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[...] o estado permanece central ao processo de mudança estrutural, [...] não se 

trata apenas de uma questão de ser capaz de identificar políticas corretas; [...] não 

é apenas de más políticas, mas de deficiências corrigíveis apenas no curto prazo. A 

resposta não está no desmantelamento do Estado, mas sim na sua reconstrução 

(EVANS, 1993, p. 2). 

 

  



 
 

 
 

RESUMO 

 

 

A Segurança Pública, na contemporaneidade, tornou-se pauta frequente na agenda 

governamental devido ao aumento da criminalidade, fazendo com que o próprio sistema de 

segurança ganhasse destaque no debate, sendo alvo de críticas que afirmavam ser essa política 

ineficiente e ineficaz. Tal afirmação tem sido amparada pelo discurso de que há má gestão do 

orçamento, mas apesar de tal assertiva, desenhos de política pública com foco na coordenação 

de ações de segurança são relativamente novas e nenhum desses desenhos apresenta de forma 

clara o que é Segurança Pública e o quanto ela custa aos cofres públicos. Esse clima de mudança 

favorável à Segurança Pública foi observado em Minas Gerais, ainda no ano de 2003, quando 

o estado propôs um desenho de política de Segurança Pública orientada para a integração das 

corporações, a prevenção social à criminalidade e a repressão qualificada, balizada nas 

ferramentas de gestão preconizadas pelo New Public Management. Partindo da premissa de que 

operacionalizar o que se entende por segurança é um desafio à administração pública, que 

necessita de investimentos em recursos orçamentários, humanos e atributos apropriados para 

ampliar a capacidade do estado em garantir a segurança, este trabalho busca responder a 

seguinte pergunta norteadora: A execução orçamentária reflete as capacidades estatais, em 

Minas Gerais, entre os anos de 2003 e 2014? Nesse sentido, as capacidades estatais – 

capacidade técnico-administrativa e a capacidade político-relacional – são as variáveis-chave 

de explicação deste trabalho. O desafio é propor um diálogo com duas áreas que historicamente 

não confluem: Segurança Pública e orçamento, afinal não se limitam recursos quando a pauta 

envolve a manutenção da vida dos indivíduos. Outro desafio envolve certa compreensão 

intuitiva acerca da ausência de transparência da administração pública em tomadas de decisão 

de alocação orçamentária na política de segurança. Ambos os cenários são entendidos como 

uma lacuna e uma oportunidade de investigação. Assim, o objetivo geral deste trabalho é 

analisar a execução orçamentária no campo da Segurança Pública no estado de Minas Gerais, 

como indicativo do resultado alcançado da implementação de uma política, no período de 2003 

a 2014, à luz das capacidades estatais que envolvem a adequação e a disponibilidade de 

recursos orçamentários mobilizados à época. A metodologia de pesquisa tem o seu escopo 

qualitativo descritivo para abordar três principais objetivos específicos: a) analisar a execução 

do orçamento para a Segurança Pública no estado de Minas Gerais no período de 2003 a 

2014; b) comparar a alocação orçamentária de recursos entre os pilares da política de 

Segurança Pública mineira; e c) analisar como o orçamento reflete a presença ou a ausência 

de capacidades de implementação. Três hipóteses sustentam este trabalho: (i) o orçamento, per 

se, não explica a presença de maior ou menor capacidade de implementação; (ii) mesmo com 

boas condições, gestores tendem a responder às capacidades que são imputadas, que no caso 

mineiro residiu em aplicar grande parte do recurso na folha de pagamento dos atores da 

Segurança Pública; e (iii) apesar de ser uma das políticas mais caras – a administração do 

sistema prisional – não é possível inferir sobre custos e investimentos dada a classificação 

orçamentária defasada aplicada pelo Governo Federal. Como resultados observados, conclui-

se que o volume de recursos aplicados no setor não representa necessariamente maior 

capacidade estatal de implementação da política pública de segurança. No que tange às 

capacidades técnico-administrativas, o governo de Minas Gerais buscou, em tese, por meio da 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conduzir um modelo de gestão que levava em 

consideração a correta distribuição de recursos orçamentários bem como de seu monitoramento, 

contudo, na prática, foi adotada uma estratégia de autorizações orçamentárias menores do que 

a devida necessidade, impactando a capacidade de implementação do órgão responsável pela 



