
Ano 7 (2021), nº 4, 1235-1260 

DO DIREITO PENAL AO PAPEL PREVENTIVO 
DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA: 
CIRCUNSTÂNCIAS E POSSIBILIDADES 
BASEADAS EM GESTÃO ESTRATÉGICA1 
 
Márcio Steffens2 
 
Emerson Wendt3 
 
Resumo: O trabalho objetiva analisar a crise vivida pelo Estado 
e pelo Direito Penal enquanto responsáveis pela prevenção da 
criminalidade em suas mais diversas nuances.  As ações e remé-
dios tradicionais de combate à violência não fazem mais o efeito 
desejado. O Brasil, mesmo tendo aproximadamente 750.000 en-
carcerados e um excesso de políticas penalizadoras, apresenta, 
anualmente, impressionantes e crescentes taxas de homicídios 
na maioria dos grandes centros urbanos. Procura-se avaliar, pois, 
a implementação de novas alternativas (na área da prevenção, 
especialmente), que possam fazer valer a aplicação dos parcos 
recursos públicos, notadamente aquelas que valorizem as inicia-
tivas das administrações públicas municipais, no mais das vezes 
distantes dos problemas relacionados à Segurança Pública. 
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Abstract: This paper aims to analyze the crisis experienced by 
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the State and Criminal Law, while responsible for crime preven-
tion in its most diverse nuances. Traditional actions and reme-
dies to combat violence no longer have the desired effect. De-
spite having 750.000 prisoners and an excess of penalizing pol-
icies, Brazil presents, annually, impressive and increasing hom-
icide rates in the majority of large urban centers. The aim is to 
evaluate the implementation of new alternatives (in the area of 
prevention, especially), that can enforce the application of the 
public resources, notably those that value the initiatives of the 
municipal public administrations, most often distant from prob-
lems related to Public Security. 
 
Keywords: Criminal Law. Municipal Security Policies. Peace 
Culture. “Pacto Pela Paz”. Preventive Policies. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

s atores envolvidos com a persecução criminal, 
tanto no âmbito preventivo quanto no campo da 
repressão, têm procurado alternativas para o en-
frentamento dos problemas relacionados à crimi-
nalidade.  As ações tradicionais parecem não fazer 

frente ao crescimento quase que generalizado da violência, em 
seus mais variados aspectos e circunstâncias e em todas as regi-
ões do país. O Brasil registrou, desde 1980, 1,5 milhão de homi-
cídios, sendo o país com o maior número de CVLIs (crimes vi-
olentos letais intencionais) do mundo (em termos nominais), 
apresentando, ainda, aproximadamente 750 mil encarcerados e 
aparecendo 15 vezes na lista das 50 cidades mais violentas do 
mundo (ENGEL; STERBENZ; LUBIN, 2013).  

Os temas relacionados à violência têm desafiado os es-
pecialistas e os gestores públicos, já que, mesmo sendo o Brasil 
um dos países que mais prende no mundo (com mais de 700 mil 
pessoas presas, segundo a Word Prison Brief, base de dados da 
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Universidade de Londres), não apresenta, com a devida propor-
cionalidade, redução dos índices de violência. A pesquisa pre-
tende avaliar as aplicações de políticas públicas e criminais, ana-
lisando o Direito Penal como instrumento de prevenção e repres-
são e correlacionando com os surgimentos de ações e iniciativas 
municipais de segurança, cada vez mais necessárias.  

Assim, na primeira parte do trabalho, pretende-se fazer 
uma análise sobre o papel preventivo do Direito Penal, sua efe-
tividade em face da criminalidade reinante e da resposta que o 
Estado repressor tem apresentado, notadamente a que prioriza 
excesso de políticas penalizadoras, incentivada pelos meios de 
comunicação que fazem dessa "guerra" uma valiosa mercadoria.  
Ainda, pretende-se fazer também uma incursão pelas possibili-
dades de políticas municipais voltadas à prevenção da violência, 
avaliando-se movimentos e iniciativas que podem estar mu-
dando paradigmas e concepções tradicionais acerca da temática 
da segurança pública. 

Já na segunda e terceira partes, objetiva-se discutir ações 
pontuais e específicas relacionadas a experiências que têm apre-
sentado resultados concretos, com a finalidade de se criarem no-
vas perspectivas aos operadores do Direito e da Segurança Pú-
blica. Para a realização da pesquisa, além de revisão bibliográ-
fica sobre o tema, buscar-se-á fazer análise de dados das insti-
tuições envolvidas, em especial do Município de Pelotas (RS), 
por meio do Observatório de Segurança Pública da Secretaria 
Municipal de Segurança Pública, tanto quanto de outras realiza-
ções no Brasil e no exterior. 

