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1 INTRODUÇÃO: PENSANDO SEGURANÇA PÚBLICA A PARTIR DA PERSPECTIVA DO 

MUNICÍPIO 

 

Temas ligados à segurança pública têm se tornado cada vez mais centrais nas 

discussões no Brasil das últimas décadas, no mesmo sentido em que crescem os sinais de suas 

fragilidades – tanto os elevados indicadores de violência e criminalidade, quanto exemplos de 

desarticulação entre as forças públicas responsáveis pelo seu enfrentamento, bem como os 

embates sem vislumbre de consenso sobre pautas polêmicas, como armas e drogas. 

Compreender o contexto dessas fragilidades passa, necessariamente, por situar o 

sistema de justiça que o conforma e, nesse sentido, pensar a segurança pública é tratar do 

conjunto de instituições e relações que dizem respeito à forma como o Estado administra 

conflitos e ordem sociais, previne e controla a criminalidade e a violência. 

A constituição histórica do campo da segurança pública no Brasil deu-se de forma 

desvinculada da atribuição de promover direitos: as forças públicas de segurança se 

constituíram em torno das ideias de “defesa do Estado” e da estruturação da ordem pública 

dos centros urbanos em desenvolvimento nos primeiros tempos do país. Isso as conduziu, em 

termos de trajetória, para o modelo atual, onde o “crime” ainda é a principal categoria 

operativa com a qual trabalham os órgãos de segurança pública, em uma perspectiva 

repressiva e reativa, pouco desenvolvida em suas capacidades de compreensão das dinâmicas 

sociais associadas aos eventos criminais e, por isso, pouco reconhecidos e dotados de baixa 

legitimidade frente à sociedade. 

Só muito recentemente modelos alternativos de segurança pública começam a 

ganhar espaço, e pautas como prevenção à criminalidade e transversalidade da política de 

segurança pública, em relação às demais políticas públicas e sociais, passam a direcionar 

alguns focos tradicionais do “pensar” a segurança pública no Brasil. 

Um dos mais importantes reposicionamentos de foco diz respeito à tradicional 

atribuição de responsabilidades governamentais pelos problemas de segurança pública. 

Embora historicamente as questões de segurança pública sempre tenham sido associadas às 

instituições que estão na “linha de frente” (inclusive constitucionalmente) da resposta pública, 

ou seja, as polícias e o sistema de justiça dos Estados da Federação, recentemente tem-se 
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reconhecido o importante papel do Governo Federal, como indutor e financiador de políticas 

mais amplas, e dos próprios Municípios na compreensão mais refinada das realidades locais 

que afetam a violência e a sensação de segurança das comunidades. 

Além do maior alinhamento na atuação dos Entes Federados (União, Estados e 

Municípios) nas pautas de segurança pública, também tem ficado evidente a relevância da 

coordenação de atuações do emaranhado de instituições públicas que trabalham dentro de 

cada uma dessas esferas federativas.  

E mais: o reposicionamento de foco pelo qual tem passado a temática da 

segurança pública nos anos recentes tem incorporado novos atores governamentais, ainda 

que indiretamente, como vozes relevantes e necessárias no planejamento de intervenções 

bem-sucedidas nesse campo. Datam da década de 1990 esforços capitaneados por 

organismos multilaterais (como o PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) no sentido de promover uma perspectiva integrativa nas ações e políticas 

públicas com vistas à ampliação das capacidades e oportunidades dos indivíduos. 

Nessa perspectiva integrativa, fatores sociais como violência, conflito e insegurança 

são obstáculos ao pleno exercício das capacidades humanas e a segurança pública (nesse 

desenho, reconceituada de “segurança cidadã”) tem como principal tarefa a contribuição na 

promoção do bem-estar das pessoas – a cidadania passa a ser o principal objeto da proteção 

estatal. As políticas públicas de segurança cidadã, então, estão voltadas para a prevenção e 

controle das violências e do crime a partir da consideração das situações de risco e baixo capital 

social (enquanto organização coletiva, de valores e prática, confiança nas relações sociais) que 

se reproduzem em contextos comunitários locais. 

Em outras palavras, a segurança cidadã se aprofunda na compreensão do contexto 

das violências e reconhece o protagonismo do território como espaço de entendimento das 

dinâmicas e construção de intervenções. O exercício dessa tarefa exige, portanto, um diálogo 

transversal com os demais atores envolvidos na promoção de direitos e desenvolvedores de 

políticas públicas e sociais (como planejamento urbano, assistência social, saúde, educação, 

etc.), cada um contribuindo com suas expertises de forma colaborativa no desenho de soluções 

que culminem na melhoria da qualidade de vida e da sensação de segurança das pessoas e 

comunidades – mais do que somente na redução dos índices de criminalidade.  
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Nesse sentido, reconhecendo a importância do desenvolvimento de políticas 

públicas de base local, intersetoriais e multinível, para a promoção da segurança cidadã, o 

Município se torna locus privilegiado de atenção e se torna central a constituição de suas 

capacidades institucionais para tal tarefa. Não se trata aqui de incidir sobre o Ente Municipal 

maior peso nas atribuições que são, inclusive por força da Constituição, distribuídas 

majoritariamente a partir do Ente Estadual, nem de onerar sua estrutura. Trata-se de 

reconhecer as capacidades já existentes, que podem ser mobilizadas a favor da perspectiva 

integrativa desenvolvida pela pauta da segurança cidadã, com a finalidade de prevenir e 

mitigar os problemas de violência e criminalidade das comunidades locais.  

São ações, por exemplo, de articulação entre órgãos, e entre órgãos e 

comunidades, para formação de redes de assistência e prevenção social à criminalidade – ou 

seja, criação de espaços de intercâmbio de informações e providências sobre vulnerabilidades 

e violências que possam ser beneficiados do trabalho já em andamento das políticas de saúde, 

educação, assistência social e dos conselhos comunitários. Muitas vezes, os equipamentos 

públicos reconhecem partes de um diagnóstico mais amplo de violências a partir das 

vulnerabilidades que lhes chegam no cotidiano (por exemplo, crianças com comportamento 

turbulento nas escolas e que apresentam sinais de violência intrafamiliar) e a formação de 

redes onde esse cenário completo possa ser estruturado é fundamental para a resolução 

integrativa dessas questões. 

Também faz parte do escopo de capacidades possíveis para os Municípios dentro 

da perspectiva da segurança cidadã a utilização de políticas de planejamento e regulação 

urbana como ferramentas de design ambiental e prevenção à criminalidade. A revitalização de 

espaços públicos, o desenvolvimento de programas de incentivo do uso e ocupação desses 

espaços, bem como a regularização do acesso a bens e serviços como transporte e iluminação 

públicos são exemplos de ações que atuam na redução de oportunidades para o cometimento 

de crimes (a chamada prevenção situacional), ao mesmo tempo em que desenvolvem sentidos 

de organização e pertencimento comunitários que são relevantes para a redução da ocorrência 

de situações de desordens e incivilidades, as quais podem escalar para violências mais 

gravosas. Tratam-se, portanto, de exemplos de articulação da política pública de planejamento 

urbano já desenvolvida pelo Município na promoção de ações de segurança pública e cidadã. 
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Assim, reconhece-se a relevância de se conhecer a realidade municipal no 

planejamento de intervenções compreensivas e sólidas no que diz respeito à segurança dos 

cidadãos e comunidades, motivo pelo qual o presente documento consolida as informações 

dessa temática constituídas para o município de Conselheiro Lafaiete, no bojo do conjunto de 

trabalhos em desenvolvimento na Revisão de seu Plano Diretor. 

 

2 PERCURSO METODOLÓGICO DESTE DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

 

De acordo com a Lei Complementar n. 26 de 04 de agosto de 2010, que institui o 

Plano Diretor do Município de Conselheiro Lafaiete, o  Plano Diretor “é o instrumento básico 

orientador e normativo dos processos de organização territorial, crescimento econômico e 

difusão do bem-estar social, promovendo o desenvolvimento sustentável da cidade definido 

como o direito à terra urbana, à moradia, ao meio ambiente protegido, à infraestrutura urbana, 

aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações, fundado na 

política de desenvolvimento urbano sob os aspectos físico, social, econômico, ambiental e 

administrativo, objetivando o interesse social com a participação da coletividade, 

estabelecendo normas para atuação do poder público e da iniciativa privada”. Ou seja, como 

normativo central para o planejamento de longo prazo do Município em suas diversas áreas 

de políticas públicas, cabe ao Plano Diretor a organização de diretrizes, princípios e grandes 

eixos de atuação que orientarão a atuação governamental e deverão ser desdobrados, nos 

demais instrumentos de gestão municipal, em suas diversas áreas e ao longo do tempo. 