 
 

 
 

política. Além disso, a análise da Função Segurança pouco explica a despesa em Segurança 

Pública no período. No que tange às capacidades político-relacionais, observa-se que o Poder 

Executivo priorizou um discurso de prevenção e integração das corporações policiais sem 

ressonância orçamentária. Outra conclusão observada é que a Polícia Militar de Minas Gerais 

exerce pressão sobre o Poder Executivo em função das constantes buscas por aumentos 

salariais.  
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ABSTRACT 

 

 

In contemporaneous times, public security has been a frequent item on the government's agenda 

thanks to the increase in violent criminality. The public security system has gained prominence 

in the public debate and it is target of criticisms that claims that this public policy is inefficient 

and ineffective. This statement has been supported by a discourse that there is poor budget 

management, but despite this assertion, public policies design focused on the coordination of 

security actions are new and none of them clearly presents what Public Security is and how 

much it costs to the public coffers. This favorable changing climate was observed in Minas 

Gerais State in 2003, when the state proposed a new design to the public security policy aimed 

at the integration of the public security organizations, social prevention of crime and qualified 

repression, all them based on the management tools recommended by the New Public 

Management theory. Having as premise that public security operationalization is a challenge to 

a public administration, due to the fact that it needs budgetary investments, trained human 

resources and other appropriate attributes to expand the state's capacity to guarantee security, 

this thesis seeks to answer the following guiding question: Does the budget expenditure reflect 

the Minas Gerais state capacities between the years 2003 and 2014? Two state capacity theory 

dimensions, technical-administrative and political-relational capacities- are the key variables to 

explain this work. The challenge is to have a dialogue between two areas that historically do 

not talk to each other: Public Security and the budget, after all, resources are unlimited when 

the agenda involves keeping individuals alive. Other challenge is related to a certain intuitive 

comprehension that there is a lack of transparency of the public administration in budget 

allocation decisions related to the security policy. Both scenarios can be understood as a gap 

and an opportunity of investigation. This leads us to the main objective of this thesis, that is to 

analyze the budgetary expenditure in the field of public security in Minas Gerais state, as an 

indication of the result achieved from the policy implementation, in the period from 2003 to 

2014, under the light of the state capacity theory that involves the budget resources mobilized 

at these period adequacy and availability. The research methodology has a descriptive 

qualitative scope to address three secondary specific objectives: a) analyze the public security 

budget expenditure in Minas Gerais state from 2003 to 2014; b) compare the budgetary 

allocation of resources between the Minas Gerais public security policy pillars; and c) analyze 

how the budget reflects the presence or absence of implementation capacities. Three hypotheses 

support this thesis: (i) the budget per se does not explain the presence of greater or lesser 

capacity of implementation, what requires greater technical and administrative capacity over 

the budget content to make good decisions; (ii) even under good and stable conditions, 

managers tend to answer to the capacities that are accredited to them, which in Minas Gerais 

state case has resided in applying a large part of the financial resources on the payroll of public 

security actors and iii) despite of being one of the most expensive policies - the prison system 

administration - it is impossible to infer costs and investments on this policy given the outdated 

budget classification applied by the Federal Government. As achieved results, the conclusion 

has evinced that the volume of resources invested in the sector does not necessarily represent a 

greater state capacity to implement the public security policy. Regarding the technical-

administrative capacity, Minas Gerais state government has sought, in theory, through the State 

Secretariat for Planning and Management, to conduct a management model that considered the 

correct distribution of budgetary resources as well as the monitoring. However, in practice, it 

had been adopted a strategy of budgetary commitments that were smaller than necessary, what 

has impacted in the implementation capacity of the public policy body. In addition, the analysis 



 
 

 
 

of the Security Function has explained little about the expenditure on Public Security in the 

period. Regarding to the political-relational capacity, it had been observed that the Executive 

Branch prioritized a discourse of prevention and integration of the police corporations without 

budgetary resonance. Finally, another conclusion that had been observed is that the Military 

Police of Minas Gerais puts pressure on the Executive Branch due to its constant search for 

salary increases. 
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É preciso salvar o país, 

