição, mas não se vê que os convidados se interessam em participar 

efetivamente do CCS. Assim, tem-se os representantes ou moradores que sempre – 

                                                                 
68

 Que engloba todo o calçadão central formando um quadrilátero que compreende as principais ruas de 
movimentação de transeuntes e de forte comércio varejista no Centro da cidade, tais como Rua João Pessoa, 
Barão do Amazonas, Vinte e Um de Abril e Sete de Setembro.  
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mas alternadamente – comparecem nas reuniões e aqueles que, convidados por estes, 

dificilmente retornam.  

As associações de moradores são presentes, ao menos que uma a cada 

reunião. Há certa sazonalidade na presença, estando presentes por ora umas e por ora 

outras, mas sempre as mesmas. E intermeiam a representatividade feita pelo 

presidente da associação com um ou outro morador que, pessoalmente, comparece às 

reuniões para reclamações específicas do bairro. Embora o município tenha 108 

bairros e 13 distritos, totalizando 121 localidades que poderiam ser representadas e se 

fazerem presentes, menos de 5% participa das reuniões do CCS.  

Segundo entrevista com a Diretoria do CCS e conversas havidas com um 

representante de uma quase extinta federação de associações de moradores 

campistas – em narrativas que se somam sem se dissonar uma da outra, 

anteriormente ao Governo Rosinha Garotinho (2009-2017), havia uma ampla 

participação das associações de moradores nas reuniões do CCS, “sobrava gente do 

lado de fora” nos primeiros três anos de existência do CCS. Mas, segundo seus 

relatos, no início da gestão da ex-prefeita, o CCS foi tido, por aquele governo, como 

um espaço público “vitalizado”, que “funcionava” – diante da expressiva quantidade de 

participantes e de demandas postas pela plateia e remetidas ao poder público local –  

e, talvez, não bem quisto por este.  

Por consequência disso, “os presidentes das associações foram cooptados pela 

Prefeitura”, “acabaram as associações”, “todos tiveram cargos oferecidos lá dentro”, 

disseram alguns dos nossos entrevistados. A isto, relacionam a baixa frequência das 

associações de moradores nas reuniões. Para eles, não há meio de mobilização de um 

distrito, um bairro ou uma rua sem que exista uma liderança atuante que os represente 

no CCS ou engaje a vinda dos demais moradores e “o Conselho é feito para ouvi-los”. 

“Como mobilizar toda essa gente sem um líder?”, “não há mais nenhum tipo de auxílio 

da prefeitura para as associações, elas acabaram, foi todo mundo para a prefeitura e, 

depois disso, ninguém mais se interessa em manter uma associação... com o que?”. 

Perguntados se percebem um movimento contrário nesta nova gestão municipal que 

iniciou em 2017, afirmam que ainda não observaram qualquer alteração nem em 

movimento de retomada das associações nem de preocupação do município com a 

necessidade de existência dos movimentos sociais de moradores. 
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Aqueles moradores que comparecem trazem à reunião demandas que vão 

desde “queixas” quanto às questões que efetivamente acometem à população, tais 

como as de iluminação pública, limpeza pública, postura – na sua maioria em relação a 

carros de som, ambulantes e uso indevido da calçada pelos bares – e da prática 

reiterada de assaltados nos seus bairros até “rumores” – fatos que não podem ser 

efetivamente comprovados – de prática de uso e venda de drogas em praças públicas 

em plena luz do dia. Assim como os empresários, os moradores se preocupam em 

primeiro agradecer e elogiar o trabalho realizado pela Polícia Militar, numa “tomada de 

voz restringida” (FREIRE, 2010). Mas, diferentemente do grupo dos empresários, 

trazem problemas que não atingem somente a seus bairros e ruas especificamente, 

mas a todo município e que configuram problemas públicos que efetivamente deveriam 

compor a agenda política da segurança pública do município.  

É na fala dos moradores que – embora comedidos em não tratar de assuntos 

tão polêmicos e com não tanta voz quanto o grupo anterior – que podem ser 

pontuados os problemas de segurança pública do município e delineados os pontos de 

maior incidência de um ou outro crime ou de maior carência de serviço público a ser 

prestado. Apesar de restrita à presença de bairros de maior poder aquisitivo tais como 

a Pelinca, o Parque Santo Amaro e o Parque Alphaville, a plateia não se limita a se 

queixar do que acontece em seus bairros, mas em todo o município. A associação de 

moradores do Parque Prazeres em Guarus também se faz presente em algumas 

reuniões, assim como eventualmente alguma da Baixada Campista.  

A escola se faz presente em todas as reuniões observadas e sempre as ligadas 

à rede FAETEC. Seja ao Colégio Agrícola Antonio Sarlo, situado no Parque Aldeia em 

Guarus, seja a Escola Técnica João Barcelos Martins, localizada no Horto. São 

professores, mas todos ocupam cargo na Diretoria da sua respectiva escola. A maioria 

– numa pesquisa de backstage que realizei – além de dirigentes das unidades de 

ensino, fazem parte do Partido dos Trabalhadores. Não houve sequer uma reunião 

observada que não estiveram presentes.  

O foco de seu comparecimento é a questão da violência em torno das escolas 

que passa a adentrar na escola – que, especificamente no caso da Escola Agrícola, 

segue um modelo com amplo terreno rural – em razão da escassez de funcionários e 

de repasse de verbas da FAETEC para a manutenção da escola. São relatados 
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recorrentes furtos de equipamento e da própria fiação da escola durante a noite, 

quando não há atividades escolares. Com ameaça de fechamento e após ter sofrido a 

grande crise na educação estadual nos últimos dois anos, a escola presente no CCS 

comparece com falas em forma de súplicas: “pedimos aqui apoio a quem quer que 

seja”. Tanto para o engajamento das autoridades presentes na luta contra o não 

fechamento da escola quanto para a segurança dos alunos, solicitando à Polícia Militar 

patrulhamento no entorno da escola, de forma a garantir a ida e vinda dos alunos em 

um ambiente mais seguro. 

A questão da segurança na escola, novamente e especificamente na Escola 

Agrícola situada no Parque Aldeia, envolve a segurança do bairro e a dos bairros 

vizinhos, pois a escola fica situada entre o Parque Aldeia e o Parque Cidade Luz no 

subdistrito de Guarus onde estão localizados e é local que possui maior incidência de 

homicídios dolosos em Campos. A fala de uma das diretoras, em determinada reunião, 

trouxe o assassinato de um de seus alunos adolescentes; figura carismática entre seus 

colegas de turma, mas que chefiava uma das “bocas” do tráfico no Parque Aldeia. 

Bairro que é tido como de difícil acesso pelos policiais em razão de barricadas postas 

pelos moradores das “casinhas”69 e onde, segundo o BPM, há elevado índice de morte 

em razão da disputa do tráfico.  

O Sindicato Rural de Campos teve participação em duas reuniões em 2017, 

mas tem sido ausente durante este ano. Quem os representou foi o seu presidente 

trazendo denúncia de furto de gado na região rural de Campos. Com a finalidade de 

ser atendido, se dispôs a receber uma reunião itinerante no sindicato e, de alguma 

forma, colaborar com o trabalho da Policia Militar na localidade. Por se tratar 

efetivamente de uma denúncia, a equipe técnica do BPM recolheu dados para contato 

e, por ser uma reunião na qual o Inspetor representante da 146ª DP estava presente, 

este também se dispôs a receber as vítimas para o registro formal das ocorrências, 

assegurando, para aquelas que preferissem guardar o sigilo de sua identidade, a 

lavratura de denúncia anônima. Notadamente, foi o único caso de efetiva denúncia 

notadamente feita – e trazida por escrito, com detalhamento dos casos, em formato de 

ofício – ao CCS.  

                                                                 
69

 Referência que se faz às casas populares do Programa Morar Feliz. 
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Quanto aos policiais militares, os que acompanham o Comandante – com 

exceção da responsável pelos apontamentos da reunião que senta próxima à mesa – 

costumam ocupar as últimas filas e redobram sua atenção quando o Comandante faz 

uso da fala. O Comandante sempre se apresenta e faz questão de apresentar “sua” 

equipe técnica que se faz representar, ao menos, por um policial analista criminal e 

uma policial assessora de comunicação. Por vezes, comparecem também os 

graduados responsáveis pelos comandos de área que se sentam nas primeiras filas. 

Em algumas reuniões quando grande parte da equipe está presente, estes 

representam uma evidente parte dos participantes. E essa maior participação dos 

policiais ocorrem no BPM e na CDL e menos na ACIC. Geograficamente, o BPM e a 

CDL estão situados a poucos metros de distância, enquanto a ACIC está localizada 

mais distante, na praça central da cidade. 

Também comparecem pessoalmente e sem fardamento policiais militares e 

guardas municipais; não em todas as reuniões, mas em algumas. E estes que 

comparecem, fazem questão de informar que “não estou aqui como..., mas como 

cidadão” – em processo de “dessingularização” (BOLTANSKI; THEVENOT, 1991 apud 

FREIRE, 2010) – embora não deixem de mencionar que fazem parte de alguma 

associação dos profissionais das respectivas instituições. O que leva a relacioná-los 

como um porta-voz representante de toda a categoria naquele momento, mas que se 

desincumbe desse papel de representatividade – embora anunciado – para que, de 

alguma maneira, não “queime” a instituição e possa livremente opinar sobre a 

segurança pública municipal sem quaisquer vinculação à instituição que faz parte. 

Suas falas não trazem uma queixa específica e não se referem às suas instituições de 

origem. Preocupam-se em tratar que a segurança pública é “matéria intersetores”, 

começando deste a “educação dos pais em casa”, passando pela escola e recaindo 

sobre as mais diversas políticas públicas que o município deve oferecer para que “os 

jovens não se percam”. Fazem comparações entre a Capital e Campos e dizem 

“temer” que “Campos vire o Rio de Janeiro... tudo indica para isso”.  