No tocante ao Tema Segurança Pública, portanto, cabe ao Plano Diretor o 

estabelecimento de diretrizes, princípios e ações que, desdobrados posteriormente pelo Ente 

Municipal em suas políticas públicas, contribuam para: a redução dos fatores de risco 

ambientais (prevenção situacional de violências e criminalidades); a apropriação e a ocupação 

dos espaços públicos pelas comunidades; resolução não violenta de conflitos (enquanto 

mecanismos de mitigação de comportamentos de desordem e incivilidades que podem se 

desdobrar em violências mais graves); a redução dos indicadores de criminalidade; o aumento 

da sensação de segurança; e o desenvolvimento de cultura de paz. 
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Não é o Plano Diretor, nesse sentido, o instrumento de detalhamento das políticas 

públicas, estratégias e ações específicas de médio e curto prazo a serem empreendidas pelo 

Município na área da segurança pública (e assim acontece com as demais áreas de políticas 

sociais). Para esta tarefa, a municipalidade pode contar com diversos instrumentos 

complementares de planejamento mais ajustados a objetivos temporais ou temáticos 

específicos, como planos municipais, planejamentos orçamentários anuais, dentre outros. 

Assim sendo, a presente seção descreve o percurso metodológico trilhado para a 

construção da primeira parte do trabalho que culminará, oportunamente, no conteúdo do 

Tema Segurança Pública na Revisão do Plano Diretor de Conselheiro Lafaiete: o diagnóstico 

municipal, que é o produto aqui apresentado. 

O diagnóstico municipal é fundamental como ponto de partida da estratégia 

porque permite conhecer, no Tema Segurança Pública, quais são as principais questões de 

desordens, violências e crimes que afetam a sensação de segurança e o bem-estar das 

comunidades, como elas se distribuem em termos espaciais e de dinâmicas e quais as 

capacidades governamentais para atendimento à realidade local. Em termos de estrutura, 

então, o diagnóstico municipal assenta-se em dois eixos: (1) dimensões, características gerais 

e particulares dos fenômenos ligados à segurança pública (incivilidades, desordem, conflitos, 

violências, criminalidade e sensação de segurança); (2) compreensão das respostas 

institucionais (entendidas enquanto estrutura física, de pessoal e políticas, projetos e ações) 

desenvolvidas no Município para lidar com os fenômenos. 

Neste último eixo (das respostas institucionais), é considerado o conjunto de 

capacidades estatais, nas diversas esferas (União, Estados e Municípios) e Poderes (Executivo, 

Legislativo e Judiciário) que se ocupam diretamente da pauta da segurança pública em 

Conselheiro Lafaiete porque são as ações deste grupo de atores institucionais que produz os 

resultados de políticas públicas locais – ou seja, as polícias Civil e Militar; o Poder Judiciário, 

Ministério Público e Defensoria Pública estaduais; o Departamento Penitenciário de Minas 

Gerais, além das estruturas do próprio Município, como Secretaria Municipal de Defesa Social 

e Guarda Municipal.  

Ademais deste foco nos atores diretamente responsáveis pelas funções de 

segurança pública e justiça, principalmente na análise quantitativa/documental, o diagnóstico 
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tenta atingir também a interface das demais políticas com a segurança pública porque esta é 

uma transversalidade imprescindível para as ações locais de segurança pública – assim sendo, 

entender como ela ocorre é fundamental. 

Em termos metodológicos, duas são as dimensões analíticas deste documento. De 

um lado, mobilizam-se informações quantitativas sobre o fenômeno da criminalidade no 

município, como parâmetro para compreensão da dimensão e contornos das questões de 

segurança pública. De outro lado, apresentam-se informações qualitativas relativas ao que 

convencionou-se chamar de “percepção dos atores chave”, recolhidas a partir de entrevistas 

com representantes das forças de segurança pública atuantes no município, bem como de 

outras áreas de políticas públicas e sociedade civil organizada que, atuando em diferentes 

dimensões da vida comunitária, puderam qualificar, em algum nível, o diagnóstico das 

vulnerabilidades dos territórios e fornecer indicativos de caminhos viáveis para a proposição 

de intervenções. 

Os dados quantitativos aqui trabalhados foram obtidos junto à Secretaria de 

Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP-MG), responsável pela produção de estatísticas 

e indicadores oficiais sobre registros criminais em Minas Gerais. Algumas das informações 

estão disponíveis para acesso público em seu portal virtual “Dados Abertos”1, enquanto outras 

foram solicitadas diretamente ao setor responsável pelo tratamento das informações. Em 

ambos os casos, os dados recebidos (produzidos para o estado de Minas Gerais) foram 

tratados e analisados especificamente com o foco no município de Conselheiro Lafaiete. 

A dimensão quantitativa apresenta a seguinte estrutura analítica: (i) análise 

comparativa da situação do município de Conselheiro Lafaiete em relação às médias estaduais 

para as principais modalidades de crimes registrados e acompanhados como indicadores de 

segurança pública no âmbito das políticas estaduais conduzidas pela SEJUSP-MG; (ii) análise 

específica e georreferenciada das principais modalidades de crimes registrados no município 

de Conselheiro Lafaiete; (iii) análise exploratória de modalidades de crimes específicos tidos 

como relevantes para a sensação de segurança das comunidades e recorrentemente 

apontados como questões de segurança pública pelos atores locais, ainda que não 

                                                 
1 http://www.seguranca.mg.gov.br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos 
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pertencentes às principais modalidades com mais registros – mais especificamente, as 

violências de gênero e delitos relacionados a drogas ilícitas. 

Ainda em termos quantitativos, são utilizados no diagnóstico municipal dados do 

Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS)2 sobre estrutura e efetivo das instituições de 

segurança pública e justiça em Conselheiro Lafaiete. Aos dados do IMRS são acrescidos de 

informações também colhidas nas entrevistas com os atores chave representantes das 

instituições de segurança pública e justiça no Município. 

Quanto às entrevistas, a Secretaria Municipal de Defesa Social de Conselheiro 

Lafaiete indicou um conjunto de interlocutores a partir dos quais iniciou-se a formação de uma 

rede de indicações de novos entrevistados, numa estratégia metodológica denominada “bola 

de neve”. Esta metodologia determina a continuidade das entrevistas até o atingimento do 

ponto de saturação, que é o esgotamento dos atores disponíveis ou a repetição das respostas 

às questões apresentadas. Isso posto, foram realizadas 9 (nove) entrevistas com interlocutores 

representantes das instituições de segurança pública e justiça, a quem foi garantido o devido 

sigilo da identidade e que serão identificados no presente documento apenas como 

interlocutores oriundos da instituição específica. Todas as entrevistas foram realizadas à 

distância, em plataforma virtual de áudio e vídeo, entre os meses de novembro de 2021 e 

março de 2022. 

O roteiro das entrevistas abordou questões relativas aos dois grandes eixos de 

análise do diagnóstico municipal (dimensões dos fenômenos de violência e criminalidade e 

respostas institucionais locais). Mais detalhadamente: 

 Quanto à dimensão dos fenômenos (ou informações relacionadas aos 

cenários particulares do território que refletem questões de incivilidades, 

desordem, conflitos, violências e criminalidade) – perguntas sobre: (1) as 

principais questões que afetam o município, tanto em termos de 

                                                 
2 Inaugurado em 2004 sob responsabilidade da Fundação João Pinheiro (FJP) e em constante evolução 

desde então, o IMRS congrega e organiza, em sua plataforma para consulta pública, informações sobre 

o desempenho da gestão pública em suas mais diversas dimensões, tais como saúde, educação, 

assistência social, segurança pública, saneamento, cultura, renda, finanças públicas, dentre outros, 

produzidas pelas respectivas áreas do estado, recortando-as a partir da perspectiva municipal, em 

linguagem acessível ao cidadão, primando pela confiabilidade, comparabilidade, abrangência e 

periodicidade adequadas. Disponível em: http://imrs.fjp.mg.gov.br/  
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incivilidades/desordens3, quanto em termos de criminalidade, em especial a 

violenta, bem com crimes contra o patrimônio e a pessoa (comportamento no 

tempo e espaço); (2) as regiões identificadas como problemáticas e eventuais 

dinâmicas espaciais e socioeconômicas desses territórios; (4) as percepções 

quanto aos fatores causais de tais fenômenos; (5) perfil de vítimas e agressores 

em situações de criminalidade e violência; (6) percepção em relação a aspectos 

particulares do município (exemplos: impacto da unidade prisional existente; 

existência de demanda e atendimento a públicos vulneráveis, etc.). 