 
2 O DIREITO PENAL, A PREVENÇÃO PELA MUNICIPA-
LIDADE E SUAS CIRCUNSTÂNICAS 

 
As hipóteses que se apresentam dizem respeito à neces-

sidade de inovação, diante da falência das ações tradicionais de 
repressão e prevenção, já que as políticas criminais/penais atuais 
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e o direito penal (visto como repressor) não estão sendo efetivos, 
no sentido da prevenção da criminalidade.  Verifica-se, por outro 
lado, que as ações policiais no contexto da prevenção dos deli-
tos, notadamente quando conjugadas com iniciativas dos pode-
res públicos municipais, ou seja, com ênfase nas integrações se-
toriais e institucionais, começam a tomar lugar à mesa dos deba-
tes, mesmo tendo os municípios, por mandamento constitucio-
nal, uma importância aparentemente secundária quando se fala 
em responsabilidade por assuntos de segurança pública. Os le-
gisladores e agentes públicos, pois, diante da fragmentação da 
sociedade moderna e de suas mazelas, têm estado pouco sensí-
veis às necessidades de se criarem políticas criminais de forma 
adequada, inclusive do ponto de vista de conceitos acerca de Se-
gurança Pública. Segundo Dias e Manso (2018), precisamos per-
ceber que os apelos por mais repressão e punição só beneficiam 
aqueles que angariam dividendos políticos-eleitorais com bra-
vatas desconectadas de quaisquer evidências em experiências, 
dados ou políticas públicas.  

A necessidade de se buscarem novas alternativas de en-
frentamento de questões complexas relacionadas à criminali-
dade e à (in)segurança pública faz com que se relativizem os 
(pré)conceitos, já que o Direito, entre outras coisas, deve ser ins-
trumento de garantia da integridade plena das sociedades, do 
ponto de vista das liberdades individuas e coletivas.  Assim, 
deixa-se de compreender o tema da segurança pública como 
sendo apenas problema dos Estados Federados, de suas polícias 
e do sistema de Justiça Criminal. Ainda, não é apenas do Direito 
Penal (e suas consequências) a responsabilidade pela promoção 
da sensação de segurança, eis que utilizado, no mais das vezes, 
como controlador da sociedade e aplicador de sanções restritivas 
da liberdade do indivíduo. 

Para Kopittke (2016, p. 25), 
[...] esses elementos confluem para formar o que poderíamos 
chamar de concepção tradicional sobre segurança pública, 
ainda largamente hegemônica no país. Em razão dessa visão, 
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todos os problemas de violência são jogados sobre os ombros 
das polícias.  A atuação destas, por sua vez, é resumida a um 
papel reativo, sempre agindo após a situação de violência tanto 
em suas atribuições investigativa/judicial, quanto nas de poli-
ciamento ostensivo [...] 

A própria sociedade foi (e está) acostumada a cobrar das 
polícias uma conta que a elas não pertence, ao menos não exclu-
sivamente. Essa visão de um Estado policialesco reporta-se à re-
volta crescente da população, cansada de pagar seus impostos e 
de ver campeando solta a criminalidade, nos mais diversos ní-
veis estatais e classes sociais. O desejo (in)consciente de punir a 
qualquer custo passou a dominar a coletividade, solapada em 
suas esperanças e desesperada, cada vez mais, por Polícia/Jus-
tiça. Como consequência primeira dessa revolta, vê-se o surgi-
mento de um desordenado cabedal de legislações penais, mal 
elaboradas e de duvidosas aplicabilidades. Vale aqui ressaltar a 
falta de políticas públicas que integrem repressão qualificada 
(com planejamento policial, inteligência e investigação crimi-
nal) com programas duradouros (curto, médio e longo prazos) 
de prevenção. 

Segundo Guindani (2014), os criminólogos críticos (An-
drade, 2003; Zackeski, 2013) defendem que as experiências das 
últimas três décadas demonstram ser insustentáveis as teorias 
em que a penalização é concebida como instrumento preventivo.  
Percebe-se, nessa esteira, que a simples dependência do Direito 
Penal e das penas como sendo remédios únicos para o estanca-
mento dos males da (in)segurança, há muito encontra-se equivo-
cada. 

Segue Guindani (2014, p. 560) ensinando que, 
[...] nesse novo contexto, identifica-se uma onda de reformas e 
inovações na gestão da segurança pública, em resposta à inefi-
cácia preventiva do Direito Penal. Assim, a prevenção do delito 
passou a ser objeto de um conjunto de políticas públicas inter-
setoriais, bem como de iniciativa da sociedade civil organi-
zada.  

Num ambiente social de pressão por resultados e 
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verdadeira obsessão por proteção, transfere-se o conceito segu-
rança para o campo cultural, originando-se, em seguida, um am-
biente de inflação legislativa, populismo penal e punitivismo ex-
tremado.   