As comparações entre Capital e Campos também são feitas durante as falas do 

Comandante, notadamente para Guarus e especificamente para a “Faixa de Gaza” 

onde, por exemplo, estão situadas as localidades do Sapo 1 e Sapo 2 e que se 

conflitam entre si por conter pessoas “faccionadas” a distintas facções, dificultando a 
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ação da Polícia Militar, nos mesmos moldes que ocorrera na Cidade de Deus, no Rio 

de Janeiro. 

Importante mencionar o comparecimento da mídia nas reuniões do CCS, vez 

que “oferecem uma das versões possíveis de intepretação do problema a ser 

publicizado” (FREIRE, 2010). Não há a presença da mídia escrita e sim dos principais 

telejornais locais. Coincidentemente ou não, não há reportagens na CDL ou no BPM. 

Somente na ACIC. E a presença dos repórteres não esteve relacionada a qualquer fato 

de importante repercussão na cidade. Segundo relato da Diretoria em entrevista, o 

comparecimento da mídia é espontâneo e a pretensão é de mostrar o trabalho do 

Conselho. Nas reuniões em que a mídia está presente, a mesa é ocupada em quase 

sua totalidade e a quantidade de participantes é maior. As entrevistas são feitas com o 

presidente e, algumas vezes, com o Comandante. Nestas reuniões, um ou outro 

morador faz uso da fala para dizer que “a reportagem tem que ser antes da reunião, 

tem que avisar a sociedade que teremos reunião em tal dia e em tal hora e não vir aqui 

para filmar e mostrar o que aconteceu sem dizer quando é a próxima”. As reclamações 

são acolhidas pelo presidente que afirma que os convites são feitos a todos que 

comparecem nas reuniões e assinam a lista, sempre lembrando da próxima, ratificando 

dia, hora e lugar. E pede que os presentes convidem mais pessoas para participar 

“para que tenhamos maior participação e efetividade no Conselho, podendo ouvir uma 

parcela mais expressiva da população”. Sempre assinei a lista. Nunca fui convidada 

para a próxima reunião. 

3.4 Práticas institucionais no CCS Campos dos Goytacazes: administrando 

conflitos e programando resultados 

 Como dito, a reunião é aberta pelo Comandante que ocupa sempre o lugar 

central da mesa, tendo ao seu lado o presidente. Depois da fala dos dois, as demais 

autoridades se apresentam sempre se pondo a disposição dos presentes para a 

escuta das demandas e atendimento “dentro do possível”. Também são abreviadas as 

formalidades de leitura da ata, pontos de pauta e análise dos pontos demandados na 

última reunião para feedback das solicitações feitas pelos presentes. As atas 

eletrônicas são devidamente entregues e remetidas ao ISP. Certa vez, quando um dos 

participantes – e GCM à paisana e membro da AGCM70 – questionou a não leitura da 

                                                                 
70

 Associação dos Guardas Civis Municipais de Campos dos Goytacazes, na qual ocupa a Diretoria. 
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ata anterior e exigiu o cumprimento das normas regulamentares, houve uma tensão 

momentânea do presidente que foi apaziguada pelo 1º secretário que disse que 

sempre lia as atas da reunião, mas quando teve que se afastar por motivo de saúde, 

quem assumiu “parou de ler as atas e assim ficou”; então, quando voltou, seguiu não 

lendo. Mas, se prontificou a fazer a leitura a partir da próxima reunião e me disse, na 

entrevista concedida meses depois, que “até hoje” está “esperando e preparado” para 

pedirem a leitura da ata em reunião. O presidente chegou a querer levar a leitura ou 

dispensa de leitura da ata em votação, mas foi rechaçado pelo participante que 

fundamentou que é “norma” e não arbítrio da plenária.  

 De certo, as atas são enviada com rigor de frequência como aponta a tabela 

abaixo elaborada pelo ISP: 

Tabela 02 – Envio das atas eletrônicas do CCS Campos ao ISP (Março/2016 a 

Julho/2018) 

 

Fonte: ISP 

 Todavia, não é disponibilizada a consulta do teor da ata eletrônica como o 

presidente afirmou para o participante naquela reunião ao dizer “entra no site do ISP e 

vê... a ata é pública... acessa e lê”. Com essa afirmação tão incisiva, eu mesma quis 

acessar, verificar e realizar as leituras das atas, mas não é possível. Somente 

mediante login e senha fornecidos ao presidente, conforme se observa na tela gerada 

na tentativa de acessar as atas eletrônicas no referido site: 
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Figura 06 – Tela do link de acesso às atas eletrônicas dos CCS no site do ISP 

 

Fonte: ISP 

 No momento da entrevista, ansiosa por encontrar ao menos uma “pastinha” 

contendo as atas, ofícios e alguns documentos pertinentes ao CCS e já percebendo 

que o CCS não tinha sede própria, o 1º secretário disse que não mantém as atas 

impressas. Do rascunho que faz dos apontamentos da reunião, a ata é redigida 

diretamente no sistema do ISP. Contou sobre a dificuldade de obter acesso a um 

computador e simples folhas de “papel A4” para impressão das atas, relatando que 

prefere não depender de empréstimos da CDL ou da ACIC por se sentir “incomodando” 

ao ter que utilizar salas e equipamentos que são utilizados por funcionários e diante da 

dificuldade e constrangimento que sente ao ter que recorrer à infraestrutura das 

associações. Assim, prefere usar o seu computador, enviar a ata para o ISP e 

“cumprir” com o seu “dever”.  

 No segundo momento da reunião, expostas as falas – e dependendo de quem 

fala – a mesa retoma a palavra para dar uma solução para aquela demanda recebida. 

De acordo com contagem de palavras feitas nas atas eletrônicas, o ISP gerou uma 

“nuvem” das palavras mais recorrentes nas falas das reuniões do CCS Campos: 
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Figura 07 – Nuvem de palavras mencionadas nas reuniões do CCS Campos 

 

Fonte: ISP 

 Observando rapidamente esta nuvem de palavras, nota-se que palavras como 

violência, homicídio, roubos, drogas, tráfico, insegurança, políticas, ações dão lugar às 

recorrentes menções às instituições e a seus representantes e aos ali representados, 

inclusive, na citação de seus próprios nomes. 

Quando se observa a fala dos empresários, a resposta vem do Comandante. 

Como são pontuais suas demandas, o Comandante logo possui uma resposta pronta e 

satisfatória. Normalmente, as reivindicações do empresariado não se tratam 

especificamente de problemas públicos, mas são prontamente atendidos e não ficam 

sem o feedback imediato da Polícia Militar. Apesar de restritos a um grupo, as 

demandas dos empresários são incorporados nas reuniões como problemas públicos e 

pautam os rumos da reunião como “abre-alas” às demais falas que assim seguem. 

Tais condições determinadas pelos empresários – “protagonistas” da arena pública que 

é o CCS – são postas, de forma “dramatizada” e “performática”, como situação 

“supostamente problemática” se tornam reconhecidamente carecedoras de uma 

“resposta institucional” (FREIRE, 2010). 

 Já nas falas dos “demais participantes” – moradores, professores e policiais ou 

guardas à paisana “como cidadãos” – são os gestores públicos que são impulsionados 

a ouvir, escutar e responder (PATRÍCIO, 2016), por serem demandas que envolvem 

não só a atuação ostensiva e/ou pontuaç, mas, sobretudo, políticas públicas locais 

eficazes. As demandas devem não só ouvidas, mas escutadas com atenção, captadas 

e respondidas pelo município. Diante da ausência notadamente percebida nos últimos 

meses, somente o Superintendente de Postura comparecia às reuniões. Quando 
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presentes o Superintendente de Paz e Defesa Social, o Chefe do GGIM71 e o 

Superintendente de Postura – os três – toda a demanda referente à atuação política do 

município que passasse pela “peneira” da “responsabilidade dos outros”, “de 

atribuição” de outra Secretaria ou Superintendência e até mesmo do prefeito, da “falta 

de cultura”, da “falta de educação”, do “problema de questão nacional” ou “de saúde 

pública” e das “questões de médio e longo prazo” e, finalmente, recaiam em suas 

responsabilidades com o compromisso  de tomar as providências necessárias para 

“coibir” ou “reforçar” o empenho da “equipe” naquela demanda específica. A culpa é 

sempre dos outros e, segundo os gestores, suas gestões são sempre atuantes e 

atentas a tudo que se reivindica no CCS. 

 Nos últimos quatro meses, quando não mais houve a participação do GGIM e da 

Paz e Defesa Social, somente a Postura – que foi observada como a superintendência 

mais atuante e próxima ao atendimento satisfatório das queixas dos participantes – 

assumia para si a responsabilidade de “repassar para os órgãos competentes” as 

demandas e exigir “pessoalmente” os resultados. Todavia, nos últimos dois meses o 

poder público municipal não se fez presente com nenhum de seus gestores. A mesa 

passou a ser composta – nestas duas últimas reuniões – somente pelo Comandante, 

presidente, secretário e vice-presidente.  

 Foi nesse período que realizei a entrevista com o presidente do CCS e foi por 

essa plena ausência do poder público local que ele afirmou que não se tratava de um 

empecilho, tendo em vista a sua “representatividade” perante os gestores municipais. 