 Quanto à dimensão das respostas institucionais (estruturas e ações do poder 

público para fazer face à dimensão dos fenômenos) – perguntas sobre: (1) 

percepções sobre estruturas físicas, condições gerais de trabalho e recursos 

humanos das organizações presentes no município; (2) como são planejadas, 

definidas prioridades de trabalho e avaliadas as ações das instituições de 

segurança e justiça presentes no município, sobretudo quanto ao papel dos 

diagnósticos informacionais e demais ferramentas de gestão; (3) se há 

articulação sistemática (reuniões, rotinas de trocas de informações e 

planejamento conjunto) entre as instituições de segurança e justiça e os demais 

órgãos e equipamentos municipais; (4) a identificação de processos de 

cooperação das comunidades com instituições de segurança e justiça (ou seja, 

a atuação, neste campo de ação pública, de instituições como associações  e 

conselhos comunitários, escolas, comerciantes, moradores, etc.). 

A partir da próxima seção, este documento apresenta os resultados do diagnóstico 

municipal do Tema Segurança Pública na Revisão do Plano Diretor de Conselheiro Lafaiete. 

                                                 

3 Uma distinção relacionada aos papeis desempenhados pelas organizações policiais, particularmente 

às polícias militares, diz respeito à lei e à ordem. Assim, se por um lado assegurar o cumprimento das 

leis, respondendo às ocorrências de crimes, se mostra como um papel definidor a ser desempenhado 

pela polícia, assegurar a ordem não deixa de ser relevante nessa definição, mesmo naquelas situações 

em que as leis não são diretamente desobedecidas. A lida cotidiana nessas questões de ordem pública, 

inclusive, é importante parte do tempo despedindo pelas forças policiais e um grande potencial para 

conectá-las mais diretamente à substância do funcionamento das comunidades, seja colaborando na 

fiscalização de posturas, regulação do trânsito, etc.. Dessas conexões possíveis (e não só da atuação 

tradicional no enfrentamento aos problemas de criminalidade), podem e devem se beneficiar as 

administrações públicas municipais, de forma a integrar conhecimentos, capilaridades e ações entre suas 

próprias políticas públicas e as forças estaduais de segurança e justiça presentes em seu território.   
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Sua estrutura segue os eixos analíticos propostos: na seção seguinte, apresentam-se os 

resultados relativos à dimensão dos fenômenos da violência e criminalidade e em seguida, as 

análises relativas às respostas institucionais. A última seção, por sua vez, inicia a construção 

das proposições do Tema Segurança Pública que integrarão o documento final da Revisão do 

Plano Diretor de Conselheiro Lafaiete após as etapas de participação popular e consulta 

pública. 

3 FENÔMENOS LIGADOS À INCIVILIDADES, DESORDENS, VIOLÊNCIA, 

CRIMINALIDADE E SENSAÇÃO DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO 

LAFAIETE 

 

Conforme anteriormente exposto, o diagnóstico municipal do Tema Segurança 

Pública para a Revisão do Plano Diretor de Conselheiro Lafaiete destina-se a compreender os 

principais problemas e demandas de segurança pública do Município e a capacidade de 

resposta dos atores locais. Este trabalho se inicia, então, com a organização das informações 

disponíveis sobre a realidade da segurança pública local e, no caso de Minas Gerais, isso 

corresponde às estatísticas criminais compiladas pela SEJUSP-MG a partir dos registros de 

ocorrências policiais registradas pelas polícias Civil e Militar em todo o estado. Observando os 

padrões sócio espaciais da ocorrência de crimes e qualificando estes dados com a percepção 

dos atores chave entrevistados, é possível compreender dinâmicas locais mais complexas de 

sociabilidade, regulação urbana e articulação das forças públicas que podem estar ao alcance 

do Ente Municipal quando se pensam em ferramentas de resposta (preventiva e repressiva) 

aos problemas de segurança pública. Assim sendo, esta seção do Diagnóstico apresenta as 

análises derivadas dos esforços quantitativos e qualitativos de pesquisa. 

Na seção anterior, a metodologia do trabalho foi descrita e detalhou-se que a 

análise das ocorrências criminais é feita a partir de 3 perspectivas. O primeiro deles busca situar 

o município de Conselheiro Lafaiete em relação às médias dos indicadores de registros 

criminais registrados para o estado de Minas Gerais como um todo, o que é um bom parâmetro 

para compreender a magnitude dos problemas de violência locais. O segundo deles, por sua 

vez, busca qualificar as dinâmicas específicas envolvidas nos principais tipos de crimes 

registrados no município, ainda que estes tipos não sejam as modalidades criminais 

usualmente acompanhadas com mais interesse pelos indicadores das forças públicas 
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estaduais, como se verá a seguir. Com essa análise (sobretudo com a parte qualitativa oriunda 

das entrevistas), pretende-se também acessar mais diretamente as dinâmicas locais de 

desorganização social, incivilidades, desordens e conflitos que podem explicar estas 

ocorrências e sobre as quais o Ente Municipal pode ter gerência mais direta, preventivamente 

inclusive. Associado ao segundo viés, o terceiro diz de modalidades criminais que, embora não 

repercutam com tanto impacto nos registros de ocorrências (dados quantitativos) sobressaem 

nas falas dos atores chaves como questões sensíveis para a segurança pública local e, neste 

sentido, relevantes para a sensação de segurança das comunidades. Compreender estas 

dinâmicas e como são acessadas pelas forças de segurança pública completa o cenário 

diagnóstico. As análises a seguir seguem, então, este percurso. 

O principal indicador acompanhado pela política estadual de segurança pública é 

denominado taxa4 de criminalidade violenta, que é constituída por um conjunto de 13 (treze) 

modalidades criminais5 consideradas mais gravosas por envolverem violência contra a pessoa 

e/ou patrimônio. Em relação a este indicador, a taxa de crimes violentos por 100 mil habitantes 

em Conselheiro Lafaiete acompanhou o comportamento da taxa média do estado de Minas 

Gerais, mas esteve consideravelmente abaixo dela em toda a série histórica considerada (2012-

2020), como pode ser observado no Gráfico 1. Mesmo nos anos em que as séries históricas 

tiveram seus maiores registros (2016 para a série estadual e 2017 para a série do município de 

Conselheiro Lafaiete), as taxas do município mantiveram-se quase sempre girando em torno 

da metade da taxa registrada para o estado como um todo. Em 2016, por exemplo, enquanto 

a taxa de Crimes Violentos de Minas Gerais atingiu o pico de 746,5 ocorrências para cada grupo 

de 100 mil habitantes, em Conselheiro Lafaiete esta mesma taxa encontrava-se no patamar de 

314,8 ocorrências para cada grupo de 100 mil habitantes. No ano seguinte, quando a taxa de 

Conselheiro Lafaiete atingiu seu pico, registrando-se 391,8 ocorrências por 100 mil habitantes, 

a taxa estadual gravitava em torno de 646,7 ocorrências por 100 mil habitantes. 

 

                                                 
4 As taxas por 100 mil habitantes são o formato padrão de cálculo de indicadores criminais porque 

representam proporcionalmente os registros em relação à população. 
5 Homicídio Consumado, Homicídio Tentado, Roubo Consumado, Roubo Tentado, Extorsão Mediante 

Sequestro Consumado, Sequestro e Cárcere Privado Consumado, Sequestro e Cárcere Privado Tentado, 

Estupro Consumado, Estupro Tentado, Estupro de Vulnerável Consumado, Estupro de Vulnerável 

Tentado, Extorsão Consumado e Extorsão Tentado. 
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Gráfico 1. Evolução das taxas de criminalidade violenta por grupo de 100 mil habitantes em Minas 

Gerais e Conselheiro Lafaiete – 2012-2020 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 

 

Também quanto ao segundo indicador mais relevante para a política estadual de 

segurança pública os registros de Conselheiro Lafaiete permaneceram consideravelmente 

abaixo da média registrada para Minas Gerais como um todo, como pode ser observado no 

Gráfico 2, que apresenta a evolução das taxas de homicídio consumado para o período 2012-

2020. Ainda que, em termos de tendência, o comportamento dos registros de homicídio de 

Conselheiro Lafaiete não tenha sido claramente descendente, como aconteceu com a média 

estadual, é possível perceber um declínio nas taxas a partir de 2014, que foi o ano de pico na 

série histórica para o município, quando foram registrados 10,5 homicídios por grupo de 100 

mil habitantes (no mesmo ano, a média estadual era de 19,9 homicídios por grupo de 100 mil 

habitantes). Após uma considerável queda em 2015, as taxas voltam a subir em 2016 e 2017, 

mas ainda assim em patamares menores do que em 2014. 2019 também representa um ponto 

de elevação na curva, que volta a cair em 2020. 
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Gráfico 2. Evolução das taxas de homicídios consumados por grupo de 100 mil habitantes em 

Minas Gerais e Conselheiro Lafaiete – 2012-2020 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 

 

É importante ressaltar a dimensão do fenômeno dos homicídios em Conselheiro 

Lafaiete: as taxas municipais, mesmo nos anos de maior elevação, encontram-se bastante 

abaixo da média estadual e, em termos absolutos, também dizem de um número reduzido de 

registros, como pode ser observado nas Tabelas 1 e 2, que trazem, respectivamente, o 

quantitativo de ocorrências criminais (registros) e vítimas6 de homicídios consumados e os 

quantitativos de registros de homicídios consumados e tentados. O quantitativo reduzido de 

ocorrências, no entanto, não afasta a importância da atenção das forças de segurança pública 

para a questão dos homicídios, que são crimes que provocam especial comoção comunitária.  