Daí poderão advir consequências. Para Donskis (2014), 
talvez o efeito mais pernicioso, seminal e prolongado da obses-
são com segurança (o dano colateral que ela produz) seja sola-
par a confiança mútua, plantar e cultivar a suspeita recíproca. 

É que o produto da modernidade, segundo Beck (2011, 
p. 100), não é mais a pobreza e a exclusão, mas o fato de viver-
mos sob o signo do medo, em face das desigualdades sociais e 
de sua difusão pela criminologia midiática.  Aliás, possivel-
mente o medo, em algumas regiões do país, seja efetivamente 
maior que a insegurança concreta (ou em potencial), fazendo 
com que a sensação de abandono estatal seja maior ou até ilusó-
ria.  A mídia, conforme referido, tem papel decisivo nessa temá-
tica, uma vez que potencializa o mal, em nome de um suposto 
interesse público.   

Conforme Santos (2014, p. 22),  
[...] na vida cotidiana, realiza-se uma inter-relação entre mal-
estar, violência simbólica e sentimento de insegurança.  Por um 
lado, estamos vivendo em um horizonte de representações so-
ciais da violência para cuja disseminação em muito contribuem 
os meios de comunicação de massa, produzindo a dramatiza-
ção da violência e difundindo sua espetacularização, enquanto 
um efeito da violência exercida pelo campo jornalístico.  

Alheia a esses debates teóricos e conceituais, a sociedade 
embriaga-se dessa volúpia punitivista, cobrando resultados ime-
diatos e cada vez mais duros, como se o Estado repressor (tão 
somente) fosse capaz de devolver ao cidadão, de inopino, a tran-
quilidade e a tão sonhada sensação de segurança.  Essas tarefas 
cabem não apenas ao Direito Penal, mas, sobretudo, a um con-
junto de medidas dos entes públicos, especialmente, tendentes a 
promover uma relação de proximidade dos Poderes Legislativos 
e Executivos com a Justiça Criminal (amplamente concebida). 

O Direito Penal, assim, num primeiro momento, é 
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chamado a estabelecer relevância a determinados valores, con-
dutas ou omissões que tenham importância na vida em socie-
dade.  Toledo (1994, p. 06) entende que bens jurídicos são va-
lores ético-sociais que o Direito seleciona com o objetivo de as-
segurar a paz social, e coloca sob sua proteção para que não 
sejam expostos a perigo de ataque ou a lesões efetivas. 

Nesse momento, pode-se estabelecer, equivocadamente, 
uma super-responsabilidade ao ordenamento penal a ser pro-
posto, na medida em que se penalizar toda e qualquer conduta, 
vulgarizando-se, assim, a ação punitiva do Estado.   

Essa tutela do Estado pelo Direito deverá manter-se equi-
librada, já que nem sempre eventual penalidade implicará efeitos 
preventivos, contrariando, pois, as expectativas do intervencio-
nismo estatal exacerbado. Nas palavras de Greco (2009, p. 24), 

[...] o Direito Penal do Equilíbrio tem como ponto central, ori-
entador de todos os outros que o informa, o princípio da digni-
dade da pessoa humana. O homem, aqui, deve ocupar o centro 
das atenções do Estado, que, para a manutenção da paz social, 
deverá somente proibir os comportamentos intoleráveis, lesi-
vos, socialmente danosos, que atinjam os bens mais importan-
tes e necessários ao convívio em sociedade.  

Assim é que, diante da quase falência da repressão tradi-
cional, muito em razão da já comentada inflação legislativa e em 
face do que se percebe pela crescente criminalidade, reforça-se 
a necessidade de novas ações dos entes federados, em suas mais 
diversas atribuições e possibilidades. Cada vez mais, sabe-se, 
ganha relevância o papel da Municipalidade, enquanto patroci-
nadora de ações públicas preventivas tendentes a proporcionar 
resultados bastante satisfatórios.  As políticas locais multisseto-
riais para a prevenção da criminalidade deverão integrar e com-
pletar as ações repressivas, sem as quais também nada prospe-
rará. Soares (2006) explica que políticas preventivas eficientes 
dependem de diagnósticos locais (técnicos e interativos), gestão 
participativa, circunscrição territorial, autoridade política e ar-
ticulação intersetorial. 

A implementação de políticas econômicas, sociais, 
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culturais, urbanas, de saneamento básico, de lazer, entre outras, 
promovidas pela Municipalidade, com sinergia e corresponsabi-
lidade com os órgãos do Estado, são fundamentais para a pre-
venção da violência.  A segurança pública não é apenas caso de 
polícia, mas um somatório de contextos. Segundo Silveira 
(2014, p. 539):  

observa-se o crescimento da aprovação e legitimidade da pre-
venção junto à opinião pública, incomodada não apenas com 
os custos intangíveis da violência e do crime sob a forma de 
sofrimento e morte, mas também com os crescentes custos 
econômicos das políticas tradicionais, como o aumento do en-
carceramento e das medidas punitivas. 