Nas reuniões, mesmo com a presença dos gestores, o presidente – além de 

impulsionar uma resposta das “autoridades” ali presentes – se preocupava em assumir 

publicamente para os participantes que ofícios seriam enviados para o órgão 

competente, o que conferia uma sensação de “atendimento pronto e eficiente” às 

pessoas que ali expunham suas queixas. Esta interação, via exigência formal, entre 

CCS e poder público municipal não pode ser comprovada nesta pesquisa, pois quando 

entrevistado o “guardião dos documentos do CCS” – o 1º secretário – 

espontaneamente afirmou que quem seria responsável pela redação e confecção dos 

ofícios é a secretaria e que, portanto, “nenhum desses ofícios que o presidente diz que 

envia existe”.  
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 Gabinete de Gestão Integrada Municipal. 
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 Não há a avaliação dos resultados, nas reuniões seguintes, das demandas 

feitas e remetidas ao poder público na reunião anterior na seguinte. Para serem 

lembradas ou confirmadas, somente se o participante que reclamou nas reuniões 

anteriores estiver presente na reunião atual e solicitar esclarecimentos sobre aquilo 

que foi sua queixa ou, com a palavra dada, agradecer pelo atendimento. Caso 

contrário, inexistem respostas aos problemas postos pela sociedade civil. Por ser a 

queixa com maior grau de satisfação de atendimento aos participantes – até as últimas 

duas reuniões – as demandas direcionadas à Postura na reunião anterior são trazidas 

– em forma de reconhecimento ao trabalho feito – por quem demandou e pelo próprio 

Superintendente que, em sua fala, traz as consequências dos “esforços” que mediu 

para atender os participantes. As questões referentes à iluminação pública – quando 

atendidas – são repassadas pelo presidente. As demais, tais como limpeza pública, 

meio ambiente, obras e as não atendidas pela iluminação pública são as que seguem 

“via ofício”. 

 As queixas de insegurança nas ruas e nos bairros e que são, portanto, 

direcionadas ao Comandante com o pedido de “mais patrulhamento” são atendidos por 

ele que destaca o efetivo para “um socorro” – como ele mesmo se refere – “naquela 

determinada área”, mas sempre reforçando que a análise criminal em Campos é “feita 

a partir da mancha criminal”. E com a pergunta que volta para a plateia: “Fez o 

registro?” – como que “quem pergunta sabe sempre mais do que quem responde e é 

este saber prévio que advém a autoridade do seu discurso” (KANT DE LIMA, 2001). 

Sem o registro da ocorrência na Delegacia competente, o Comandante afirma que não 

há como “prever que aqueles delitos estejam acontecendo em determinada área”, pois 

não há “bola de cristal” para que as informações cheguem até a Polícia Militar. Por 

diversas vezes, garantindo o sigilo das informações repassadas, além de reforçar a 

imperiosa necessidade do registro de ocorrência, solicita a “cooperação de todos” não 

somente no CCS, mas também através do Disque-denúncia com o repetido jargão 

“Segurança Pública não se faz sozinha”.  

 Uma das ações tomadas pelo Comando foi e está sendo a revitalização e 

ampliação da Sala de Operações do BPM. Pessoalmente, solicitei ao Comandante que 

pudesse visitar a sala antiga e a nova e fotografar. Depois da negativa de foto, o 

analista criminal me acompanhou à antiga sala que ainda é a operante e possui 

precária estrutura, alta insalubridade decorrente de bolor nas paredes e ausência de 
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circulação de na única e pequena janela que permanece fechada, três baias de 

telefonistas e um operador de rádio para comunicação entre BPM e patrulhamento. A 

tecnologia usada ainda permite que simples radiotransmissores captem o diálogo entre 

BPM e viaturas e frustrem, muitas vezes, as operações militares, como sempre é 

mencionado em reunião do CCS pelo Comandante. O espaço da nova sala é 

consideravelmente mais amplo, com o dobro de baias e de linhas telefônicas, com 

copa e mesa de reuniões e espaço reservado para o supervisor e para o operador de 

rádio que contará com nova tecnologia que não permite interferências clandestinas. 

Esta reforma é um objetivo pessoal do Comandante, por várias vezes declarada em 

reunião e uma necessidade para um maior atendimento das denúncias pelo 190 e pelo 

disque-denúncia. Nas reuniões, há constante reclamação da dificuldade de 

atendimento da sala de operações por parte dos participantes e isso reforça o 

engajamento do Comandante na breve inauguração da Sala que contou com doações 

de equipamentos das associações comerciais – como dito em bom tom de 

agradecimento nas reuniões. 

 Na mesma esteira de que “a Segurança Pública deve acompanhar a tecnologia”, 

por parte do poder público, via GGIM e Paz e Defesa Social, há a proposta de 

implantação do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública em Campos. 

Inicialmente, a previsão para implantação seria em junho do corrente ano. Em 

entrevista concedida a esta pesquisa, em conjunto, na sede da Superintendência e do 

GGIM – que dividem o mesmo espaço físico em lugar de difícil acesso, gradeado e 

fechado, onde somente somos atendidos após identificação pelas câmeras de 

segurança e pelo interfone e se houver horário previamente marcado – o 

superintendente, tecnólogo em Segurança Pública e policial militar, e o chefe do GGIM, 

bacharel em Direito e policial civil, apresentaram a proposta da principal política de 

segurança pública municipal de Campos: a implantação do Centro Integrado de 

Operações de Segurança Pública – CIOSP.  

 O referido projeto, segundo os entrevistados, está em fase de adequação às 

exigências feitas recentemente pelo Tribunal de Contas do Estado, e já possui local 

destinado à sua sede que a mim foi apresentada logo após a entrevista. O CIOSP será 

instalado em toda a parte esquerda do segundo andar da Rodoviária Roberto Silveira – 

onde funciona a superintendência e o GGIM, no terceiro andar – e onde funcionava o 

PROCON. O CIOSP funcionará nos moldes dos centros integrados visitados, pelos 
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dois gestores, no Rio de Janeiro, Niterói, Curitiba e Belo Horizonte e visa unir, no 

mesmo espaço físico, todo atendimento à população – via telefônica – de todos os 

órgãos envolvidos direta e indiretamente na Segurança Pública municipal: Polícia 

Militar, Polícia Civil, GCM, Corpo de Bombeiros, Emergência em Casa, EMUT, IMTT, 

Superintendência de Posturas, Superintendência de Paz e Defesa Social e o GGIM. 

Além da oportunidade de direcionamento direto da denúncia ou demanda feita pela 

população – em triagem a ser realizada pelos agentes das instituições envolvidas que 

trabalharão no CIOSP – utilizando somente um número de telefone gratuito, o CIOSP 

tem o objetivo de incorporar o monitoramento das vias públicas que é feito, com apoio 

da GCM, em uma das salas da Superintendência de Paz e Defesa Social (foto em 

anexo). 

 Como subprojeto do CIOSP, o município pretende implantar o programa com 

título provisório de “Campos Cidade Mais Segura” que se inspira no programa “City 

Câmeras” de São Paulo. Trata-se de um programa que oferece aos seus assinantes – 

moradores de residências, condomínios ou empresários comerciantes ou industriais 

que possuam sistema de vigilância patrimonial com câmeras voltadas para o passeio 

público – o monitoramento de suas câmeras pelo CIOSP e o armazenamento dos 

vídeos na nuvem disponibilizada no site. Para os gestores, trata-se de importante 

passo na obtenção gratuita e “recompensada pela assinatura paga pelo usuário” de 

mais pontos de visibilidade e monitoramento no município. 

 Segundo suas narrativas, o CIOSP instalaria câmeras no interior das escolas 

públicas municipais e, em contrapartida, liberaria os GCM da função de estar nas 

escolas e os destinaria para o policiamento comunitário que carece de efetivo no 

município. A GCM possui efetivo muito aquém do ideal e disposto em lei federal e, há 

mais de uma década, não abre concurso público para provimento de seus cargos 

vagos. Arguido sobre a situação da GCM, os gestores esclareceram que não há 

possibilidade de concurso público para a GCM “por esbarrar nos limites da Lei de 

Responsabilidade Fiscal”, mas que há projetos sendo geridos em busca de melhor 

qualidade de atuação da Guarda Civil e em prol do policiamento comunitário.  

 Sobre o motivo da concepção do CIOSP, os gestores prontamente informaram 

que se tratava de uma proposta de governo do atual prefeito que se amadureceu e 

“saiu do papel” em razão de Inquérito Civil Público instaurado pelo Ministério Público 
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em Campos que ensejou pedido de providências de manutenção e reparos das 

câmeras de segurança no município depois do fato ocorrido em 2016 quando um juiz 

estadual foi abordado por assaltantes em via pública e teve seu carro roubado. Embora 

tenham alegado que o fato ocorreu na BR 101, onde a competência passa a ser 

federal, o município se dispôs a “trabalhar fundo” nesta questão e se comprometeu 

com o Ministério Público de trabalhar na implantação desta política municipal de 

segurança pública. 

 Além dessa política municipal, nos mesmos moldes que acontece na Polícia 

Militar e na Polícia Civil, o município estuda a possibilidade de pagamento de 

remuneração por Regime Adicional de Serviço (RAS) como forma de mitigar a carência 

de efetivo e incentivar o trabalho dos agentes fora de escala. E com vistas ao 

policiamento comunitário, pretende-se aumentar o efetivo da Ronda Escolar e 

estabelecer uma cooperação institucional e sistêmica com as Delegacias para que os 

registros de ocorrência que independem de encaminhamento à perícia sejam 

atendidos pela GCM em contato direto com a população na sede própria, como já 

acontece em outros municípios, o que estimularia o registro das ocorrências mais 

simples e corriqueiras e contribuiria para o mapeamento da violência em Campos. 