é preciso crer em Deus, 

é preciso pagar as dívidas, 

é preciso comprar um rádio, 

é preciso esquecer fulana. 
Carlos Drummond de Andrade – Poema da Necessidade 

 

 

A presente tese busca detalhar e analisar a execução orçamentária da política de Segurança 

Pública no estado de Minas Gerais (MG), entre os anos de 2003 e 2014, sob a lente teórica 

conhecida por capacidades estatais. Em outras palavras, o orçamento é aqui apresentado como 

um dos aspectos – entre os mais importantes – que demonstra a capacidade que um governo 

tem de implementar uma política (mesmo o orçamento para a segurança não sendo a prioridade 

no debate público). As reflexões apresentadas, por meio da análise de entrevistas e de dados 

secundários, refletem que Minas Gerais não implementou de forma incisiva o desenho proposto 

em 2003 e, além disso, a classificação orçamentária adotada no Brasil e refletida em Minas 

Gerais colabora para o não alcance da transparência. As justificativas para tal abordagem são 

descritas a seguir. 

 

Com o aumento recente da criminalidade, atingindo o patamar de 65.602 mil mortes violentas 

em 2017 (FBSP, 2019b), a questão da Segurança Pública ganhou destaque tanto na mídia 

quanto na agenda governamental. O foco das discussões foi direcionado principalmente para o 

investimento financeiro realizado em um modelo de segurança fracassado, que não é impactado 

pelo atual modelo de aplicação de recursos e que não gera os resultados pretensamente 

esperados (FBSP, 2019). Em outras palavras, ao contrário do que sugere o senso comum, mais 

gastos no setor não significam necessariamente mais segurança:  

 

Em tese, esperaríamos observar uma correlação negativa, em que maiores gastos 

levariam a menores taxas de MVI [mortalidade violenta intencional], sob a hipótese 

da efetividade dos gastos. Conspirando contra essa relação, há o fato de que os gastos 

tendem a aumentar como resposta ao aumento do crime, por uma questão política. 

Também, outros fenômenos não observáveis quantitativamente podem ocorrer ao 

longo do tempo e influenciar conjuntamente as taxas de crimes e os gastos de modo 

que a mera correlação entre essas duas variáveis não constitui uma evidência de 

causalidade (FBSP, 2ª19a, p. 116).  

 

Além do argumento supracitado, a política de Segurança Pública não conta com critérios 

legalmente pré-definidos quando o assunto é a alocação de recursos no setor. Diante do fato de 

que não há previsões constitucionais de alocação de despesas e o cumprimento de valores 
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mínimos para a segurança, como é observável em outras políticas finalísticas como educação e 

saúde1 (BRASIL, 1988), a possível consequência diante desse cenário é de estados investirem 

em Segurança Pública sem planejar a despesa, bem como sem observar a qualidade do gasto. 

Assim, aumenta-se a probabilidade de que se opte por despesas que não gerarão maior sensação 

de segurança e/ou que se comprometam com despesas que podem gerar altos valores de 

manutenção posterior como, por exemplo, a ampliação da folha de pagamento ou o 

investimento realizado em obras e edificações, como presídios, que carecem de manutenção 

contínua.  

 

Pensar o orçamento em Segurança Pública dispendido no estado de MG tem a sua relevância 

diante de dados socioeconômicos e políticos, que apontam o estado mineiro como um estado 

de relevância no contexto subnacional. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2019), quando se observam alguns indicadores sociais, demográficos e 

econômicos, Minas Gerais é o estado da região Sudeste com maior quantitativo de municípios, 

a saber, 853 (oitocentos e cinquenta e três) no total, e com a segunda maior população do Brasil 

(21 milhões de pessoas, de acordo com a projeção de 2019). 

 

Minas Gerais apresenta o segundo maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB)2 dos anos iniciais da rede fundamental e pública (6,3, valores de 2017); o décimo 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita (R$ 1.322,00, valores de 2018)3; e o nono 

estado com o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)4, quando comparado com os 

demais estados brasileiros (0,731, valores de 2010 – último dado disponível).  