Os gestores deverão, pois, necessariamente, voltar os 
olhos e abrir o cofre para ações voltadas ao campo da prevenção, 
desapegando-se de medidas que historicamente, percebe-se, não 
têm contribuído para o recrudescimento da violência e da crimi-
nalidade.  Exemplo dessa visão míope do problema é a questão 
do desarmamento. Erradamente se concebe como projeto de se-
gurança pública a facilitação do acesso à população às armas de 
fogo, justamente o principal instrumento utilizado para a prática 
da maioria dos homicídios que têm relação com o tráfico de dro-
gas e com as organizações criminosas.  Estudo do Ipea (NITA-
HARA, 2018) aponta que, sem o estatuto do desarmamento, o 
Brasil poderia ter ainda mais homicídios do que os 62.517 ocor-
ridos em 2016, o que equivale a uma taxa de 30,3 mortes para 
cada 100 mil habitantes, a mais alta da história do país e alcan-
çada pela primeira vez no ano analisado pelo estudo. Tem uma 
estimativa de que o Estatuto do Desarmamento, apesar de nunca 
ter sido implementado na sua completude, ainda assim conse-
guiu ser responsável por uma espécie de freio, de contenção do 
crescimento dos homicídios, afirmou o pesquisador do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, David Marques (NITAHARA, 
2018). Segundo ele, sem essa legislação, as taxas de homicídios 
seriam 12% superiores às atuais.  

É importante destacar que, segundo Kopittke (2018), no 
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anteriormente citado Anuário Brasileiro de Segurança Pública 
2014 a 2017, apenas no estado do Rio Grande do Sul houve, em 
2017, um aumento de 30% no número de armas de fogo apreen-
didas pelas polícias, sendo esse tipo de ação uma das principais 
estratégias usadas em experiências exitosas de redução de vio-
lência no mundo, como por exemplo as acontecidas em Nova 
York e Bogotá. 

Ainda, vale ressaltar que as opções por investimentos pú-
blicos em ações militarizadas, reativas, de confrontos e de visi-
bilidade, em detrimento das áreas de inteligência, investigação, 
tecnologia e treinamento dos recursos humanos, no mais das ve-
zes, são patrocinadoras do retrabalho e do pouco retorno em ter-
mos de diminuição de índices de violência.  A escolha por essa 
metodologia acaba por aumentar cada vez mais o número de pre-
sos sem que os indicadores de violência regridam na mesma pro-
porção.  Sabe-se que a população carcerária cresce, no Brasil, 
cerca de 4% ao ano, tendo quase dobrado nos últimos dez anos, 
conforme o Levantamento Nacional de Informações Penitenciá-
rias (MARTINS, 2018). Nem por isso houve redução significa-
tiva da criminalidade, ao contrário, em alguns Estados os núme-
ros crescem assustadoramente. 

Portanto, percebe-se que o modelo de enfrentamento à 
violência com o qual estamos convivendo majoritariamente, que 
não dialoga com evidências, cientificidade e experiências exito-
sas havidas, baseando-se apenas em dados empíricos e apos-
tando no mais do mesmo, dificilmente levará à obtenção de re-
sultados outros que não os já exaustivamente conhecidos (e ne-
gativos). 

Ademais, não é razoável colocarmos apenas sobre os 
ombros do ordenamento penal a responsabilidade pela redução 
do crime, sob pena de tornarmos o Estado ainda mais punitivo e 
adepto de um Direito Penal do terror ou do medo, sem distinção 
entre polícia e direito, onde as atribuições estatais básicas (mal 
aplicadas) ficam substituídas por um quase estado de exceção. 
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Dessa forma, ter-se-ia [...] o Direito Penal atuando como um 
subsistema social para compensar a crise do Estado Social e a 
lógica da inclusão. (HOMMERDING; LYRA, 2016, p. 157). 

Nessa esteira de pensamento, pode-se afirmar que as de-
sigualdades socioeconômicas e de desenvolvimento, que são 
causas de grande parte da criminalidade, não podem ser resolvi-
das apenas e tão somente com o Direito Penal, o que tornaria 
ingênuo o raciocínio, ou seja, a política criminal de endureci-
mento da resposta penal, portanto, não responde à complexi-
dade social. (HOMMERDING; LYRA, 2014, p. 162). Os mes-
mos autores ponderam que uma explicação simplista, própria de 
um pensamento reativo, não é capaz de ser suficiente para um 
fenômeno complexo. Reforçam que o raciocínio de tal política 
começa pelo criminoso e que pouco importa o papel da socie-
dade e do Estado e, portanto, o problema social que ronda o 
debate. (HOMMERDING; LYRA, 2014, p. 162), ou seja, há que 
repensar essa lógica plenamente ativa do recrudescimento atra-
vés do direito Penal. 