Em termos de dinâmicas, as entrevistas apontaram que a ocorrência dos 

homicídios em Conselheiro Lafaiete parece estar mais associada a padrões de sociabilidade 

                                                 
6 É possível haver apenas um registro de ocorrência com mais de uma vítima – casos de crimes onde 

foram mortas mais de uma pessoa. No caso de Conselheiro Lafaiete, conforme a Tabela 1, isso aconteceu 

em 2015 e 2018. 
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Minas Gerais 19,6 20,3 19,9 19,3 19,2 18,1 14,0 12,5 11,7
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violenta (conflitos interpessoais que se desdobram em desavenças, violências e finalmente 

crimes) do que a redes mais complexas de criminalidade e associação criminal. São, segundo 

os atores ouvidos, crimes passionais, brigas entre conhecidos, muitas vezes catalisadas pelo 

uso de álcool e outras drogas ilícitas, que pautam o cotidiano e sociabilidade de várias áreas 

consideradas problemáticas na cidade sob a perspectiva da ocorrência de crimes. A 

intervenção sobre esses cenários de sociabilidade violenta, principalmente sob o viés 

preventivo, pode ser uma ferramenta de enfrentamento eficiente do fenômeno.  

 

Tabela 1. Número de vítimas e registros de homicídio consumado em Conselheiro Lafaiete (MG) 

– 2012-2020 

 
Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 

 

 

Tabela 2. Número de registros de homicídio consumado e tentado em Conselheiro Lafaiete (MG) 

– 2012-2020 

 
Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 

 

 

O último indicador acompanhado pelas políticas estaduais de segurança pública 

aqui analisado para Conselheiro Lafaiete é relativo às taxas de roubo consumado7. O roubo 

consumado responde pela maior parte dos registros que compõem os crimes violentos (das 

13 modalidades criminais, é a que possui maior quantidade de casos), o que explica a tendência 

da taxa de roubo seguir o mesmo padrão anteriormente observado para as taxas de crimes 

violentos. Assim sendo, no caso de Conselheiro Lafaiete, os roubos consumados também se 

encontram em patamares consideravelmente menores do que os registrados para o média do 

estado de Minas Gerais em toda a série histórica, e apresentam tendências semelhantes de 

decréscimo a partir de 2017. 2016 foi o ano em que as taxas estaduais e de Conselheiro Lafaiete 

mais se distanciaram, tendo o estado registrado em média 630 roubos para cada grupo de 100 

                                                 
7 Aqui consideradas todas as modalidades de roubo: a transeuntes, estabelecimentos comerciais, a 

residências, etc. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vítimas de Homicídio Consumado 6 5 13 6 12 13 7 9 6

Registros de Homicídio Consumado 6 5 13 5 12 13 6 9 6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Registros de Homicídio Consumado 6 5 13 5 12 13 6 9 6

Registros de Homicídio Tentado 11 7 8 8 10 14 14 13 10



 

 

15 

 

mil habitantes, enquanto o município registrava 230 roubos para cada grupo de 100 mil 

habitantes. Ainda que a forte tendência descendente das taxas estaduais tenha aproximado os 

registros desde então (o que significa que a queda dos indicadores de Conselheiro Lafaiete 

não foi tão acentuada quanto a média do estado), o município ainda tem indicadores de 

roubos que correspondem a menos da metade da média estadual (em 2020, por exemplo, a 

média do estado foi de 161,9 roubos para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto 

Conselheiro Lafaiete registrou 81 roubos para cada grupo de 100 mil habitantes), conforme 

demonstra o Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Evolução das taxas de roubos consumados por grupo de 100 mil habitantes em Minas 

Gerais e Conselheiro Lafaiete – 2012-2020 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 

 

Encerrada a análise dos indicadores criminais gerais acompanhados pela política 

estadual de segurança pública, é possível concluir que, em relação a eles, o cenário de 

Conselheiro Lafaiete é favorável, estando todas as taxas abaixo das respectivas médias 

estaduais. Como segunda camada de análise, então, passam-se para as especificidades locais. 

Conforme anteriormente descrito, consulta fornecida pela SEJUSP-MG 

demonstrou que os principais problemas de crimes em Conselheiro Lafaiete são modalidades 

criminais menos gravosas cometidas contra a pessoa e contra o patrimônio, conforme pode 
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ser visto pela Tabela 3 a seguir. Em relação aos crimes contra o patrimônio, os principais 

registros são de furto (o primeiro no ranking das ocorrências mais registradas), dano e 

estelionato. Em relação aos crimes contra a pessoa, destacam-se os crimes de ameaça, lesão 

corporal e vias de fato/agressão.  

Sobre estes crimes, e sobre os registros relacionados a drogas ilícitas (que também 

aparecem na Tabela 3), então, debruçam-se as análises a seguir. 

Antes deles, no entanto, importa apenas destacar que a Tabela 3 demonstra que 

22,91% das ocorrências registradas em Conselheiro Lafaiete entre 2012 e 2020 dizem respeito 

a registros administrativos diversos (como extravio de documentos, por exemplo) e não a 

crimes. Este é um perfil comum aos registros policiais de cidades de todos os portes, e não 

uma particularidade de Conselheiro Lafaiete. Além dos registros administrativos, destacam-se 

também 23,05% das ocorrências registradas no período 2012-2020 relativas a infrações e 

crimes de trânsito, o que é explicado pela fala dos entrevistados da Prefeitura Municipal e da 

Polícia Militar, que apontam ser o trânsito um dos problemas de desordem urbana mais 

importantes na cidade. Sobre ele, intervenções de regulação do espaço público que podem 

ser promovidas pela Administração Municipal tendem a surtir resultados bastante positivos. 

 

Tabela 3. Ranking das ocorrências registradas em Conselheiro Lafaiete (MG) – 2012-2020 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 

NATUREZA PRINCIPAL

% DAS OCORRÊNCIAS 

REGISTRADAS ENTRE 

2012 E 2020

Registros administrativos diversos 22,91

Crimes contra a pessoa e o patrimônio, sendo: 32,75

          Furto consumado 11,92

          Ameaça consumado 6,42

          Lesão corporal consumado 3,91

          Vias de fato / agressão consumado 3,38

          Dano consumado 2,36

          Estelionato consumado 2,16

          Roubo consumado 1,59

          Atrito verbal consumado 1,01

Crimes e infrações relacionadas ao trânsito 23,05

Registros relacionados a drogas ilícitas, sendo: 2,93

          Uso e consumo de drogas consumado 1,50

          Tráfico ilícito de drogas consumado 1,43

Outros 18,36

TOTAL GERAL DAS OCORRÊNCIAS 100,00
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Voltando o olhar para os principais registros de crimes em Conselheiro Lafaiete, o 

furto destaca-se como a modalidade criminal mais registrada no período 2012-2020. O Gráfico 

4, a seguir, demonstra a evolução destes registros no período. É possível perceber que, embora 

apresente a mesma tendência descendente da taxa estadual, a taxa de furtos por 100 mil 

habitantes em Conselheiro Lafaiete tem queda menos acelerada que a estadual, o que faz com 

que os registros venham se aproximando de 2016 em diante. Naquele ano (2016), a média do 

estado foi de 1597,4 furtos por grupo de 100 mil habitantes, enquanto em Conselheiro Lafaiete 

a taxa foi de 1310,7 furtos por grupo de 100 mil habitantes. Já em 2020, a taxa média do estado 

foi de 1002,5 furtos por grupo de 100 mil habitantes, enquanto Conselheiro Lafaiete registrou 

912 furtos por grupo de 100 mil habitantes. 