 

Além disso, conforme Minas Gerais (2ª19a), o estado apresenta um Produto Interno Bruto (PIB) 

de R$ 606,6 bilhões (valores nominais de 2018, a preços de mercado corrente). Com base nos 

dados supracitados, este trabalho considera MG como a síntese socioeconômica do Brasil, dada 

 
1 O mínimo constitucional para educação é de 25%, das receitas de impostos. Já o mínimo constitucional para a 

saúde é de 12% sobre as receitas de impostos líquida e transferências constitucionais e legais (MINAS GERAIS, 

2019c; 2019d).  
2 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é o responsável pelo indicador 

de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou 

Saeb) obtidos pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª série do Ensino Fundamental e 3ª série do 

Ensino Médio), com informações sobre o rendimento escolar (aprovação). Para mais detalhes sobre a definição e 

construção do Ideb, consultar a publicação Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), na Série 

Documental – Texto para Discussão nº 26. Disponível em: www.inep.gov.br. 
3 Para referência, em 2018, o valor do salário mínimo era de R$ 954,00 previsto no Decreto nº 9255/2017. 
4 O Índice de Desenvolvimento Humano é o cálculo que apresenta três dimensões básicas do desenvolvimento 

humano: renda, educação e saúde. Para mais detalhes, consultar definição. Disponível em: www.br.undp.org. 
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a sua riqueza e a diversidade de desempenhos no que se refere ao IDH municipal. A figura a 

seguir ilustra esse contexto, as Regiões Sul, Oeste e Central do estado contemplam os 

municípios com IDH relativamente mais elevados, enquanto as Regiões Norte e Leste, 

apresentam índices de desenvolvimento mais baixos. Padrão semelhante ao observado no 

Brasil. 

 

  
Figura 1 - Distribuição do Índice de Desenvolvimento Humano municipal no estado de 

Minas Gerais, 2016 
Fonte: Adaptado de Secretaria de Planejamento e Gestão, 2016. 

 

 

Tal quantitativo de municípios, sua diversidade e dimensão territorial, posição geográfica em 

relação ao país, entre outros aspectos, evidenciam aos gestores mineiros alto grau de 

heterogeneidade, fazendo com que a administração pública mineira elabore estratégias de 

previsão, bem como de aumento de suas receitas, e a previsão e alocação de suas despesas para 

tentar garantir, assim, que as suas responsabilidades constitucionais sejam executadas de forma 

eficiente e, ao mesmo tempo, fiscalmente responsável.  

 

Entre os anos de 2003 e 2014, Minas Gerais manteve um ordenamento administrativo e político 

com o intuito de reduzir os problemas inerentes à segurança. No que se refere ao período 

analisado nesse trabalho, no estado de MG se institucionalizou um modelo de gestão na 

administração pública e organizou-se a Segurança Pública dentro de um modelo de governança 

próprio que busca integrar as corporações policiais e, por meio de metas e estratégias definidas, 

gerar intersetorialidade com as outras frentes que envolvem a segurança, como o sistema 

prisional e o sistema socioeducativo, por exemplo. Até o ano de 2002, MG apresentava um 

desenho institucional de governo com foco nas corporações policiais. A partir de 2003, porém, 
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surge uma Secretaria de Estado, bem como uma política de Segurança Pública, conhecida entre 

os mineiros como Defesa Social (SAPORI, 2007; PEIXOTO et al., 2011). Tais mudanças 

institucionais permaneceram ao longo do tempo dada a manutenção da mesma legenda 

partidária, a saber, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)5, que manteve um 

encadeamento na plataforma de governo de um modelo conhecido em sua tríade: “Choque de 

Gestão”, centrado nas contas públicas; o “Estado para Resultados”, que levasse aos mineiros 

resultados efetivos e tangíveis; e, por fim, a “Gestão para a Cidadania”, que buscou a 

participação das pessoas em determinadas políticas públicas em conjunto com o governo6. 

 

Deste modo, verificar como o governo mineiro realizou suas escolhas orçamentárias em todo o 

período torna-se um campo fértil de análise, o que justifica este estudo ser longitudinal, com o 

intuito de verificar padrões ou oscilações nas escolhas orçamentárias.  