 
3 EXPERIÊNCIAS CONCRETAS DE ENVOLVIMENTO 
DOS MUNICÍPIOS EM POLÍTICA DE SEGURANÇA 

 
As ações repressivas das forças de segurança tendem à 

maior efetividade se implementadas em conjunto com as inicia-
tivas voltadas às práticas de prevenção, notadamente àquelas 
que valorizam e acompanham o desenvolvimento de crianças e 
adolescentes que estejam em situação de vulnerabilidade e que 
invistam em ações voltadas ao ambiente (físico, de convivência 
e de degradação) de determinado território. A repressão pode e 
deve conviver com a prevenção, num diálogo permanente.  

Essas tendências passaram a fazer parte das responsabi-
lidades de alguns gestores municipais, que, inspirados em expe-
riências locais e estrangeiras, passaram a admitir como possibi-
lidades complementares às ações tradicionais aquelas que 
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tinham a municipalidade como protagonista. 
Algumas ações de iniciativas dos municípios Brasil afora 

(e no mundo) passaram a contribuir, ainda que de forma incipi-
ente, para a construção de um novo conceito de enfrentamento 
às complexas questões relacionadas à Segurança Pública. Esse 
alargamento conceitual e administrativo passou a privilegiar 
uma visão intersetorial e multidisciplinar, fazendo com que no-
vas experiências e práticas pudessem contribuir para um novo 
modelo de confrontação à violência, especialmente em grandes 
centros urbanos, valorizando-se o compromisso político de bus-
car a proteção dos mais vulneráveis à criminalidade e à vitimi-
zação, apostando-se, pois, em projetos duradouros e perenes, 
que ultrapassem vieses políticos e vaidades institucionais e pes-
soais. 

Criação de Secretarias Municipais de Segurança, Guar-
das Municipais, pesquisas de vitimização, implementação de le-
gislações municipais de controle à venda e uso de bebidas alcoó-
licas, incentivo à integração multisetorial, entre outros, são al-
guns exemplos de iniciativas no âmbito dos municípios. 

Marcante o caso do município de Diadema, no estado de 
São Paulo, Brasil, podendo ser considerado um excelente exem-
plo da conciliação de políticas públicas de segurança levadas a 
efeito por diferentes instâncias intersetoriais. 

Com população de quase 400 mil habitantes e enfren-
tando graves problemas socioeconômicos, teve, no final da dé-
cada de 90, aumento gradativo na taxa de homicídios, chegando 
a ser considerada a cidade mais violenta do Estado de São Paulo 
no início dos anos 2000 (registrou 374 homicídios em 1999). 
Entre 1999 e 2004, no entanto, registrou queda de 68,65% na 
taxa de homicídios.   

Túlio Kahn e André Zanetic (2005, p. 54) explicam que  
No plano municipal, desde 2001 vem sendo realizados esforços 
voltados a redução da criminalidade e da sensação de insegu-
rança. As medidas adotadas pela prefeitura tiveram como ob-
jetivo melhorar o policiamento e os sistemas operacionais de 
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fiscalização e cumprimento de leis, procurar estabelecer parce-
rias para as ações sociais e de prevenção, incentivar o envolvi-
mento da comunidade na identificação de problemas e busca 
de soluções e criação de coordenação multidisciplinar no pla-
nejamento e execução das ações de prevenção. Foi colocado 
em prática um Plano Municipal de Segurança pautado por dez 
ações preventivas distintas.  

Dentro das ações estão medidas como a Criação da Se-
cretaria de Defesa Social, o incentivo ao trabalho conjunto entre 
as polícias Civil e Militar com a Guarda Metropolitana, investi-
mentos na prevenção secundária, destinados à população e áreas 
de maior risco, além de apostas em estratégias típicas da muni-
cipalidade, como iluminação pública, urbanização de favelas, 
construção de creches, formação profissional de jovens em situ-
ação de vulnerabilidade, entre outros.   

Também são dignas de estudo as experiências havidas 
nas cidades colombianas de Bogotá e Medellín, que viveram nos 
anos 80 e início de 90 realidades de violência e corrupção estatal 
generalizada mundialmente conhecidas. Os cartéis de produção 
de cocaína, estruturalmente organizados para o envio de tonela-
das da droga para as Américas, promoviam uma guerra san-
grenta pelo país, infiltrados em praticamente todos os poderes e 
instituições públicas. Medellín, nesse período, chegou a registrar 
uma taxa de 380 homicídios por 100.000 habitantes (ao ano). De 
lá para cá, a incidência de homicídios caiu de forma impressio-
nante, chegando a 21 em 2016 — a menor em 40 anos. É mais 
baixa que a taxa do Rio de Janeiro, que registrou 30 mortes vio-
lentas por 100.000 habitantes em 2016. 