 

Gráfico 4. Evolução das taxas de furtos consumados por grupo de 100 mil habitantes em Minas 

Gerais e Conselheiro Lafaiete – 2012-2020 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 

 

Em termos absolutos, são mais de 1.100 (um mil e cem) registros de furtos 

consumados por ano em Conselheiro Lafaiete, conforme demonstra a Tabela 4. Isso equivale 

a uma média de mais de 3 furtos registrados diariamente no município. 
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Tabela 4. Número de ocorrências de furto consumado em Conselheiro Lafaiete (MG) – 2012-2020 

 
Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 

 

As entrevistas corroboraram os dados quantitativos, apontando a relevância da 

questão dos furtos para o cenário da segurança pública de Conselheiro Lafaiete, afetando a 

sensação de segurança das comunidades e demandando grande esforço de resposta das 

instituições de segurança e justiça. Segundo alguns dos atores chaves ouvidos, a dinâmica 

dessas ocorrências está muito associada a outro problema recorrente na cidade, que é a dos 

delitos relacionados ao consumo e tráfico de drogas. O furto, nesse cenário, seria o mecanismo 

de obtenção de recursos financeiros de alguns usuários de drogas. As forças policiais atuantes 

no município, especialmente a Polícia Militar, em função de sua atividade de policiamento 

ostensivo, qualifica o problema do furto como uma questão relacionada a infratores específicos 

já conhecidos que, quando presos, impactam positivamente não só nas taxas de crimes, mas 

na sensação de segurança das comunidades. 

Como as ocorrências de furto foram associadas aos registros relacionados a drogas 

ilícitas e estes apareceram como unanimidade nas falas dos entrevistados como questões de 

segurança pública local (ainda que com chaves explicativas divergentes, como será visto na 

seção seguinte, sobre as respostas institucionais da segurança pública local), cabe uma análise 

mais detalhada sobre estes fenômenos. 

Conforme a Tabela 3 apresentou, os registros relacionados a drogas ilícitas 

representam 2,93% das ocorrências de Conselheiro Lafaiete entre os anos de 2012 e 2020, 

sendo 1,5% das ocorrências relacionadas a uso e consumo e 1,43% relacionadas ao tráfico 

ilícito de drogas. Em termos absolutos, são mais de 1600 ocorrências de uso e consumo e 1500 

ocorrências de tráfico ilícito no intervalo de 9 anos da série histórica, distribuídas conforme os 

Gráficos 5 e 6 a seguir.  

Para além dos números absolutos, importa destacar o sentido ascendente da 

tendência de ambos os gráficos, especialmente o de uso e consumo. Em 2019 foram 139 

ocorrências dessa modalidade registradas no município, enquanto em 2020 este número subiu 

para 435. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1450 1192 1506 1632 1657 1564 1529 1404 1182
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Segundo alguns dos entrevistados, o perfil do problema das drogas em 

Conselheiro Lafaiete também está relacionado aos cenários de desorganização sócio espacial, 

concentrando-se os registros em bairros específicos, com menos estrutura urbana e população 

mais desfavorecida. Não há, segundo a maioria deles, um grande problema de tráfico 

organizado ou de organizações criminais de porte considerável que articulem redes externas 

ao município. Neste sentido, enquanto o uso é relacionado aos ambientes de desorganização 

e a falta de opções de lazer e cultura especialmente para a juventude (que é o maior público 

usuário), o tráfico é entendido pelos entrevistados como um problema pulverizado, com 

articulação voltada para o abastecimento das demandas de varejo locais.  

Novamente, então, o conjunto de intervenções possíveis passa menos por grandes 

articulações das forças de segurança pública para enfrentamento ao crime organizado e mais 

pelo aprofundamento do conhecimento e da capacidade de intervenção sobre as pequenas 

desorganizações sócio espaciais locais, em paralelo ao trabalho de repressão qualificada das 

forças de segurança e justiça locais (como exemplos: revitalização de espaços públicos 

degradados e ocupados por usuários, de forma que a comunidade possa se apropriar e dar 

outros usos a eles; organização de políticas de lazer que atinjam o público jovem do município 

e forneçam alternativas de socialização, como escolas abertas aos fins de semana, etc.). 

 

Gráfico 5. Evolução dos registros (absolutos) de ocorrências de uso e consumo de drogas em 

Conselheiro Lafaiete – 2012-2020 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 
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Gráfico 6. Evolução dos registros (absolutos) de ocorrências de tráfico ilício de drogas em 

Conselheiro Lafaiete – 2012-2020 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 

 

Uma boa forma de recolher indícios, a partir dos dados, da interação entre as 

dinâmicas das ocorrências de crimes contra o patrimônio e dos delitos relacionados a drogas 

é observar suas distribuições espaciais nos territórios da cidade. Conforme os Mapas 1A, 1B, 

2A, 2B, 3A, 3B, 4A e 4B a seguir, é sim possível perceber uma sobreposição relevante das 

ocorrências de roubos consumados, furtos consumados, uso/consumo de drogas e tráfico 

ilícito de drogas em Conselheiro Lafaiete em 2019 e 2020. Estas regiões de concentração de 

ocorrências (também chamadas de hotspots), correspondem aos mesmos territórios apontados 

pelos entrevistados como sendo focos de desorganização urbana e segurança pública. No 

entanto, sem um diagnóstico mais compreensivo sobre essas dinâmicas e inter-relações, não 

é possível afirmar para além dos indícios – o que dificulta, inclusive, o planejamento das 

respostas institucionais sobre os fenômenos, como será abordado na seção seguinte. 
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Mapa 1A. Distribuição espacial das ocorrências de roubo consumado em Conselheiro Lafaiete 

(MG) – 2019 

 

Fonte e elaboração: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP-MG). 

 

Mapa 1B. Distribuição espacial das ocorrências de roubo consumado em Conselheiro Lafaiete 

(MG) – 2020 

 

Fonte e elaboração: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP-MG). 
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Mapa 2A. Distribuição espacial das ocorrências de furto consumado em Conselheiro Lafaiete (MG) 

– 2019 

 

Fonte e elaboração: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP-MG). 

 

 

Mapa 2B. Distribuição espacial das ocorrências de furto consumado em Conselheiro Lafaiete (MG) 

– 2020 

 

Fonte e elaboração: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP-MG). 
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Mapa 3A. Distribuição espacial das ocorrências de uso e consumo de drogas em Conselheiro 

Lafaiete (MG) – 2019 

 

Fonte e elaboração: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP-MG). 

 

 

Mapa 3B. Distribuição espacial das ocorrências de uso e consumo de drogas em Conselheiro 

Lafaiete (MG) – 2020 

 

Fonte e elaboração: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP-MG). 
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Mapa 4A. Distribuição espacial das ocorrências de tráfico ilícito de drogas em Conselheiro Lafaiete 

(MG) – 2019 

 

Fonte e elaboração: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP-MG). 

 

 

Mapa 4B. Distribuição espacial das ocorrências de tráfico ilícito de drogas em Conselheiro Lafaiete 

(MG) – 2020 

 

Fonte e elaboração: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP-MG). 
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Retomando a análise do ranking das modalidades criminais mais registradas em 

Conselheiro Lafaiete entre 2012 e 2020, e pensando agora em crimes contra a pessoa, 

conforme a Tabela 3, o município tem como a segunda, terceira e quarta modalidades criminais 

mais registradas8, respectivamente, ameaça, lesão corporal e vias de fato/agressão. 

A análise dos registros de ameaças e lesões corporais do município fornece 

conclusões diferentes das até aqui propostas em relação à comparação da situação de 

Conselheiro Lafaiete e das médias estaduais. Se, para todas as modalidades criminais 

anteriormente analisadas, o município apresentava taxas inferiores às médias estaduais, para 

os crimes de ameaça e lesão corporal estas taxas se equivalem, quando não se superam, 

conforme pode ser visto nos Gráficos 7 e 8 a seguir. 

 

Gráfico 7. Evolução das taxas de ameaças consumadas por grupo de 100 mil habitantes em Minas 

Gerais e Conselheiro Lafaiete – 2012-2019 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 

 

 

                                                 
8 Lembrando que o furto é a modalidade criminal mais registrada em Conselheiro Lafaiete no período, 

conforme a Tabela 3 da página 17 deste documento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Minas Gerais 765,0 698,4 719,7 701,9 699,8 674,0 648,5 652,4

Conselheiro Lafaiete 455,4 445,3 730,9 699,2 642,3 668,1 690,0 645,5
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Gráfico 8. Evolução das taxas de lesão corporal consumadas por grupo de 100 mil habitantes em 

Minas Gerais e Conselheiro Lafaiete – 2012-2020 

 

Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 

 

Em relação ao crime de ameaça, Conselheiro Lafaiete passou de taxas muito 

inferiores à média estadual em 2012 e 2013 para taxas compatíveis, em alguns anos 

ligeiramente maiores (2014 e 2018) e em outros anos ligeiramente menores (2015, 2016, 2017 

e 2019)9. 