 

Pensar em orçamento significa ser oportuno, debater transparência e, por isso, há aqui uma 

justificativa adicional. É um desafio garantir a transparência no campo da segurança dada a 

ausência de regras basilares, já que “o Brasil produz um quadro de diversos ordenamentos para 

a solução de problemas similares de segurança e violência, sem, contudo, grandes avanços em 

boa parte do território nacional” (LIMA et al., 2015, p. 125). Tal dificuldade também existe 

quando se discute sobre transparência orçamentária, seja na segurança, seja em outras políticas 

públicas: as finanças públicas, bem como a contabilidade pública, não é matéria de fácil 

compreensão, e tampouco de fácil acesso, porém é pauta necessária dada a importância da 

padronização de regras para facilitar o controle externo.  

 

Nesse sentido, legislações foram elaboradas com o intuito de padronizar a alocação do 

orçamento em grandes grupos – denominados Funções de Governo – e com a oportunidade de 

detalhamento por meio das chamadas Subfunções de Governo (BRASIL, 1999). É importante 

destacar que a própria legislação que detalha as Funções e Subfunções de Governo autoriza o 

Poder Executivo a utilizar Subfunções de Governo previstas em outras Funções para organizar 

o orçamento de forma aderente à realidade.  

 
5 O recorte temporal adotado nesse estudo contempla os seguintes governos: (i) Aécio Neves (1 de janeiro de 2003 

a 31 de dezembro de 2006 e 1 de janeiro de 2007 a 31 de março de 2010); (ii) Antonio Anastasia (31 de março de 

2010 a 31 de dezembro de 2010 e 1 de janeiro de 2011 a 03 de abril de 2014) e; (iii) Alberto Pinto Coelho (04 de 

abril de 2014 a 31 de dezembro de 2014). 
6 As definições de ‘Choque de Gestão’, ‘Estado para Resultados’ e ‘Gestão para a Cidadania’ foram extraídas da 

fala de um dos entrevistados desta tese. As falas estão registradas na seção quatro e cinco deste trabalho. 
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Se em um primeiro momento a legislação favorece o controle interno e o controle externo, 

organizando e gerando padrões, o controle social não é efetivo devido à alta probabilidade de o 

gestor público consolidar despesas de forma errônea, ou, à medida que se utiliza outras 

Subfunções, valores passam a ser desconhecidos. Por exemplo: com base nos dados do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) que compila as despesas realizadas pelas Unidades da 

Federação no período 2017-2018, há registros na Subfunção Policiamento, na Subfunção 

Defesa Civil e na Subfunção Informação e Inteligência, todas essas Subfunções de Governo 

inerentes à Função 06 – Segurança Pública. Todavia, há uma variável a mais – Demais 

Subfunções – que compila despesas alocadas na Função 06, contudo, com Subfunção não 

prevista na Função denominada Segurança Pública.  

 

Nota-se, pela Tabela 1 a seguir, que os valores são significativos e induzem questionamentos 

sobre o que, afinal, pode ser classificado como “Demais Subfunções”. Considerando os altos 

valores classificados de forma não transparente pelos órgãos de controle, torna-se um desafio 

e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de pesquisa compreender qual a capacidade que MG 

empreendeu na Segurança Pública sob o viés orçamentário. 

 

Tabela 1 - Despesas realizadas na Função Segurança por Subfunções, Brasil, 2017-2018 
2017 2018

Função Segurança Pública

Policiamento 22.611.651.546,93 25.015.296.661,70

Defesa Civil 1.443.693.364,36 1.769.173.394,64

Informação e Inteligência 531.930.565,77 473.772.560,84

Demais Subfunções 47.784.086.161,45 46.792.397.947,44

Diferença

Diferença Policiamento 25.172.434.614,52 21.777.101.285,74

Diferença Defesa Civil 46.340.392.797,09 45.023.224.552,80

Diferença Informação e Interligência 47.252.155.595,68 46.318.625.386,60

Diferença Demais Subfunções / Total Subfunções 23.196.810.684,39 19.534.155.330,26

Fonte: Adaptado de FBSP, 2019.  

 

Percebe-se que os Poderes Executivos estaduais adotam a prática do uso de outras Subfunções 

de Governo. Nos anos de 2017 e 2018, mais da metade do orçamento (R$ 47.784.086.161,45) 

foi alocado em itens não especificados na Função 06, o que pode refletir que a atual forma de 

classificação orçamentária não corresponde ao desenho de uma política de Segurança Pública.  