Talvez a explicação para o alcance do sucesso na segu-
rança pública em Medellín esteja na combinação de alguns ele-
mentos que normalmente não costumam andar juntos. De um 
lado, houve forte repressão policial, com a presença ostensiva e 
ações específicas, juntamente com a aplicação de leis rigorosas. 
De outro, programas sociais e de inclusão que oferecem uma al-
ternativa ao mundo do crime, com capacitação técnica e profis-
sional, renda mínima garantida por tempo determinado e apoio 
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psicológico e social — além da presença tanto do Estado (pode-
res públicos em suas diversas instâncias) quanto de organizações 
não governamentais. Essas transformações também só foram 
possíveis graças à boa relação havida entre os setores público e 
privado, algo que nem sempre está no horizonte de nossos ges-
tores. Isso começou a ser construído no início dos anos 2000, 
com a criação de um comitê multisetorial universidade-empresa-
Estado. Acadêmicos, empresários e políticos passaram a se reu-
nir ordinariamente para buscar soluções conjuntas para os pro-
blemas, sem conotações político-partidárias ou de hierarquia. 
Todos saem das reuniões com tarefas e compromissos assumi-
dos. Sucessivos prefeitos — a maioria sem partido — deram 
continuidade aos planos das administrações anteriores por se tra-
tar de políticas públicas de Estado, e não de um outro governo 
ou governante.  

No coração das mudanças, menos repressão e mais ações 
inovadoras de urbanismo, educação e cultura cidadã. Você não 
muda uma cidade sem mudar a cabeça do cidadão, doutrina o 
ex-prefeito de Bogotá Antanas Mockus (1995-1997 e 2001-
2003), que iniciou processo de mudanças que tinha como lema 
todas as melhores obras para os mais pobres (MAZZA, 2018). 

Conforme relato de Cavalcanti (2013, p. 78): 
Não adianta só levar uma escola boa para a periferia. Isso é 
importante, talvez das coisas mais essenciais, mas só isso não 
vai tirar o menino do crime. Ele quer escola, mas ele quer muito 
mais. Ele está conectado no mundo, então o que fizeram? Le-
varam escola, mas também biblioteca, centros de formação de 
pequenos negócios, fizeram urbanismo, levaram instrumentos 
de acesso à Justiça para resolver conflitos. Tudo de mais alta 
qualidade. 

Percebe-se, pois, o privilégio à prevenção em seus mais 
variados aspectos. 

 
4 PACTO PELOTAS PELA PAZ: A CONFLUÊNCIA DA 
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA SEGURANÇA PÚ-
BLICA 
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Esses novos conceitos e ideias também têm sido aplica-

dos no âmbito do projeto da Prefeitura Municipal de Pelotas, 
município gaúcho do extremo sul brasileiro com aproximada-
mente 340.000 habitantes e que vive os problemas de violência 
próprios dos grandes centros urbanos. O denominado Pacto Pela 
Paz, em pouco mais de um ano e meio, graças a ações que com-
binam repressão e prevenção, já começou a apresentar resulta-
dos positivos nos indicadores de criminalidade, inclusive nos de-
litos de maior gravidade.  

Iniciado no ano de 2017 a partir de um diagnóstico acerca 
da criminalidade local, foi realizada a primeira Pesquisa de Vi-
timização de Pelotas, que entrevistou 1.004 residentes, para se 
conhecer a incidência real do crime, da violência e do medo na 
cidade. Os dados apurados nesse estudo inédito foram cruzados 
com os registros policiais e com diversos indicadores sociais, 
como evasão escolar, ocorrências dos conselhos tutelares e aten-
dimento das equipes de saúde da família. O projeto aposta num 
modelo de gestão participativo, fiscalizado pela sociedade e fo-
cado na prevenção e na repressão qualificada, com participações 
interinstitucionais e sem caráter hierarquizado. 
Figura 1: Pesquisa de Vitimização (2017) 

 
Fonte: Observatório de Segurança – Prefeitura Municipal de Pelotas 
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Figura 2: Roubo de Veículos (2005-2017)  

 
Fonte: Observatório de Segurança – Prefeitura Municipal de Pelotas 

 
Figura 3: Homicídios (2015-2017)  

 
Fonte: Observatório de Segurança – Prefeitura Municipal de Pelotas 
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Figura 4: Análise sobre Vitimização  

 
Fonte: Observatório de Segurança – Prefeitura Municipal de Pelotas 

 
Figura 5: Modelo de Gestão  

 
Fonte: Observatório de Segurança – Prefeitura Municipal de Pelotas 

A iniciativa investe fundamentalmente na cultura da paz, 
sendo dividida em cinco eixos com atividades integradas, metas 
definidas e acompanhamento da eficiência de ações e resultados 
— policiamento e justiça, prevenção social, fiscalização 
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administrativa, tecnologia e urbanismo.  
 