Já quanto ao crime de lesão corporal, na série histórica considerada, somente em 

2013 as taxas de Conselheiro Lafaiete estiveram abaixo da média estadual. No último ano da 

série (2020), por exemplo, Conselheiro Lafaiete registrou taxa de 320,2 ocorrências de lesão 

corporal por grupo de 100 mil habitantes, enquanto a média estadual ficou em 270,6 

ocorrências por grupo de 100 mil habitantes. 

As Tabelas 5 e 6 apresentam o quantitativo absoluto das ocorrências de ameaça e 

lesão corporal registradas em Conselheiro Lafaiete no período em análise10. Se considerado o 

                                                 
9 A série histórica para as taxas do crime de ameaça foi fornecida apenas entre 2012-2019. 
10 A série histórica para o quantitativo absoluto do crime de ameaça foi fornecida apenas entre 2012-

2019. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Minas Gerais 427,0 386,4 367,6 338,2 330,3 325,7 310,0 301,9 270,6

Conselheiro Lafaiete 507,7 369,9 407,7 403,4 386,8 340,0 350,5 348,4 320,2
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ano de 2019, foram mais de 2 registros diários de ameaça e 1 registro diário de lesão corporal 

no município. 

 

Tabela 5. Número de ocorrências de ameaça em Conselheiro Lafaiete (MG) – 2012-2020 

 
Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 

 

 

Tabela 6. Número de ocorrências de lesão corporal em Conselheiro Lafaiete (MG) – 2012-2020 

 
Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 

 

 

Duas são as hipóteses aventadas pelos interlocutores ouvidos pela pesquisa para 

explicar a relevância do problema destes crimes contra a pessoa em Conselheiro Lafaiete. Por 

um lado, aparece uma explicação associada à baixa coesão social e sociabilidade violenta nas 

comunidades, onde conflitos interpessoais evoluiriam para ameaças, agressões, lesões 

corporais e, em alguns casos, para crimes mais graves como homicídios tentados e 

consumados. As vulnerabilidades sociais e a formação socioeconômica de algumas regiões do 

município, que recebe grande contingente de mão de obra externa para trabalhar nas 

mineradoras da região seriam fatores potencialmente explicativos para estes casos. 

Considerando a distribuição espacial das ocorrências, há aqui também alguma 

sobreposição entre as manchas de calor dos registros de ameaça e lesão corporal e os demais 

registros criminais aqui georreferenciados (roubos, furtos, uso/consumo de drogas e tráfico de 

drogas), conforme pode ser observado pelos Mapas 5A, 5B, 6A e 6B. A hipótese de que estas 

ocorrências concentradas dizem de espaços públicos e comunidades menos organizadas e 

coesas que produzem violências interpessoais carece de maior aprofundamento em 

diagnóstico específico para confirmação. 

 

 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

540 549 909 877 812 851 880 830

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

602 456 507 506 489 433 447 448 415



 

 

28 

 

Mapa 5A. Distribuição espacial das ocorrências de ameaça em Conselheiro Lafaiete (MG) – 2019 

 

Fonte e elaboração: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP-MG). 

 

 

Mapa 5B. Distribuição espacial das ocorrências de ameaça em Conselheiro Lafaiete (MG) – 2020 

 

Fonte e elaboração: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP-MG). 
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Mapa 6A. Distribuição espacial das ocorrências de lesão corporal em Conselheiro Lafaiete (MG) – 

2019 

 

Fonte e elaboração: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP-MG). 

 

 

 

Mapa 6B. Distribuição espacial das ocorrências de lesão corporal em Conselheiro Lafaiete (MG) – 

2020 

 

Fonte e elaboração: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP-MG). 
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A segunda hipótese explicativa para a alta incidência de casos de ameaças e lesões 

corporais em Conselheiro Lafaiete foi aventada pelos entrevistados e relacionada ao problema 

da violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher. Segundo os entrevistados, a violência 

doméstica é um fenômeno cuja incidência já se apresentava alta em Conselheiro Lafaiete e 

atingiu níveis maiores ainda após a pandemia COVID-19, assim como aconteceu em diversos 

locais no Brasil. As restrições de mobilidade impostas pela pandemia agravaram o quadro de 

dificuldade de acesso ao atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica e 

intrafamiliar e isso pode ter-se refletido nos registros de ameaças e lesões corporais, que são 

as modalidades criminais mais recorrentemente acionadas em ocorrências deste tipo. 

Para uma análise mais aprofundada desta hipótese, seria necessário quantificar, 

dos registros de ameaças e lesões corporais, quantos dizem respeito a mulheres vítimas de 

violência doméstica e intrafamiliar. No entanto, a SEJUSP-MG não possui este dado para 

consulta pública e até o fechamento deste relatório diagnóstico não tinha atendido ao pedido 

específico feito pela equipe de pesquisa. 

Assim sendo, para compreender se os fenômenos que provocam registros de 

ocorrências de ameaças e lesões corporais em Conselheiro Lafaiete estão relacionados a 

dinâmicas mais gerais de sociabilidade violenta (resolução violenta de conflitos interpessoais), 

ou a dinâmicas de violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher, ou ambas, é necessário 

um aprofundamento em diagnóstico específico. Fica manifesta, no entanto, a relevância desta 

análise, dados os quantitativos de registros anteriormente apresentados e o seu potencial para 

afetar diretamente a sensação de segurança das comunidades. Ademais, o planejamento 

adequado de respostas institucionais a estes fenômenos é tributário de uma compreensão 

mais aprofundada sobre o tema porque dinâmicas diferentes implicam em ações de prevenção 

e enfrentamento diferentes. 

Por fim, ainda que não se possa associar diretamente a questão da violência 

doméstica e intrafamiliar contra a mulher com os dados disponíveis de ameaças e lesões 

corporais, é possível quantificar o fenômeno a partir de outra fonte também disponibilizada 

pela SEJUSP-MG sobre o tema. Em dois diagnósticos estaduais produzidos e disponíveis no 

Portal Dados Abertos, a SEJUSP-MG informa que o município de Conselheiro Lafaiete tem taxas 

de violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher compatíveis com a média estadual. Os 
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registros superam a casa de 1.000 (um mil) ocorrências em 2021, uma média de quase 3 

ocorrências por dia associada à violência doméstica e familiar contra a mulher. As Tabelas 7 e 

8 compilam estes dados. 

 

 

Tabela 7. Número de ocorrências de violência doméstica e familiar contra a mulher em 

Conselheiro Lafaiete (MG) – 2019-2021 

 
Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 

 

 

Tabela 8. Taxa de violência doméstica e familiar contra a mulher em Conselheiro Lafaiete (MG) – 

por grupo de 1.000 mulheres – 2017-2021 

 
Fonte: Observatório de Segurança Pública / Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 

de Minas Gerais (SEJUSP-MG). Elaboração própria. 

 

A violência letal contra a mulher em Conselheiro Lafaiete tem os seguintes 

números absolutos conforme dados da SEJUSP-MG: nos últimos 3 anos, foi registrada 01 (uma) 

ocorrência de feminicídio tentado (em 2019) e 03 (três) ocorrências de feminicídio consumado 

(sendo 02 em 2020 e 01 em 2021). 

Reitera-se, portanto, a necessidade de compreender melhor também as dinâmicas 

de violência doméstica e familiar contra a mulher em Conselheiro Lafaiete, tanto pela 

magnitude dos números absolutos apresentados, quanto para investigar melhor a relação 

entre estes dados e os registros absolutos de ameaça e lesão corporal – seria a violência contra 

a mulher, conforme acreditam alguns dos entrevistados, responsável pela maior parte dos 

registros de ameaças e lesões corporais no município? Ou há uma sobreposição de fenômenos 

de violência? 

 

4 RESPOSTAS INSTITUCIONAIS PARA AS QUESTÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

 

A estrutura e as instituições de Segurança Pública e Justiça da comarca do 

município de Conselheiro Lafaiete contam com 196 policiais militares, distribuídos em 

2019 2020 2021

1042 1037 1059

2017 2018 2019 2020 2021

13,67 14,66 15,7 15,49 7,94
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unidades de Batalhão e Companhia, e 63 policiais civis, entre delegacias especializadas e 

distrital, segundo dados do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS, 2020), elaborado 

pela Fundação João Pinheiro.  

O município conta, também, com uma Guarda Civil Municipal que atualmente 

possui um efetivo de 7 guardas, e que tem um importante papel a ser desempenhado, mas, 

segundo um dos entrevistados, representante da Polícia Militar, pouco regulamentado, e que 

não apresenta clareza suficiente de atuação.  