Na esteira desse debate, faz-se necessário definir o que este trabalho compreende como 

Segurança Pública. A política de Segurança Pública assumida é espelhada no sistema de justiça 

brasileiro, com exceção do Ministério Público e do Poder Judiciário. Assim, naquilo que é de 
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responsabilidade do Poder Executivo, a política de segurança é definida entre atores e ações, 

sendo:  

 

1. Os atores: as corporações policiais (Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros 

Militar), os membros da chamada Guarda Penitenciária que atuam no sistema prisional, 

e os agentes que atuam no sistema socioeducativo e os servidores lotados no órgão 

responsável pela política. 

2. As ações: de prevenção, de repressão qualificada, de integração e de logística; que em 

tese, atuam antes do acautelamento junto ao sistema prisional7. Ações que busquem 

reduzir as chances de reincidência em um mesmo crime ou uma nova passagem pelo 

sistema de justiça também fazem parte deste arquétipo8. A ilustração a seguir apresenta 

como esta tese compreende o que é uma política de segurança, a partir dos seus atores. 

 

 
Figura 2 - A Política de Segurança Pública 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Ribeiro e Silva (2010). 

 

 
7 O sistema prisional conta com ações de reintegração com o intuito de diminuir as chances de um indivíduo 

reintegrar no sistema. 
8 Assumindo a visão de um fluxo como um arquétipo do sistema de justiça, teríamos a sua lógica para os entes 

federados: a porta de entrada seria de responsabilidade da Polícia Militar ou da Polícia Civil como responsáveis 

pelo registro do crime, por meio da elaboração dos Registros (ou Boletins) de Ocorrência. A Polícia Civil é 

responsável pelo Inquérito Policial, documento que indica a materialidade de um possível crime, bem como seu 

suspeito. O Ministério Público é responsável pelas denúncias, enquanto braço acusatório do Estado, cabendo ao 

Ministério Público analisar o inquérito de forma a averiguar se há dados e informações suficientes para oferecer 

ao Poder Judiciário uma denúncia. O Poder Judiciário é responsável pelos processos iniciados, garantindo que o 

aceite da denúncia reflita a chamada Fase Processual. É na Fase Processual que as Promotorias elaboram a 

acusação do réu, e a Defensoria – tanto pública como privada – terá a oportunidade de elaborar a defesa. Se o réu 

é declarado culpado, o Juiz determina a sentença, sendo que ela poderá ser cumprida em regime fechado sob 

responsabilidade da administração do sistema prisional, que é responsável pelos prontuários, ou seja, pelas 

execuções iniciadas e/ou finalizadas (RIBEIRO; SILVA, 2010; VARGAS, 2014). 
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Por meio desse exemplo, nasce a curiosidade – o objetivo geral deste trabalho –, bem como as 

suas hipóteses:  

Analisar a execução orçamentária no campo da Segurança Pública no estado de Minas Gerais 

como indicativo da implementação de uma política, no período de 2003 a 2014, à luz das 

capacidades estatais técnico-administrativas que envolvem a adequação e disponibilidade de 

recursos orçamentários mobilizados à época. Para tanto, trabalha-se com as seguintes 

hipóteses: 

 

(i) O orçamento per se não explica a presença de maior ou menor capacidade de 

implementação. 

(ii) Mesmo com boas condições, gestores tendem a responder às capacidades que são 

imputadas, que no caso mineiro residiu em aplicar grande parte do recurso na folha 

de pagamento dos atores da Segurança Pública. 

(iii) A administração do sistema prisional é uma das ações da política com volumes 

expressivos de recursos. Contudo, não é possível inferir sobre custos e 

investimentos dada a classificação orçamentária do Governo Federal que se 

encontra defasada. 

 

Não somente um desenho de política de segurança é implementado em MG, como também um 

desenho de planejamento, gestão e controle do orçamento, o que justifica a análise da 

triangulação supracitada a partir da lente teórica sobre capacidades estatais. Tal momento de 

mudanças foi possível frente a uma janela de oportunidades que se delineava ao novo governo 

eleito em 2002, que “para implementar suas decisões políticas, deve fundamentar em 

capacidades administrativas e organizacionais com um staff especializado” (GRIN, 2012, p. 