 Quanto ao Plano Municipal de Segurança Pública de Campos72 – que é 

veiculado pela mídia como estando em fase de construção – o Superintendente 

afirmou, em entrevista, que “está 95% pronto” e que não poderia apresentar naquela 

ocasião, mas que será apresentado formalmente à sociedade quando da instalação do 

CIOSP, na mesma cerimônia oficial. Fizeram parte da elaboração do Plano a 

Superintendência e o GGIM sem nenhuma equipe específica destinada para tanto, 

mas, ambos atribuem grande parte do empenho no Plano ao ex-superintendente 

                                                                 
72

 No dia 16 de agosto, já em fase de revisão desta dissertação, depois de ser informada, um dia antes, que o Plano 
Municipal de Segurança Pública seria lançado pela  Superintendência de Paz e Defesa Social e pelo GGIM no 
auditório da prefeitura, compareci no horário marcado. Pela primeira vez, vi reunidos os dois delegados titulares, 
delegados adjuntos, comandante do BPM, comandante do CBMERJ, comandante da GCM, coordenador da PRF, 
presidente do CCS, superintendente de Paz e Defesa Social, chefe do GGIM, representante do Ministério Público e 
o prefeito. A solenidade não foi extensiva ao público – chequei isso no site da prefeitura e nos principais jornais e 
confirmei isso na fala da cerimonialista ao dizer “nesta apresentação do plano municipal para as autoridades” – e, 
portanto, não contou com a presença do público. Para que eu pudesse ingressar, tive que me apresentar como 
“aluna do mestrado da UFF que pesquisa sobre segurança pública municipal” e tive que obter o franqueamento do 
meu acesso pelo Superintendente que, me reconhecendo, permitiu que eu assinasse a lista e entrasse no 
auditório – apesar de público. Na apresentação, feita pelo superintendente, foi repassado aos presentes as 
propostas políticas as quais ele já me havia informado em entrevista e “por não estar fechado o plano”, o 
superintendente solicitou que todos colaborassem com as “ideias e propostas” que estavam, ali, sendo 
apresentadas. 
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Marcelo Barros de Oliveira que assumiu o cargo no início da gestão Rafael Diniz 

(2017) mas teve que renunciar ao cargo para assumir a Chefia de Gabinete da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública.  

Todos entrevistados foram perguntados sobre suas visões acerca da interação 

entre os diversos atores na Segurança Pública em Campos e, especialmente sobre a 

efetiva participação social nas políticas e ações de segurança pública. Os gestores 

afirmaram que não recebem demanda da população seja na Superintendência seja no 

GGIM e que este contato direto entre instituições, poder público e sociedade civil 

acontece somente nas reuniões do CCS. E que, fora do CCS, o poder público se reúne 

com a Polícia Militar e com a GCM, mas raramente com a Polícia Civil – fato que 

corrobora com a declaração prestada pelo policial militar quando do “pós-reunião” do 

CCS. Nestas reuniões, são analisadas as denúncias repassadas pela população e as 

operações e políticas que podem ser traçadas de acordo com as demandas recebidas.  

A Diretoria do CCS também reforçou a ideia de que o único espaço público 

permissivo dessa interação direta e pessoal é o CCS. Mas todos sentem o 

esvaziamento do Conselho, seja por parte da população seja por parte do poder 

público local. Perguntados sobre a ausência da Paz e Defesa Social e do GGIM nas 

reuniões do CCS, ambos alegaram que estão, pessoalmente, atendendo várias 

demandas do município com agendas praticamente tomadas, inclusive, pelos trabalhos 

do CIOSP, mas que as queixas feitas no CCS são repassadas pelo presidente e pelo 

Comando nas reuniões que fazem frequentemente.  

É nesse viés – do cunho positivo – dessa proposta descentralizadora das 

políticas pública de segurança que é o CCS e com enfoque no município como lugar 

considerado oportuno para administração institucional dos conflitos atinentes à 

segurança pública e elegendo o CCS como arena de observação, que se iniciou esta 

pesquisa, identificando as demandas propostas pelos membros participantes do CCS e 

os conflitos que são trazidos ao debate e correlaciona-los – sob a ótica de uma gestão 

democrática e integrada – com as propostas políticas formuladas pelo poder público 

local e com as ações tomadas pelas instituições de segurança.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O interesse dessa pesquisa, ao traçar a vertente das políticas nacionais de 

segurança pública, seus planos, programas e agendas que se fundamentam na 

descentralização e na interação dos diversos atores nas políticas de Segurança 

Pública e ao eleger o município como loco de administração de seus próprios e 

particulares conflitos decorrentes de demandas específicas daquela localidade e como 

poder local competente para tanto, buscou clarificar o CCS como arena propícia – e 

única – de articulação de conselhos baseados em rumores, queixas e denúncias que 

pautam políticas de segurança – alguma forma – democratizada, se não democrática. 

Surgido num contexto de democratização, universalização e descentralização 

das políticas públicas de segurança, o CCS foi “uma estratégia que visava estender o 

processo de ampliação de direitos que o Estado brasileiro vem implementando” pós 

Constituição de 1988 (MELLO, 2010). Descentralização que pode não significar – 

segundo a autora – uma ampliação democrática, refletindo uma descentralização 

meramente “aparente” imbuída de um conteúdo “racional” e de “ação” que 

descentraliza para centralizar, por meio de políticas nacionais indutoras. Políticas que – 

embora regulem, norteiem e ditem regras a serem seguidas pelo CCS – podem, 

apesar disso, ser apoderadas pelo “saber local” (GEERTZ, 2014) na busca da 

administração dos conflitos levados a esta arena pública. 

Podemos definir, assim, o CCS Campos – embora o evidente esvaziamento 

comprometa a “elaboração de um problema público e coletivo em um horizonte de 

publicização” (FREIRE, 2010) e seja evidente “desengajamento” (FREIRE, 2010) do 

poder público local – não somente como um lugar definidor de problemas públicos 

trazidos pela sociedade civil local para serem respondidos pelo poder público ou pela 

polícia; também é lugar para resolver os “problemas de casa”, aqueles que, entre si, 

podem ser resolvidos ali sem que se espere alguma intervenção de instância superior 

e se consigam respostas ali mesmo no CCS, entre eles “para que efeitos urgentes 

surtam imediatamente” e para que seja traçada, em consonância com os que de perto 

vivenciam a insegurança nas ruas, os rumos da segurança pública municipal. 
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Sendo, dessa forma, um misto de local de demandas por serviços públicos, 

interesses gerais e de travessia dos problemas vivenciados por certa camada ou grupo 

específico da população, o CCS – na busca da articulação de “uma diversidade de 

atores de instituições não governamentais e da „sociedade civil‟” para “problematizar 

assuntos referentes ao sensível „problema da segurança pública‟” (FREIRE, 2010) – 

pode ser tido como um articulador destas três dimensões (MORAES; SOLIVA; 

CAMPOS, 2015) na qual toda esta junção e mistura passa a configurar em um 

problema público, de polícia e de política.   

 “Qualificando pessoas e instituições para o diálogo” (TEIXEIRA, 2009), o CCS 

traz, sim, uma modalidade possível de participação com o Estado em “uma das 

dimensões mais sensíveis da vida e da gestão: a segurança pública” (PATRÍCIO, 

2016). Tendo o propósito de estreitar o laço de confiança e de aproximação entre 

polícia e comunidade, assim como entre o poder público local e estes, o CCS é 

ferramenta permissiva do aval da sociedade para o trabalho das instituições e para 

embasar as ações com o privilégio das informações prestadas nesta arena pela 

participação e voz de quem vê e sente de perto as tensões sociais. As consequências 

dependem, portanto, de um acordo de vontades entre sociedade civil, polícia e poder 

público. E necessita, sobretudo, de uma ampla participação da sociedade civil e dos 

movimentos sociais para que não caiam – reduzidamente – na afirmação de ser um 

espaço elitista, restrito, de interesses privados e de “relação clientelista entre o Estado 

e a sociedade” (MIRANDA, 2088), rasgando o rótulo sussurrante que lhe é dado nos 

corredores e nas conversas esparsas pós-reunião do CCS Campos, especificamente, 

apelidado de “Conselho de empresários”.  

Todavia – e apesar dessa conclusão que podemos ter quando da observação 

do que se acontece majoritariamente na prática e focando na fagulha de possibilidade 

que esta arena ímpar de administração institucional de conflitos de segurança pública 

municipal que é o CCS – se não o pensando como um mero pressuposto de obtenção 

de verbas, abre-se e clarifica-se a identificação de “uma inovação institucional híbrida” 

(PATRÍCIO, 2016), um espaço público privilegiado para a participação da sociedade 

civil com as polícias e o poder público local na administração dos conflitos municipais 

de segurança pública. 



107 
 

Devem ser retiradas as vendas da sociedade civil impostas pela “vontade de 

sujeição criminal” (LOPES, 2009) e, árdua e paulatinamente conscientizando que, 

assim como as demais políticas públicas, a segurança pública é dever de todos e por 

todos construída em busca da melhor qualidade de vida de seus habitantes, nessa 

arena aberta a toda comunidade, com poder de mobilização e de desenvolvimento da 

democracia e de expressão da cidadania, permissiva de interação entre uma 

diversidade de atores políticos locais. Interação que pode refletir, concretamente, na 

tomada de ações políticas tanto nas instituições de segurança pública quanto pelo 

poder público municipal, vez que são informações que podem auxiliar, de 

sobremaneira, no planejamento das políticas públicas municipais (MIRANDA; FREIRE; 

PAES, 2008). E reconhecendo a segurança pública como campo no qual os conflitos – 

“inevitáveis decorrentes da existência de regras” (KANT DE LIMA, 2012) – podem ser 

administrados.  

Essa participação própria dos CCS, em cooperação com o Estado, frente a 

frente com os “protagonistas do recurso à força desmedida”, numa “grande diversidade 

de vozes em torno de uma causa comum”, necessita da compreensão do espaço e do 

entendimento da cidadania e governabilidade democrática conferida aos participantes. 

A arena pública do CCS não deve ser espaço cedido ao silêncio e às formas de 

silêncio (FREIRE, 2016) e nem de identificação do ser cidadão em sua acepção 

negativa, isolada e marginalizada, mas sim de diálogos que se sobreponham à 

“representação social do uso da força e da agressão física para obter poder numa 

relação social" (MISSE, 1999).   