Ainda segundo o IMRS, a comarca a que o município pertence tem a atuação de 9 

juízes, 28 promotores, e 5 defensores públicos.  

Na comarca, não existem unidades de internação de adolescentes infratores, mas 

foi apontada, por entrevistados, a necessidade do seu estabelecimento, em função da 

frequência do cometimento de atos infracionais, e da necessidade, nesses casos, de liberação 

do adolescente, ou de internações em outros municípios, com afastamento das suas famílias.  

Há uma unidade prisional, com 446 pessoas presas em estabelecimento da SEJUSP, 

e nenhuma pessoa presa em estabelecimento da Polícia Civil. A taxa de ocupação penitenciária 

em estabelecimento da SEJUSP no município, em termos percentuais é de 102,6. Segundo 

informação dos entrevistados, há a necessidade de melhorias físicas na unidade prisional, além 

da necessidade de programas de educação, ressocialização e reinserção de detentos à vida 

social. Há uma Associação de Proteção e Assistência aos Condenados no município (APAC), 

tanto masculina quanto feminina, e Conselheiro Lafaiete conta com uma Delegacia 

Especializada em Violência Contra a Mulher. 

A comarca a que pertence Conselheiro Lafaiete congrega vários municípios e, 

portanto, há uma diversidade setorial e temática de questões a serem tratadas pela justiça, 

segundo atores do Sistema de Segurança e Justiça, entrevistados para esta pesquisa. Alguns 

municípios apresentam indicadores de criminalidade desproporcional ao seu tamanho. Ainda, 

a extensão de territórios rurais dificulta a atuação policial, sobretudo no que concerne a 

atuação preventiva.  

Em termos de leitura do cenário criminal local, não há um consenso entre os atores 

representantes de diferentes instituições quanto ao padrão explicativo para a ocorrência dos 

homicídios ou para a ocorrência de outros tipos de crimes. Para alguns dos entrevistados, são 
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estabelecidas relações com o comércio de drogas (um dos entrevistados diz que a região é um 

“polo regional para distribuição de drogas, em função do fácil acesso a grandes centros”). O 

comércio ilegal de drogas foi apontado por entrevistados da Polícia Civil, como desencadeador 

de outros tipos de crimes, incluindo homicídios, não havendo uma especificidade do 

município, mas um fenômeno que observa um espalhamento pelo país. Nesse contexto, há a 

necessidade de incremento de ações qualificadas e focalizadas, pelas organizações policiais 

civis. Para outros atores, o padrão explicativo para a ocorrência de crimes se dá a partir do uso 

de drogas e da formação de gangues, com grupos rivais e enfrentamentos, diante da ausência 

de políticas preventivas que enfatizem o tratamento de usuários de drogas, ou da ausência de 

políticas específicas para jovens.  

As políticas existentes para usuários de drogas se estruturam a partir de três tipos 

de ações: advertência (com pouca efetividade e baixos resultados, segundo um dos 

entrevistados, ator do judiciário), a prestação de serviços à comunidade, e o tratamento em 

estabelecimentos capacitados para o enfrentamento ao uso de drogas. Não há investimento 

estatal para essas clínicas. O núcleo para o tratamento, no contexto do Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), não consegue atender à demanda por serviços. Foram feitas tentativas de 

implementação de clínicas especializadas para o tratamento de dependentes químicos na 

região, a partir de modelos implementados em outras regiões do país, mas essas tentativas 

encontraram obstáculos de natureza legal e burocrática, bem como relacionados à 

metodologia de tratamento. Questões de consumo de drogas seguem como questões a serem 

tratadas, na prática, quase exclusivamente por políticas de segurança, com pouca participação 

de políticas de saúde pública.  

Por fim, alguns dos atores destacaram conflitos cotidianos que se transformam em 

resoluções violentas e podem ter a ocorrência de homicídio como sua consequência. Esses 

conflitos ocorrem ou em função de culturas de resolução violenta de conflitos, ou em função 

de aglomerações de jovens em finais de semana, em algumas regiões do município. 

Essas relações causais são estabelecidas, no entanto, pelas percepções dos atores 

das organizações de polícia e de justiça, sem que nenhum diagnóstico capaz de qualificar as 

ocorrências tenha sido feito. Alguns bairros são mencionados como aqueles que concentram 

ocorrências de crimes e violências, como o JK, Paulo VI, São João, Linhazinha, Rochedo, Vila 
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Rezende e Real de Queluz. E, mais recentemente, Santa Matilde, Progresso e Morro da Mina, 

mencionados por um dos entrevistados, do Judiciário. Dos 31 casos de homicídios ocorridos 

na região a que Conselheiro Lafaiete pertence, 6 foram classificados como feminicídios. 

A violência doméstica foi apontada como tendo importância em incidência no 

município, particularmente lesões corporais, e ameaças. Não se conhece bem o fenômeno, 

apenas sua incidência, uma vez que não existem diagnósticos qualificados a seu respeito, ou 

ações específicas, levadas à cabo pelas organizações de justiça e segurança. Instituições da 

sociedade civil também exercem pouca influência sobre ações ou políticas de combate à 

incidência de violências em geral, e sobre a violência doméstica, em particular. Foi criado, pelo 

judiciário, em parceria com o município, um grupo de reflexão destinado a autores de violência 

doméstica, composto por equipe especializada multidisciplinar, e um programa de 

acompanhamento para mulheres vítimas de violência doméstica. Mas ações como essa 

deveriam ser, segundo percepção de um dos entrevistados, ator do Judiciário, expandidas para 

outras áreas e problemas frequentes no município, como problemas de trânsito, por exemplo. 

Problemas de trânsito, também mencionados nas entrevistas, e suas manifestações 

violentas de conflito, são advindos de uma precariedade das vias públicas, e da insuficiência 

de vigilância formal, a ser exercida por fiscais de trânsito e policiais militares, segundo um dos 

entrevistados. Crimes de furto, por sua instância, ocorrem sobretudo em função de 

vulnerabilidades econômicas, por vezes associadas à dependência em drogas, de acordo com 

percepções. Não se trata, no entanto, de uma especificidade do município, algo que o 

caracterize, mas de uma incidência que se dá de modo generalizado. São eventos que, 

também, não contam com políticas ou ações públicas mais específicas e focalizadas sobre eles. 

Quanto melhor estruturado é um território – territórios concretos, onde as 

interações cotidianas acontecem – melhores as chances de se evitar violências e crimes. 

Conselheiro Lafaiete não tem se estruturado de maneira satisfatória no que diz respeito à sua 

organização física, organização de vias e espaços públicos. O município não tem tido uma 

postura ativa nos processos de prevenção em segurança, principalmente porque não tem tido 

uma postura ativa em assegurar uma boa estruturação física do município. O fato de a cidade 

ser antiga dificulta um processo de urbanização, segundo um dos entrevistados. Há 

concentrações de lotes vagos, sem capina, sem que ocorra fiscalização municipal sobre áreas 
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privadas, existindo legislações que dificultam esse tipo de fiscalização, bem como sobre a 

existência de bares que geram aglomerações e desordens. No entanto, algo poderia ser feito 

em direção a alguma melhoria dos espaços físicos, sobretudo em novos loteamentos e espaços 

públicos. Além disso, Conselheiro Lafaiete tem uma das menores arrecadações de sua região. 

A distribuição dos valores arrecadados não é igualitária na região, ou seja, ela não se distribui 

de maneira proporcional entre os municípios na área, o que gera desvantagens para a cidade. 

Outro dos principais problemas de ordem pública são aqueles relacionados ao 

mercado do minério e sua capacidade de gerar população flutuante, segundo um dos 

entrevistados, da Polícia Militar, atuante no município. Esse estado de coisas gera limites nos 

processos de estabelecimento de laços sociais de controle, dissociação dos valores locais, e 

incremento de situações de desordem. Um exemplo de diferenças de sociabilidade são os 

churrascos em locais públicos, incivilidades de trânsito, prostituição (uma vez que a população 

flutuante é composta principalmente por homens jovens sozinhos) e uso de drogas (sobretudo 

na região da avenida Marechal Floriano Peixoto). Outro fator associado a elementos de 

desordem pública é a proximidade da cidade de Belo Horizonte e sua região metropolitana, o 

que faz com que os fatores de desordem mencionados anteriormente apresentem padrões 

regionais identificáveis. 

As instituições de segurança, policiais e de justiça, bem como Guarda Municipal, 

são bem integradas em suas atuações. E a isso é atribuída uma diminuição de indicadores de 

violência em períodos recentes. No entanto, Conselheiro Lafaiete observa alguma dificuldade 

de atuações preventivas, por ser um município que apresenta limitações de organização física, 

como já mencionado. Poucos estudos foram realizados sob essa perspectiva, capazes de 

nortear a ação pública, além do fato de a gestão municipal não conferir ênfase às questões de 

segurança.  