Figura 6: Eixos do Pacto Pela Paz  

 
Fonte: Observatório de Segurança – Prefeitura Municipal de Pelotas 

 
Com acompanhamento permanente do Gabinete de Ges-

tão Integrada Municipal (GGIM) e do Observatório de Segu-
rança da Secretaria Municipal de Segurança Pública, os índices 
criminais e os resultados das ações (preventivas e repressivas) 
são debatidos em reuniões mensais, sempre com a presença da 
Prefeita Paula Schild Mascarenhas (KAPPENBERG, 2019), 
principal liderança local e que iniciou toda essa política, que 
pode ser considerada inovadora.   

Dezenas de instituições têm assento no GGIM, todas 
com voz ativa e com direito à exposição de suas ideias, tanto na 
área da repressão quanto do setor preventivo, todas sem viés po-
lítico partidário. 

Além dos CVLIs, também são mensalmente acompanha-
dos indicadores relacionados aos crimes contra vulneráveis e 
contra o patrimônio, como roubos (a pedestre, a transporte cole-
tivo, a residência, a estabelecimento comercial) e furtos de veí-
culo. Na questão repressiva, dá-se destaque à sinergia havida en-
tres as instituições de segurança pública (em especial as Polícias 
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Civil e Militar e a Guarda Municipal), e o Ministério Público e 
o Poder Judiciário (notadamente a Vara das Execuções Crimi-
nais).  O diálogo permanente, a troca de impressões, as decisões 
administrativas e de execução compartilhadas, a confiança mú-
tua e o respeito pelas atribuições institucionais são o fundamento 
para o caráter permanente das ações.  Essa proximidade setorial 
facilita a tomada de decisões e o encaminhamento de questões, 
muitas vezes, complexas e de repercussão imediata, algumas in-
clusive vinculadas à execução penal e a ações policiais em terri-
tórios conflagrados. 

 
Figura 7: Instituições integrantes  

 
Fonte: Observatório de Segurança – Prefeitura Municipal de Pelotas 

 
O mais inovador, no entanto, é a estratégia focada nas 

questões de ordem preventiva, aplicadas em diversas áreas 
abrangidas pelas atribuições da Prefeitura.  

Envolvendo diversas secretarias municipais, o projeto in-
veste na horizontalidade e no diálogo intersetorial permanente, 
desafiando os gestores a buscarem resultados de curto, médio e 
longo prazos. Iniciativas que investem na primeira infância e no 
combate ao abandono intelectual de crianças e adolescentes ga-
nham destaque, além daquelas que induzem a sociedade a 
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acolher e a dar oportunidades aos jovens que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social. 

O acompanhamento dos resultados e das metodologias 
aplicadas é sistemático e constante, o que acaba desafiando os 
grupos a buscarem melhores desempenhos, na medida em que o 
amadurecimento e o aprimoramento dos projetos vão ocorrendo 
conforme a implementação paulatina vai acontecendo. 

 
Figura 8: Prevenção Primária 

 
Fonte: Observatório de Segurança – Prefeitura Municipal de Pelotas 

 
No período avaliado, fica demonstrado que as metodolo-

gias aplicadas, preventivas e repressivas, têm levado à diminui-
ção no número de crimes e nos índices monitorados.  Os delitos 
contra o patrimônio, talvez os principais causadores da sensação 
de insegurança da sociedade, mantêm uma tendência de queda 
ou pelo menos de estabilização.  Os CVLIs, da mesma forma, 
apresentam visível diminuição, superando os números (também 
positivos) da maioria das grandes cidades do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

A sociedade, por sua vez, além de poder controlar todo o 
processo, bimestralmente é informada tanto acerca das metodo-
logias e ações aplicadas quanto dos resultados alcançados.  O 
objetivo é tornar cristalino todo o processo, possibilitando uma 
compreensão do contexto e o início da retomada da expectativa 
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por melhores condições de vida no que diz respeito às questões 
de violência urbana e segurança pública. 

Todo esse conjunto de ações começou a impactar os in-
dicadores de criminalidade locais, conforme se percebe pelos 
quadros a seguir. 

 
Figura 9: Quadro de avaliação do Pacto 

 
Fonte: Observatório de Segurança – Prefeitura Municipal de Pelotas 

 
Figura 10: Resumo comparativo 2018/2019 
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Fonte: Observatório de Segurança – Prefeitura Municipal de Pelotas 
 