É preciso que – sendo espaço público que é e como “forma possível de 

ordenamento social” (FREIRE, 2010) – o CCS seja visto como espaço “coletivo e de 

acesso universal” (KANT DE LIMA, 1999) de “todos separados, mas juntos” (DA 

MATTA, 1979) e não reste impregnado de uma acepção estatal, sendo visto como 

lugar do Estado, tampouco um espaço “opaco, caótico e imprevisível ao olhar coletivo” 

(KANT DE LIMA, 2001). Não há como negar que o CCS pode ser tido como prática 

inovadora, alterando a visão até então estabelecida do que é o governo e migrando o 

foco das políticas, na tentativa de desconstruir um padrão centralizador, autoritário e 

excludente da gestão política, surgindo como um “novíssimo movimento social” 

baseado na “reinvenção do Estado Democrático de Direito”, em “novas formas de 

cidadania”, no “incentivo à autonomia”, na “transferência social emancipatória”,” “na 
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autoridade partilhada” entre seus membros – natos, efetivos ou participantes – e de 

“combate à dependência burocrática” (MIRANDA, 2008). Sendo – como loco de debate 

e, sobretudo, de diálogo, entre diferentes atores – um conselho para dar conselhos e 

obter acessos que possui “uma janela de onde é possível constituir e interpretar alguns 

dos aspectos de nossa sociedade” local, “aprofundando o seu conhecimento” 

específico e particular “e ocupando, afinal, um espaço vago” (KANT DE LIMA, 2008), 

mas aberto.   



109 
 

REFERÊNCIAS  

 

ADORNO, Sérgio. Lei e ordem no segundo governo FHC. Tempo Social, v. 15, nº 2, 
São Paulo, 2003.   

ARAUJO, Tânia Bacelar. Tendências do Desenvolvimento Regional recente no Brasil. 
In: Brandão e Siqueira (Org.). Pacto federativo, integração nacional e desenvolvimento 
regional. S. Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2013. P 3951. Em: 
http://novo.fpabramo.org.br/  

BAPTISTA, Gustavo Camilo. Políticas Públicas, Subjetividade e Poder: matrizes e 
intersecções teóricas. Psicologia USP, São Paulo, 2012, 23 (1), pp. 45-67. 

BARBOSA, A. R.; MOUZINHO, G.; KANT DE LIMA, R.; SILVA. E. M. Reflexões sobre 
a municipalização da segurança a partir do diagnóstico de segurança pública do 
município de São Gonçalo (Rio de Janeiro). Civitas, v. 8, n. 3, pp. 268-408, Porto 
Alegre, set-dez. 2008.  

BEHRING, E. R.; BOSCHETTI, I. Política Social: fundamentos e história. 5ª. ed. São 
Paulo: Cortez, 2008.   

BORJA, Jordi; CASTELL S, Manuel. Local y Global: lagestión de lasciudadesenla era 
de lainformación . Taurus , Madrid,1997. 

___________________ _________. As cidades como atore s políticos. Texto extraído 
de um relatório preparado para a Conferência Habitat II . Turquia, 1996. 

BRANDÃO, Carlos Antonio. “Acumulação primitiva permanente e desenvolvimento 
capitalista no Brasil contemporâneo”, in A. W. B. Almeida et al., Capitalismo 
globalizado e recursos territoriais. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010, p. 39-69.   

BUENO, Newton Paulo. Lógica da Ação Coletiva, Instituições e Crescimento 
Econômico: uma resenha temática sobre a nova economia institucional. Revista 
Economia. Universidade Federal de Viçosa. Minas Gerais: jul. 2004. 

CARNEIRO, C. B. Conselhos de políticas públicas: desafios para a institucionalização. 
Revista de Administração Pública, v. 36, mar./abr. 2002.  

CARVALHO, Vilobaldo Adelídio de; FÁTIMA E SILVA, Maria do Rosário de. Política de 
segurança pública no Brasil: avanços, limites e desafios. Revista Katál, v. 14, nº 1, 
Florianópolis, jan./jul. 2011. 

CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: set. 2005. pp.133-168. 

CORRALO, Giovani da S; KEMMERICH, Jonathã. A estrutura do poder municipal e as 
políticas de segurança: um novo paradigma federativo. Revista Brasileira 
deSegurançaPública. v. 10, n. 1, 126-140. São Paulo:fev/mar. 2016. 

COSTA, Arthur Trindade M. Boletim de Análise Político-Institucional, nº 11, jan./jun. 
2017. 



110 
 

COUTINHO, Carlos Nelson.  Notas sobre cidadania e modernidade. In: Praia 
Vermelha: Estudos de política e teoria social. Vol. 1. N. 1. 1º sem./1997.  

CRUZ, José Luis V.; TERRA, Denise & ALMEIDA, Érica. (Des)integração periférica e 
espaços regionais globalizados. XIV Seminário Internacional da Rede Iberoamericana 
de Pesquisadores em Globalização e Território. Monterrey/México, outubro 2016, p. 22. 

DA MATTA, Roberto. Você sabe com quem está falando? In: Carnavais, malandros e 
heróis. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

DAGNINO, E. Sociedade civil, espaços públicos e a construção democrática no Brasil: 
limites e possibilidades. In: DAGNINO, E. (Org.). Sociedade civil e espaços públicos no 
Brasil. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2002. 

ESCOBAR, Arturo. O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalização ou 
pósdesenvolvimento?.En libro: A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências 
sociais. Perspectivas la tino-americanas. Edgardo Lander (org). ColecciónSurSur, 

FERREIRA, Marieta de Moraes; BRITTO, Ângela (Orgs.). Segurança e Cidadania: 
memórias do Pronasci: depoimentos ao Cpdoc/FGV. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2010.  

FREIRE, Jussara. Problemas públicos e mobilizações coletivas em Nova Iguaçu. Rio 
de Janeiro: Garamond, 2006.  

_____________. A experiência dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública: 
participação e sociabilidade violenta. 26ª Reunião Brasileira de Antropologia. Bahia: 
2009.  

FREY, Klaus. Políticas Públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à pratica 
da análise e políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas. N. 21. Jun. 
2000. 

___________; CZAJKO WSKI Jr, Sérgio. Governança Urbana e Segurança Públic: 
novos desafios no at ual contexto da sociedade de infor mação. Econtro de 
Administração Pública da Associação Nacional de Pós -Graduação e Pesquisa em 
Administração. Rio de Ja neiro: 2004. 

GODINHO, Letícia. Segurança Pública, participação social e 1ª Conseg. Revista 
Brasileira de Segurança Pública, ano4, 7ª ed., ago/set. 2010.  

GOHN, Maria da Glória. O protagonismo da sociedade civil, movimentos sociais, ONGs 
e redes solidárias. São Paulo: Cortez, 2005.  

GONÇALVES, Ligia Maria Daher. Política de segurança pública no Brasil na pós-
transição democrática: deslocamento em um modelo resistente. 2009. Dissertação 
(Mestrado em Ciência Política) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.  

GUINDANI, Miriam K. A. Políticas Municipais de Segurança. In: LIMA, R. S.; RATTON, 
J. L.; AZEVEDO, R. G. (Orgs.). Crime, polícia e justiça no Brasil. São Paulo: Contexto, 
2014.  



111 
 

HALLL, Peter A.; TAYLOR, Rosemary C. R. As três versões do neoinstitucionalismo. 
“Political Science and the three New Institutionalisms”. Publicado originalmente em 
Political Studies, dec. 1996. Tradução de Gabriel Cohn. Lua Nova nº. 58. 2003. 

KAHN, T.; ZANETIC, A. O papel dos municípios na segurança pública. Estudos 
Criminológicos, nº 4, jul. 2005. 

KANT DE LIMA, Roberto. Cultura Jurídica, administração institucional de conflitos e 
Gestão da Segurança Pública: a apropriação particularizada d os espaços públicos no 
Brasil. In: RIBEIRO, Luiz Cesar Queiroz (org) Metrópoles. S.P, Fundação Perseu 
Abramo e RJ, FASE, 2004. 

KANT DE LIMA, Roberto. A Polícia da cidade do Rio de Janeiro – Seus dilemas e 
paradoxos. Ed. Forense, 1995. 

____________________. Administração de conflitos, espaço público e cidadania: uma 
perspectiva comparada. Civitas: Revista de Ciências Sociais. Ano 1, n. 2. Dez. 2001.  

___________________. Antropologia Jurídica. In: Antropologia & Direito: temas 
antropológicos para estudos jurídicos. Brasília/Rio de Janeiro/Blumenau: Associação 
Brasileira de Antropologia/LACED/Nova Era: 2012.  

__________________. Ensaios de Antropologia e Direito: acesso à Justiça e 
processos institucionais de administração de conflitos e produção da verdade jurídica 
em uma perspectiva comparada. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. 

__________________. Entre as leis e as normas: éticas corporativas e práticas 
profissionais na segurança pública e na Justiça Criminal. Dilemas: Revista de Estudos 
de Conflito e Controle Social. Vol. 6, n. 4. Out./nov./dez. 2013.  

____________________. Polícia, Justiça e sociedade no Brasil: uma abordagem 
comparativa dos modelos de administração de conflitos no espaço público. Revista 
Sociologia Política. Curitiba: nov. 1999.  

KAY, Cristóbal. Teorias estruturalistas e teoria da dependência na era da globalização 
neoliberal. In: SADER, Emir e SANTOS, Theotonio (Coord.). A América Latina e os 
desafios da globalização: ensaios dedicados a Ruy Mauro Marini. Rio de Janeiro: Ed. 
PUC Rio, BOITEMPO Editorial, 2009, p. 361-389.  

KLERING, Luis R.; BER GUE, Sandro T.; SCHRÖEDER, Christine da S.; PORSSE, 
Melody de C. S.; STRA NZ, Eduardo; KRUEL, Alexandra J. Competências, papeis e 
funções dos poderes municipais no contexto da administração pública contemporânea. 
Revista Análise, v. 22, nº 1, p. 31-43. Porto Alegre: jan./jun. 2011. 