A Polícia Militar mantém comunicação permanente com toda a rede de Segurança 

e Justiça, com atuação tida como bastante adequada. Essa organização desenvolve programas 

como o PROERD, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, e Rede de Proteção Preventiva. 

Mas carências são identificadas. Muitos policiais lotados em Conselheiro Lafaiete não residem 

no município, o que limita sua atuação cotidiana. Outras carências, de natureza material 

também foram mencionadas, e o número de policiais lotados no Batalhão, e distribuídos em 
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diversos municípios é tido como insuficiente. A Polícia Civil, por sua instância, também tem 

uma gestão que se coloca à disposição para a troca de informações e práticas de segurança. 

Recentemente, a composição de pessoal distribuídos por diferentes tipos de crimes foi 

incrementada, tanto de um ponto de vista quantitativo, quanto de um ponto de vista da 

formação dos policiais. Ainda assim, o número de policiais civis especializados é insuficiente. 

O efetivo ainda é considerado baixo em todas as carreiras, segundo os próprios atores desta 

organização. O mesmo estado de coisas é observado no que diz respeito ao Judiciário, com 

baixa composição de pessoal, e sobrecarga de casos, bem como no que se refere ao Ministério 

Público. 

A relação estabelecida entre as duas organizações policiais foi tida como positiva, 

e não conflituosa, o que é importante para a composição das peças judiciais, e de uma boa 

atuação do Judiciário e da Polícia Civil, em suas atividades de investigação. O estabelecimento 

de confiança, e a troca de informações, entre as organizações é fundamental aqui, sobretudo 

porque o texto do REDS, escrito pela Polícia Militar, irá compor todas as peças jurídicas 

posteriores. O problema é que policiais que redigem as ocorrências, muitas vezes, não são os 

mesmos que realizaram o atendimento das ocorrências. O promotor de justiça, ao arrolar as 

testemunhas, o faz a partir da indicação da ocorrência, e há a necessidade de que ocorra a 

preservação de narrativas e locais dos fatos. Têm sido feitas tentativas de sensibilização da 

Polícia Militar para que a coerência das narrativas em seus relatórios seja estabelecida, de 

modo a garantir a correta tomada de decisão do judiciário, e para que locais de ocorrência 

sejam preservados, de maneira a garantir a correição dos posteriores processos de 

investigação da Polícia Civil. Essas tentativas são intermediadas, sobretudo, pelo Judiciário, e 

têm apresentado resultados positivos, segundo um dos juízes entrevistados. 

As ações de integração entre as diferentes organizações que compõem o sistema 

de justiça e segurança pública, e que atuam na região de abrangência a que pertence 

Conselheiro Lafaiete, se dão sob o formato metodológico do modelo IGESP (Integração da 

Gestão em Segurança Pública). Suas ações se configuram a partir de uso de rotinas de 

inteligência policial. Há uma agência específica de inteligência, da Polícia Militar, com uma 

equipe de rua, que realiza levantamento de informações com um duplo objetivo: subsidiar as 

ações operacionais da própria Polícia Militar e subsidiar outras organizações do sistema de 
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segurança pública. As informações geradas pela inteligência policial da Polícia Militar 

participam da construção do Inquérito Policial realizado pela Polícia Civil, e a proximidade de 

relação com as organizações do poder judiciário faz com que “um mandado de busca e 

apreensão saia em 30 minutos, se necessário”, segundo um dos entrevistados, policial militar. 

As relações que o Ministério Público estabelece com as organizações policiais é mais frequente 

com a Polícia Militar, porque “ela demanda mais, para obter mandado de busca e apreensão”, 

segundo entrevistado, promotor público. 

Essa integração entre as organizações de segurança, no entanto, não se dá de 

maneira formalizada. Ou seja, ocorre a partir de iniciativas dos atores que participam das 

organizações do Sistema de Segurança e Justiça, ou a partir de demandas específicas, e não 

por meio de políticas e desenhos institucionalizados e integrados de ação. Uma maior 

formalização desses procedimentos garantiria sua permanência e sua reprodução, além de um 

maior acesso à recursos materiais e humanos. As limitações intraorganizacionais, também, 

geram limitações nas ações entre organizações. Deste modo, uma carência de recursos na 

Polícia Militar, por exemplo, ou na Polícia Civil, afeta sua atuação em rede com os órgãos de 

justiça. Por fim, a participação da Secretaria Municipal de Segurança se dá de maneira apenas 

pontual no que diz respeito a esta integração da segurança pública. 

Conselheiro Lafaiete tem baixa participação comunitária nas questões relativas à 

segurança no município. Há o Conselho Municipal de Segurança Pública, bem como outros 

Conselhos Municipais, mas a adesão da população é baixa, sem participação nas construções 

estratégicas de prevenção à violência e criminalidade.  

Em suma, 

 Limitações, no que diz respeito à densidade institucional em segurança pública, 

manifestas pela necessidade de incremento na capacidade de pessoal e recursos, não 

impedem que ações de integração entre os diferentes órgãos ocorram, ainda que ações 

não formalizadas, e nem institucionalizadas. 

 Segundo relatos dos entrevistados por esta pesquisa, os principais problemas no 

município, no que diz respeito à segurança, se dão em torno dos seguintes eixos: 
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a) ausência de diagnósticos que qualifiquem os problemas de segurança, e 

identifiquem suas causas, de modo a ser possível o desenho de práticas 

preventivas,  

b) ausência da participação da gestão municipal em práticas de estabelecimento 

de organização física, elemento importante para práticas de prevenção 

c) frágil ou inexistente participação das comunidades e órgãos da sociedade civil 

nos assuntos relacionais à segurança pública, e  

d) ausência ou fragilidade nos processos de formalização e institucionalização das 

atuações em rede entre as diferentes organizações que compõem o Sistema de 

Segurança e Justiça, de modo a garantir sua permanência e reprodução. 

 Não há um consenso para a identificação de um padrão explicativo para a ocorrência 

de crimes e violências 

 Para alguns dos entrevistados, são estabelecidas relações com o comércio de drogas, 

para a explicação de ocorrências de crimes e violências. Nesse contexto, há a 

necessidade de incremento de ações qualificadas e focalizadas, pelas organizações 

policiais civis. 

 Para outros, o padrão explicativo para a ocorrência de crimes se dá a partir do uso de 

drogas, e da ausência de políticas preventivas que enfatizem o tratamento de usuários, 

e da ausência de políticas específicas para jovens. 

 Essas relações causais são estabelecidas pelas percepções dos atores das organizações 

de polícia e de justiça, sem que nenhum diagnóstico capaz de qualificar as ocorrências 

tenha sido feito. 

 A violência doméstica foi apontada como tendo importância em incidência no 

município. 

 Problemas de trânsito também foram mencionados nas entrevistas, e suas 

manifestações violentas. 

 O município não tem tido uma postura ativa nos processos de prevenção em 

segurança, principalmente porque não tem tido uma postura ativa em assegurar uma 

boa estruturação física de seus espaços públicos. 
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 As instituições de segurança, policiais e de justiça, bem como Guarda Municipal, são 

bem integradas em suas atuações. Mas a Guarda Municipal não observa clareza em 

suas missões institucionais e estrutura diminuta. 

 A Polícia Militar mantém comunicação permanente com toda a rede de Segurança e 

Justiça, com atuação tida como bastante adequada. 

 Conselheiro Lafaiete tem baixa participação comunitária nas questões relativas à 

segurança no município. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: DIRETRIZES EM SEGURANÇA PÚBLICA PARA A REVISÃO 

DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 

 

Tendo em conta todo o exposto até o momento, as seguintes diretrizes para a 

segurança pública em Conselheiro Lafaiete deverão orientar a elaboração das proposições para 

a Revisão do Plano Diretor de Passos quanto ao tema Segurança Pública: 

 

✔ A democratização do acesso aos serviços e o fortalecimento da 

participação da população na discussão das demandas de segurança 

pública municipais; 

✔ A melhoria da gestão, do alinhamento, do acesso e da qualidade de 

informações, ações e serviços de segurança pública; 

✔ A manutenção das parcerias com as organizações policiais a partir:  

✔ Do desenvolvimento de programas e ações de segurança pública 

tendo como base a territorialização, as necessidades de segurança 

da população local, a priorização das populações de maior risco, a 

hierarquização dos serviços e o planejamento das ações de 

segurança; 

✔ Do intercâmbio de ideias, valores e programas com o aparato 

municipal de Saúde, Educação e Assistência Social. 

 