O resultado da atuação intensificada, com gestão estraté-

gica, do município e dos órgãos envolvidos na persecução cri-
minal, aliados a outros setores locais demonstrou-se uma ferra-
menta hábil a exercitar o controle da criminalidade. O programa, 
desenvolvido desde 2017, culminou com o lançamento de um 
Plano Municipal de Segurança Pública – Plamusp – em 2020 
(LEITZKE, 2020), alinhado ao Plano Nacional de Segurança 
Pública e Defesa Social. Segundo Leitzke (2020), [...] levanta-
mento feito pelo Observatório de Segurança Pública, de 2002 
até 2017, houve um aumento de 495% no índice de Crimes Vio-
lentos Letais Intencionais (CVLI) e, após três anos do início da 
atuação da SSP, até abril de 2020, o período registrou recorde 
histórico, com queda de 83,2% na ocorrência de roubos a pe-
destres na cidade, o que demonstra que a construção do plane-
jamento pelos órgãos estaduais de Segurança Pública e o Poder 
Público local tem gerado resultados positivos. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa pode constatar a necessidade de uma conju-

gação de esforços interinstitucionais que possam redundar em 
resultados concretos no combate à criminalidade estruturada e 
enraizada no contexto local, de uma cidade. A repressão tradici-
onal, realizada pelos órgãos de Segurança Pública do Estado, so-
zinha, não tem conseguido avançar, necessitando-se, cada vez 
mais, de investimentos em prevenção, ações estas, muito próxi-
mas das capacidades de articulação dos municípios, pois podem 
focar nos seus problemas bastante localizados. 

O Direito Penal e a repressão desmedida, generalizada e 
formatada como se as realidades fossem iguais em todas as ci-
dades e Estados, não conseguem apresentar resultados que im-
pactem na sensação de segurança das pessoas em âmbito local. 
Esse fenômeno ocorre nas mais diversas regiões brasileiras, 
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desde os pequenos municípios que sofrem com a problemática 
das drogas entre suas crianças e adolescentes, até as grandes re-
giões metropolitanas, que convivem com a criminalidade orga-
nizada e com o descalabro do sistema penitenciário. 

As iniciativas e políticas públicas que privilegiam um Di-
reito Penal máximo e o consequente endurecimento das ações 
policiais não conseguem, sozinhas, devolver segurança à socie-
dade.  Ademais, a exploração midiática dessas práticas tradicio-
nais potencializa o medo e a necessidade de, cada vez mais e 
ilusoriamente, necessitarmos de proteção estatal/policial, algo 
impossível de se buscar.    

Algumas experiências pontuais de gestores públicos mu-
nicipais, notadamente em questões preventivas, conjugadas com 
articulações e investidas das forças de segurança (repressão), de-
vem ser cada vez mais consideradas e contempladas, pois já 
mostram, inclusive, uma mudança de paradigma no que diz res-
peito à percepção dos problemas e da necessidade, premente, de 
um novo enfrentamento das complexas variáveis do tema segu-
rança pública.   

Já se percebem, conforme se analisou no presente texto, 
os resultados concretos relacionados a essas ações multisetori-
ais, em diversos Municípios do Brasil e em alguns grandes cen-
tros urbanos mundialmente conhecidos, como Nova Iorque 
(EUA), Medellín e Bogotá, estas últimas na Colômbia. 

As administrações públicas municipais que não se omi-
tiram começam a colher os resultados das ações integradas. O 
exemplo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, demonstra à exaustão 
a capacidade de articulação que está disponível ao gestor público 
local que desejar o protagonismo na temática da Segurança Pú-
blica.  

Nas últimas décadas, o Estado gastou somas vultuosas 
em repressão desmedida, priorizando devaneios políticos e mi-
diáticos, sem atentar para problemas estruturais, como desenvol-
vimento socioeconômico, investimentos em programas de 
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prevenção direcionados a crianças e adolescentes ou aos mais 
vulneráveis.  Além disso, as instituições públicas, muitas delas 
fechadas em suas ideologias e concepções pré-concebidas, por 
muito tempo deixaram de promover a integração, a troca de ex-
periências e a abertura ao diálogo.   

    A verdade é que vive-se num debate interminável so-
bre como fazer segurança pública, haja vista o crescimento de 
facções criminosas, o caos do sistema prisional, a perda de cri-
anças e adolescentes para o tráfico de drogas, a banalização dos 
crimes contra o patrimônio e o pouco envolvimento do Estado 
em questões estruturais que possam modificar essa realidade.  A 
reação estatal, pois, não pode ficar resumida à implementação 
de legislações que penalizam toda e qualquer conduta ou que 
privilegiam apenas ações policiais e de repressão, sob pena de 
aumentarmos ainda mais o retrabalho e a desmotivação das ins-
tituições públicas.  

Por outro lado, no Brasil, há um manancial de excelentes 
profissionais que se dedicam às causas da segurança, que em 
muito podem contribuir para um debate progressista, inovador e 
sem pré-conceitos, algo que possa fortalecer as boas experiên-
cias e fazer valer as iniciativas que unam todos os poderes insti-
tuídos, assim como se tem feito em alguns lugares do mundo e 
do Brasil.  A sociedade espera isso.  Ela está cansada, e exige 
muito mais dos seus gestores, especialmente os de âmbito local. 
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