LAGE, L.; SOUZA, S. A.; MELO, F. J. P. Entre práticas e representações: a atuação da 
Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes. In: MIRANDA, A. P. M.; 
AZEVEDO, J. S.; ROCHA, T. M. A. (Orgs.). Políticas Públicas de Segurança Municipal: 
Guardas Municipais: saberes e práticas. Rio de Janeiro: Consequência, 2014. 

LATOUCHE, Serge. A Ocidentalização do Mundo. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 
1994. 135p. (Cap. IV, pp.61-81).   



112 
 

LEFEBVRE, Henri, O direito à cidade. Tradução de Rubens Eduardo Frias, São Paulo: 
Centauro, 2010.  

LOPES, Edson. Política e Segurança Pública: uma vontade de sujeição. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 2009. 

LÖWY, Michael. A teoria do Desenvolvimento Desigual e Combinado. Rev. Outubro. 

MARQUES, Eduardo César. Notas Críticas à Literatura sobre Estado, Políticas Estatais 
e Atores Políticos. Nov. 1996. 

MELLO, Kátia Sento Sé. Cidade e Conflito: guardas municipais e camelôs. Niterói: 
Editora da UFF, 2011. 

______. Notas sobre Guardas Municipais e a experiência de descentralização da 
Segurança Pública. In: MIRANDA, A. P. M.; AZEVEDO, J. S.; ROCHA, T. M. A. (Orgs.). 
Políticas Públicas de Segurança Municipal: Guardas Municipais: saberes e práticas. 
Rio de Janeiro: Consequência, 2014. 

______. Sofrimento e ressentimento: dimensões da descentralização de políticas de 
segurança no Brasil. Revista de Antropologia, USP, v. 2, pp. 24-62, São Paulo, 2010. 

MIRANDA, A. P. M. A Avaliação dos Conselhos Comunitários de Segurança. Revista 
AVAL Avaliação de Políticas Públicas, ano 1, v.2, 2008. 

________________; FREIRE, L. L.; PAES, V. F. A gestão da Segurança Pública 
Municipal no estado do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Segurança Pública, ano 2, 
ed. 3, jul-ago. 2008.  

________________; MOUZINHO, G.; MELLO, K. Os conflitos de rua entre a Guarda 
Municipal e os camelôs. In: Comum, v. 8, nº 21, Rio de Janeiro, 2003. 

MORAES, O. C. R.; SOLIVA, T. B.; CAMPOS, J. C. Relatório dos conselhos 
comunitários de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto de 
Segurança Pública, 2015. 

NÓBREGA JUNIOR, José Maria Pereira. A Semidemocracia Brasileira: autoritarismo 
ou democracia? Sociologias, Porto Alegre, ano 12, no 23, jan./abr. 2010, p. 74-141. 

OLIVEIRA, Renata Sá Fortes Leitão. Sob os holofotes: a polícia e a mídia. In: PIRES, 
Lenin; EILBAUM, Lúcia (Orgs.). Políticas Públicas de Segurança e Práticas Policiais no 
Brasil. Niterói: EdUFF, 2009.  

PATRÍCIO, L. Falar, Ouvir, Escutar e Responder: modos e sentidos da participação em 
Conselho Comunitários de Segurança Pública. Rio de Janeiro: Consequência Editora, 
2016. 

PEREIRA, Adelyne Maria Mendes. Análise de políticas públicas e 
neoconstitucionalismo histórico: ensaio exploratório sobre o campo e algumas 
reflexões. In: GUIZARDI, Francini L. et al (Org.). Políticas de participação e saúde. Rio 
de Janeiro: EPSJV; Recife: Editora Universitária UFPE, 2014. p. 143-164. 



113 
 

PINHEIRO, Paulo Sérgio; MESQUITA NETO, Paulo. Programa Nacional de Direitos 
Humanos: avaliação do primeiro ano e perspectivas. Estudos Avançados, vol. 11, nº 
30. São Paulo: mai./jun., 1997.  

RIBEIRO, Mauricio Carlos. O Neoinstitucionalismo sobe o morro: a pacificação das 
comunidades cariocas sob o enfoque neoinstitucional. Fundação Getúlio Vargas. Abr. 
2013. Disponível em: < https://fgv.academia.edu/MRibeiro>. Acesso em: 02 fev. 2017 

ROCHA, Carlos Vasconcelos. Neoinstitucionalismo como modelo de análise para as 
Políticas Públicas. Civitas, v. 5, n. 1. Porto Alegre: jan.-jun. 2005. pp. 11-28. 

RUEDIGER, Marco Aurélio. Processo político e implementação de programas 
complexos no sistema federalista: o caso Pronasci. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; 
BRITTO, Ângela (Orgs.). Segurança e Cidadania: memórias do Pronasci: depoimentos 
ao Cpdoc/FGV. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 

SÁ E SILVA, Fábio de. “Barcos contra a corrente”: a política nacional de segurança 
pública de Dilma Rousseff a Michel Temer. In: Atlas da Violência: política nacional de 
segurança pública orientada para a efetividade e o papel da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública. Ipea/Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Brasília: 2017.  

SÁ E SILVA, Fábio de. Entre o Plano e o Sistema: o impasse da segurança pública. 
Boletim de Análise Político-Institucional, v. 3, 2013. 

SAPORI, Luis Flávio. A Segurança Pública no Brasil. Em Debate, v. 3, n. 1. Belo 
Horizonte, jan. 2011.  

SILVA, José Afonso. C urso de direito constitucional positivo. 9. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1992. 

SOARES, Luiz Eduardo. A Política Nacional de Segurança Pública: histórico, dilemas e 
perspectivas. Estudos Avançados, 21 (61), 2007.  

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, 
ano 8, nº 16, jul./dez. 2006, p. 20-45.  

SOUZA, L. G. Segurança Pública, participação social e a 1ª Conseg. Revista Brasileira 
de Segurança Pública, ano 4, ed. 7, ago/set. 2010.  

TEIXEIRA, P. A. S. Guia prático para participantes dos conselhos comunitários de 
segurança. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Instituto de Segurança Pública, 2009. 

VAINER, Carlos. As escalas do poder e o poder das escalas: o que pode o poder 
local? In: Encontro Nacional da ANPUR, 9°, 2001, Rio de Janeiro. Anais. Ética, 
planejamento e construção democrática do espaço. Rio de Janeiro: U FRJ/IPPUR, 
2001. V. 1. p. 140-151. 

VERÍSSIMO, Marcos. As políticas de segurança municipal e a construção do 
conhecimento antropológico. In: KANT DE LIMA, R.; EILBAUM, L.; PIRES, L. (Orgs.) 
Conflitos, Direitos e Moralidades em perspectiva comparada. Volume II. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2010.  



114 
 

__________________. Os humanos, os não-humanos e os direitos humanos: notas 
para um estudo sobre as moralidades presentes na Polícia Militar do Rio de Janeiro. 34 
Encontro Anual da ANPOCS. Out. 2010.  

__________________. Os municípios e as políticas públicas de segurança: Uma 
descrição etnográfica. Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, v. 2, 
pp. 79-93, jul/ago/set-out/nov/dez. 2010. 

ZALUAR, Alba. Democratização inacabada: fracasso da segurança pública. Estudos 
Avançados 21 (61), 2007. 

 

 

 



115 
 

ANEXOS 

 

Mesa do Café Comunitário na CDL 

 

Apresentação de Dados Estatísticos pelo Comandante do 8º BPM 
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Mediação feita pelo Presidente do CCS após manifestação da plateia 

 

Espera pelo início da reunião do CCS no refeitório dos Oficiais no 8º BPM 
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Fala de membro da Diretoria – Diretor de Assuntos Sociais e Comunitários – na CDL 

 

Fala da presidente de Associação de Moradores do Parque Prazeres na CDL 
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Fala do Diretor do Colégio Agrícola Antônio Sarlo no 8º BPM 

 

Presença da Imprensa Local na reunião na ACIC 
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Esvaziamento da reunião  

 

Reunião em formato de mesa redonda na CDL 
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PM Analista Criminal falando sobre aumento do número de homicídios em Guarus por 
solicitação do Comandante 

 

Presença dos Subcomandantes de Áreas na CDL  
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Central de Monitoramento de Vias Públicas instalada na Superintendência de Paz e 
Defesa Social e monitorada por Guardas Civis Municipais 

 

Apresentação do Plano Municipal de Segurança Pública de Campos dos Goytacazes 
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Conselho Comunitário de Segurança tem novo presidente

 
 
O Conselho Comunitário de Segurança, CCS AISP 08, sediado em Campos dos Goytacazes, tem novo presiden
do empresário, comerciante, lojista, diretor de Comunicação da Associação Comercial e Industrial de Camp
diretor de Assuntos Tributários da CDL, Ivanildo Cordeiro.
A posse do novo presidente ocorreu na manhã de hoje (6), na cidade da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Par
novo conselho, também foram empossados como vice-presidente, o empresário e Diretor Financeiro da Acic
Souza Gomes, e o 1º secretário do CCS, Ademir Bernard. O novo presidente do Conselho assume o mandato pa
2016-2018.
A posse foi acompanhada pelo Secretário de Segurança Pública, Antônio Roberto Cesário de
Sá; pelo Comandante Geral da Polícia Militar, Wolney Dias Ferreira; pelo Chefe da Policia
Civil, Carlos Augusto Neto Leba e pelo Comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar,
Tenente-Coronel Fabiano Santos de Souza.
Vale lembrar que nesta quarta-feira (7) haverá reunião do Conselho Comunitário de
Segurança, às 9 horas, na Câmara dos Dirigentes Lojistas.
Cordeiro, espera que sua gestão seja marcada por novos ares e o apoio da comunidade e de
toda a classe empresarial e comercial de Campos.
 
Ascom ACIC
Data: 06/12/2016
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Faixa de Gaza em Campos-RJ
 NINO BELLIENY  20/10/2016 14:17

A PM e a Polícia Civil abriram hoje cedo uma mega-operação de combate ao tráfico de drogas.

Chamada de “GAZA”,  uma referência clara à uma das regiões mais armadas e violentas do

mundo, a Faixa de Gaza, território palestino cujas fronteiras são, ao sudoeste com o Egito e a

leste e ao norte com Israel.

Às 6h da manhã, os policiais já estavam de prontidão.

A tropa especial reuniu 90 Policiais Militares cedidos pelos 6º CPA, 8º BPM, 29º BPM, 32º BPM

e 36º BPM , com apoio de 28 viaturas, além de 75 Policiais Civis cedidos pelo CORE, Delegacias

Especializadas e Delegacia da área e, ainda, 29 viaturas da PCERJ.

Desarticular as quadrilhas que atuam no tráfico de drogas em diversos bairros no município de

Campos dos Goytacazes foi a principal meta.

Em cumprimento a Ordem Operação nº 028/2016 do 6º CPA, em apoio à 6ª DPA na execução da

Operação, foram 12 mandados de Busca e Apreensão de Menores, 09  Mandado de Prisão e 21

Mandados de Busca Domiciliar.

Sobre o autor
Nino Bellieny
ninobellieny@gmail.com

Curtir 0

Blog 

Nino Bellieny

BLOGS - MAIS LIDAS

Caminhos

Doação de sangue é

promovida pela Inter TV

Opiniões

Fabio Bottrel - Sociedade

e Relacionamentos

Opiniões

Artigo do domingo -

Verdade e pós-verdade

Campos dos Goytacazes,  30/07/2018 21:39 Fale conosco Anuncie   

Principal Política Geral Na Foz Economia País Esporte Cultura & Lazer Blogs Ponto Final Mundo

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.folha1.com.br/_conteudo/2016/10/blogs/blogninobellieny/1181903-faixa-de-gaza-em-campos-rj.html
http://twitter.com/share?text=Faixa%20de%20Gaza%20em%20Campos-RJ&url=http://www.folha1.com.br/_conteudo/2016/10/blogs/blogninobellieny/1181903-faixa-de-gaza-em-campos-rj.html&via=Folha1_
http://www.folha1.com.br/_midias/wp/blogs/nino/files/2016/10/0d.jpg
http://www.folha1.com.br/_midias/wp/blogs/nino/files/2016/10/0c.jpg
mailto:ninobellieny@gmail.com
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/02/blogs/caminhos/1215065-doacao-de-sangue-e-promovida-pela-inter-tv.html
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/02/blogs/caminhos/1215065-doacao-de-sangue-e-promovida-pela-inter-tv.html
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/02/blogs/opinioes/1215074-fabio-bottrel--sociedade-e-relacionamentos.html
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/02/blogs/opinioes/1215074-fabio-bottrel--sociedade-e-relacionamentos.html
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/02/blogs/opinioes/1215087-artigo-do-domingo--verdade-e-pos-verdade.html
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2017/02/blogs/opinioes/1215087-artigo-do-domingo--verdade-e-pos-verdade.html
http://www.folha1.com.br/_conteudo/2016/10/blogs/blogninobellieny/1181903-faixa-de-gaza-em-campos-rj.html
http://www.folha1.com.br/index.php?id=/fale_conosco/index.php
http://www.folha1.com.br/index.php?id=/anuncie/index.php
https://www.facebook.com/Folha-da-Manh%C3%A3-190051617741908/
https://twitter.com/Folha1_
https://www.instagram.com/folha1/
http://www.folha1.com.br/
http://www.folha1.com.br/index.php?id=/principal/index.php
http://www.folha1.com.br/index.php?id=/politica/index.php
http://www.folha1.com.br/index.php?id=/geral/index.php
http://www.folha1.com.br/index.php?id=/na_foz/index.php
http://www.folha1.com.br/index.php?id=/economia/index.php
http://www.folha1.com.br/index.php?id=/pais/index.php
http://www.folha1.com.br/index.php?id=/esporte/index.php
http://www.folha1.com.br/index.php?id=/cultura_e_lazer/index.php
http://www.folha1.com.br/index.php?id=/blogs/index.php
http://www.folha1.com.br/index.php?id=/ponto_final/index.php
http://www.folha1.com.br/index.php?id=/mundo/index.php


30/07/2018 Faixa de Gaza em Campos-RJ Folha1 - BlogNinoBellieny

http://www.folha1.com.br/_conteudo/2016/10/blogs/blogninobellieny/1181903-faixa-de-gaza-em-campos-rj.html 2/3

Comentar

Até agora, o resultado aponta 08 pessoas detidas, 01 arma de fogo, entorpecentes e alguns

aparelhos de telefonia celular. A Operação Gaza  pode voltar a qualquer momento.

Fotos-  Comunicação 6ª CPA
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Homem suspeito de espancar ex-
namorada e atirar no "rival"

A Polícia Militar informou que o atual
namorado da mulher, um pedreiro de 33
anos, foi atingido por três tiros no tórax
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Exército e polícias realizam
megaoperação em área de conflito de
Guarus
 VERÔNICA NASCIMENTO  09/08/2018 08:07 - ATUALIZADO EM 10/08/2018 13:57

A primeira operação da intervenção federal na

segurança pública no interior do Estado do Rio

foi iniciada em Campos nesta quinta-feira (9).

Solicitada pela 146ª Delegacia de Polícia

(Guarus), cerca de 800 homens do Exército

Brasileiro e das polícias Militar, Civil e

Rodoviária Federal de Campos e região, além de

agentes da Grupo de Atuação Especial de

Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPR)

realizaram uma megaoperação, batizada de

Integração, em cinco comunidades do

subdistrito (Parque Eldorado I e II, Parque Santa

Rosa, Parque Santa Clara e Parque Prazeres),

que têm cerca de 15 mil habitantes. Dois

veículos blindados do Exército e um do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope),

modelo Urutu, atuaram nas ruas de Guarus. A região, já conhecida como "Faixa de Gaza", onde

os moradores vivem reféns do tráfico de drogas, é comparada à Síria, devido aos confrontos

quase diários de facções rivais e tentativas de invasões na disputa de território. Militares do

Corpo de Bombeiros participaram em patrulhamento aquático pelo rio Paraíba do Sul. A

intervenção, conforme o Comando Conjunto, permanecerá de acordo com a demanda

apresentada pela polícia de Campos. Nesta quinta-feira, 30 pessoas foram presas e 100 casas de

moradores que haviam sido expulsos por traficantes foram retomadas.

De acordo com o porta-voz do Comando Conjunto de Intervenção, coronel Cineli, a operação

em Campos já havia sido solicitada pela secretaria estadual de Segurança Pública, por meio de

demanda da delegacia de Guarus:

— A necessidade de intervenção em Campos já havia sido sentida desde o começo do processo,

mas, no primeiro momento, era preciso um enfrentamento imediato no Grande Rio. Agora, com

a redução sistemática da criminalidade, em especial do número de crimes contra o patrimônio,
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Secretário de Segurança
Pública aponta parceria com
Exército no combate à
violência em Guarus



Forças Armadas cedem
veículo blindado do Bope
para operações em Guarus



Reforço chega depois de
quase seis meses 

Movimentação do Exército
causa alerta 

como roubo e latrocínio, tivemos a oportunidade de, dentro de um planejamento estratégico,

desencadear a primeira operação no interior do estado, em Campos, mais especificamente na

região de Guarus, apoiando a polícia local com cerca de 390 militares no cerco e isolamento do

perímetro para permitir à Polícia Civil o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de

prisão – explicou o coronel.

O porta-voz do Comando Conjunto disse que Campos

agora está recebendo um tratamento mais intensificado e

que não há definição para a duração da intervenção em

Guarus. “O que está havendo não é uma ocupação, porque

esse modelo, já testado no complexo da Penha e da Maré,

não atende os objetivos da intervenção, porque diminui os

esforços dos órgãos de segurança e leva à perda do

contato com a comunidade e, quando a ocupação cessa, os

índices da criminalidade retornam. Não cabe às Forças

Armadas substituir os órgãos de segurança pública. O

objetivo da intervenção é recuperar a capacidade

investigativa da Polícia Civil, com aquisição de materiais e

equipamentos, e de patrulhamento ostensivo da PM, com

a recuperação do efetivo. Não temos previsão de quando

será encerrada a operação. As Forças Armadas vão se retirar quando a Polícia Civil verificar que

não há mais necessidade, que a área já está estabilizada para os cidadãos de bem”.

Sobre a ação em Guarus e possível reação dos criminosos, o coronel contou que sempre é

levantada a possibilidade de enfrentamento. “Muitos questionam e relacionam

equivocadamente o número de militares empregados na ação com os resultados alcançados.

Nossa preocupação é poupar vidas de terceiros inocentes. Aqui, verificamos que não havia

grande probabilidade de confronto e, diferente do que fazemos no Rio, deixamos a polícia

militar no centro das comunidades. Não tivemos confronto e o resultado foi muito bom. No Rio

não é comum o esbulho possessório, com moradores expulsos por traficantes, e surpreendeu

mais de 50 casas retiradas das mãos de criminosos e retomadas para os cidadãos em uma ação

sem efeitos colaterais para a população”.

Prisões, apreensões e casas retomadas

Na Integração, as Forças Armadas patrulharam o entorno, atuando no isolamento e controle do

perímetro externo, enquanto a Polícia Militar esteve atuando no interior das comunidades. A

Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão. Já a Polícia Rodoviária atuou

no bloqueio e controle do tráfego da BR 101. Os militares e policiais civis também revistaram

600 pessoas e veículos, checando antecedentes criminais e removendo 10 barricadas erguidas

por criminosos. Na intervenção em Guarus, 30 pessoas foram presas e 100 casas de moradores

que haviam sido expulsos por traficantes retomadas. Também foram apreendidos 20 kg de pasta

de cocaína, embaladas com “selo de qualidade” e prensadas com a imagem de um cavalo. Na

ação, uma motocicleta e um carro foram recuperados. Além disso, foram apreendidos uma

espingarda Pump Action calibre 12, um revólver calibre 38, duas granadas caseiras, dois

carregadores de pistola, munições, seis celulares e farto material para endolação.

O delegado da 146ª DP de Guarus, Luís Maurício Armond, que já havia alertado que, sem a

atuação das forças de segurança, o estado perderia o controle de Guarus, solicitou a operação.

“Temos altos índices de crimes de letalidade violenta e nossas investigações apuravam invasões,

Operação Integração reúne forças de segurança nacional
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expulsões de moradores pelo tráfico, mas buscamos uma análise de crimes menores e

conseguimos um grande volume de informações que repassamos ao Comando Conjunto”.

Segundo o delegado, só com a apreensão da cocaína, o tráfico teve um prejuízo de mais de R$ 1

milhão. O símbolo de um cavalo e o selo, que contém a palavra “Caballo”, mostram a origem

colombiana da droga. “E apreendemos armas, veículos, material pirata, pessoas foram presas em

flagrante, inclusive por furto de energia. São mais de 50 imóveis que o tráfico tomou de famílias.

Acreditamos que com as apreensões, a retomadas das casas e o porte da operação, as famílias

fiquem livres da ação do tráfico”.

Adolescente resgatada - Durante a Operação Integração, policiais civis resgataram uma

adolescente de 16 anos que, na última semana, havia sido raptada pelo namorado. A vítima foi

retirada do Sovaco da Cobra, no Sapo II, e levada para a comunidade do Sapo III, no bairro

Eldorado. No momento da revista, no local em que a jovem foi encontrada, os agentes

apreenderam 14 tabletes de cocaína e um sacolé da mesma droga, dois carregadores de pistola

e uma espingarda calibre 12. Em outro local, uma mulher, que tinha tido um bebê e recebeu alta

do hospital esta manhã, percebeu que sua casa já estava ocupada por traficantes.

Comandante fala em redução do índice de criminalidade

A operação Integração chamou a atenção dos moradores da Síria campista, mas o número de

veículos e de militares das Forças Armadas e das polícias não conseguiu, em um dia, passar uma

sensação de segurança, nem mesmo com os blindados e o caveirão do Bope circulando na “Faixa

de Gaza”. “Daqui a pouco eles vão embora e a gente tem de ficar”. “Falar qualquer coisa aqui é

correr risco de morrer”, disseram moradores.

Para o comandante do 8º BPM, tenente-coronel Fabiano Souza, de fato esse não é o fim da

“Faixa de Gaza”. “Temos intensificado as operações em Guarus já há algum tempo e estamos

reduzindo alguns índices. Nos últimos 11 ou 12 dias, tivemos um homicídio, na Codin. Mas a

questão do tráfico de drogas, com as brigas de facção, é antiga nessa região e precisamos da
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união das forças de segurança para reduzir os índices da criminalidade a níveis aceitáveis, pois

não temos como zerar esses índices. Mas precisamos também de políticas públicas, com cursos,

educação, coisas que tragam ocupação aos jovens de Guarus”.

Agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPR)

também atuam na Operação Integração. "Como a grande maioria dos moradores que tiveram

suas casas invadidas não prestou queixa às autoridades policiais, com medo de represálias, o

Gaeco/MPRJ oficiou à secretaria municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Campos

solicitando a listagem dos logradouros referentes às casas invadidas, afim de que o poder

público pudesse agir em prol das famílias prejudicadas". O promotor público do Gaeco, Sérgio

Fonseca, disse que o MP vem atuando sobre a reivindicação do comandante, buscando, através

de diversas ações civis públicas, cobrar do poder público municipal políticas públicas mais

eficazes para Guarus.

Fotos: Antônio Leudo e Verônica Nascimento

Vídeos: Verônica Nascimento
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segunda-feira, julho 30, 2018

Notícias   Policia   Segurança  

Atualizado: Guarus se destaca
pela enorme violência que
impera em Campos RJ
  10 de junho de 2018   Redação    0 comentários

Por: VICTOR DE AZEVEDO  

Homicídios, tentativas e tiroteios retratam o momento atual da
“Faixa de Gaza”, localizada em Guarus, subdistrito de Campos.
Porém, uma imagem apresentada durante a audiência pública
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da segurança na Câmara Municipal, na última sexta-feira (8),
exempli�ca o drama dos moradores. O mapa que representa
os bairros que estão localizados dentro da “Faixa de Gaza” tem
formato de fuzil. Os números da violência impressionam tanto
que a área começa a ser comparada com a Síria. Nesse sábado
(9), o primeiro homicídio de junho aconteceu em um dos
bairros da zona de con�ito de Guarus.
Na área delimitada em formato de fuzil estão situadas casas
populares do Morar Feliz, o que já foi apontado como um fator
que agravou a situação de con�ito, uma vez que não houve
análise social ampla na hora de contemplar as pessoas que
viviam em áreas de risco ou em vulnerabilidade social. A Folha
já havia tratado sobre o assunto em matéria publicada no dia 7
de abril de 2017, quando autoridades de segurança pública
falaram sobre a mistura de pessoas de comunidades
diferentes.

Campos já soma 110 assassinatos no ano / Folha da Manhã
Para o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM),
Fabiano de Souza, apenas a presença da polícia não inibe a
ação dos bandidos. “Coincidentemente, áreas como Codin,
Eldorado, Calabouço, Novo Eldorado, chamadas pela polícia de
“Faixa de Gaza” aparecem no mapa com a imagem de um fuzil.
Vale destacar que temos todos esses pontos mapeados, mas
não adianta colocar todas as forças nas ruas, que não vai
adiantar. A Segurança Pública é dever do Estado, mas
responsabilidade de toda a sociedade”, ressaltou.
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Siglas de facções ilustram muros em Guarus / Folha da Manhã
Para reforçar a segurança do interior do estado, o governador
do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), a�rmou que irá
convocar novos policiais concursados e também ressaltou a
retomada do RAS e a criação do Fundo de Segurança Pública. O
assunto chegou a ser falado durante visita de Pezão para
retomada da obra da ponte da Integração, na última sexta-
feira.
Vale destacar que Campos registra a marca de 110 homicídios
no ano, segundo dados consolidados do Instituto de Segurança
Pública (ISP) e da Folha da Manhã. Deste número, pelo menos,
72 foram na área do subdistrito de Guarus, o que representa
65% dos assassinatos no município.
O estopim para o aumento da violência em Guarus teria sido a
criação da facção criminosa Terceiro Comando dos Amigos
(TCA). Extrao�cialmente, o TCA teria surgido após união dos
grupos Amigos dos Amigos (ADA) e Terceiro Comando Puro
(TCP). Neste momento, as autoridades imaginavam que os
números da guerra poderiam diminuir, mas a suposta
insatisfação de Francio da Conceição Batista, o Nolita, 34 anos,
causou efeito inverso e os casos de violência explodiram na
área. Após a prisão de Nolita, em março deste ano, os órgãos
de segurança mais uma vez esperavam a redução drástica no
quadro, mas isso não ocorreu e a violência continua em níveis
alarmantes.
Políticas sociais como alternativa
O delegado titular da 146ª Delegacia de Polícia de Guarus, Luis
Maurício Armond foi enfático ao criticar a falta de políticas
públicas no subdistrito durante audiência pública da
segurança. Segundo ele, a polícia não é remédio e sem apoio
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do poder público e de empresários a Guarus, será difícil
combater a violência.
— As polícias estão prontas para apoiar as políticas públicas,
mas não temos nenhuma em Guarus. Precisamos da atuação
da Guarda e do Exército para ações mais ostensivas, para
reduzir os índices de criminalidade e também necessitamos do
apoio da sociedade e políticas públicas. Caso contrário, vamos
perder o controle de Guarus — desabafou o delegado.
Em nota, a Prefeitura de Campos a�rmou que “através de
diferentes áreas, a Prefeitura vem desenvolvendo políticas
públicas voltadas para crianças e jovens na região de Guarus,
principalmente, em áreas de risco social”. Programas
desenvolvidos pelo Executivo através da Fundação Municipal
de Esporte (FME), da Fundação Municipal da Infância e
Juventude (FMIJ) e da secretaria de Desenvolvimento Humano
e Social também foram citados na nota. Por �m, a nota ainda
diz que “a Prefeitura vem buscando alternativas para fomentar
a economia do município, gerando emprego e renda. Na região
de Guarus, além das empresas instaladas, o funcionamento do
Aeroporto e o processo de reativação do Ceasa são indutores
da economia”, �nalizou.
Segundo o diretor da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de
Campos, Marcelo Areas, “a entidade está avaliando e
analisando a situação da segurança pública no município e está
sempre disposta a contribuir para garantir uma cidade mais
segura a todos”.
Adolescente é morto a tiros no Pq. Bandeirantes
Na tarde do último sábado (9), um adolescente identi�cado
como Jairo Nascimento, de 16 anos, foi morto a tiros e um
homem baleado na rua Altino Campos, no Parque
Bandeirantes. O bairro, assim como os parques Eldorado,
Santa Rosa, Custodópolis, Santa Clara, Prazeres e Codin, faz
parte de uma das áreas de con�ito mais perigosas do interior
�uminense, que já foi conhecida como “Faixa de Gaza” entre
policiais e, hoje, começa a ser compara até com a Síria. Este é o
primeiro homicídio registrado em Campos no mês de junho,
aumentando para 110 o número de assassinatos neste ano.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram
acionados por volta das 13h15. O menor foi atingido por pelo
menos três disparos e veio a óbito no local antes mesmo da
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chegada dos Bombeiros. Já o baleado foi socorrido por
populares para o Hospital Ferreira Machado (HFM).
Até o fechamento desta matéria, a polícia não havia divulgado
informações sobre suspeitos ou possível autoria do crime. O
caso está registrado na 146ª Delegacia de Polícia (DP), de
Guarus. O corpo de Jairo foi levado para o Instituto Médico
Legal (IML).
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