159). 

 

Sabe-se que quanto mais complexo o problema público, maiores as chances de criarmos 

dispositivos de controle e monitoramento. Nesse sentido, tal como explanam Pires e Gomide 

(2014), a Constituição Federal de 1988 (CF) elenca, para os entes federados, formas de planejar, 

controlar e garantir a transparência da tomada de decisão dos atores públicos. “Isto, por sua vez, 

tornou mais complexo o ambiente institucional para a formulação, coordenação e execução de 

políticas no Brasil” (PIRES; GOMIDE, 2014, p. 16).  
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Entre os anos de 2003 e 2014, a composição do orçamento em Minas Gerais considerou uma 

visão de Programas sendo estes compostos por projetos. Todo o Programa Estratégico, até o 

ano de 2014, dispõe de um corpo técnico específico e exclusivo de monitoramento intensivo, 

tanto frente ao cronograma físico como ao cronograma financeiro, acompanhados de forma 

sistêmica dentro de um modelo de governança próprio, na tentativa de antecipar possíveis 

problemas inerentes à administração pública, como as licitações desertas, problemas em 

execução de obras, entre outros (SAPORI, 2007; OLIVEIRA, 2015). Em outras palavras, MG 

contou com uma burocracia especializada para implementar as decisões de governo. 

 

Em face do exposto, compreende-se que MG, de certa forma, beneficia-se de um resultado ou 

de um clima político favorável para tentar novas formas de manter a segurança dos cidadãos. 

Partindo da premissa de que não haverá políticas públicas implementadas mediante a ausência 

de recursos humanos e financeiros, e que, além disso, a União estabelece, para seus entes 

federados, diretrizes no que tange ao formato de planejamento do orçamento, além de prever 

mecanismos de controle sobre o Poder Executivo, espera-se que governos detenham 

capacidades específicas para colaborar com a implementação de políticas que busquem alcançar 

os resultados esperados. Deste modo, esta tese vai ao encontro da abordagem de Pires e Gomide 

(2012; 2014), que reforçam a importância de compreender as capacidades estatais, “sobretudo 

a dimensão técnico-administrativa (ou burocrática), ou seja, a existência de organizações, 

instrumentos e profissionais competentes com habilidade de gestão e coordenação” para 

colaborar na compreensão de como se dá o arranjo institucional em MG – incluindo o dispêndio 

de recursos – e a dimensão político-relacional que coordena diferentes atores e interesses sendo 

os recursos orçamentários a variável que está em constante disputa. 

 

Faz-se necessário frisar que a capacidade estatal necessária para planejar não é a mesma para 

gerir. Parece óbvio. Contudo, ambos os conceitos podem se confundir. Enquanto governos 

utilizam como meio de planejamento orçamentário os planos de curto prazo (anuais), como a 

Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e os planos de 

médio prazo (quatro anos com oportunidade de revisões anuais), como o Plano Plurianual 

(PPA), a gestão do orçamento, bem como o seu controle, serão dinâmicos. Entende-se, portanto, 

que o orçamento não é estático. Nesse sentido, reconhece-se que há certa dissociação entre 

planejamento e gestão, sendo possível observar a primazia da segunda em relação à primeira, 

frente aos arranjos institucionais diversos que existem no Brasil. Na média, o Brasil apresenta  
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uma secretaria que centraliza e articula o processo de elaboração do PPA [...] com 

atribuição formal da função de planejamento [...] e diferentes secretarias setoriais com 

conhecimento e expertise para lidar com questões temáticas específicas que 

correspondem às funções a elas formalmente atribuídas (IPEA, 2015).  

 

Neste ponto, percebe-se uma correlação forte entre planejamento e controle, que tem evoluído 

também para o aumento da demanda por transparência enquanto abertura de dados. A literatura 

sugere apontamentos para a qualidade e para a forma como a gestão pública é conduzida no 

país, indo ao encontro do arcabouço teórico que debate a presença das instâncias de controle 

democrático – sejam esses internos, externos, sejam sociais – e as ações práticas que dali 

surgem. Isso significa que há discussões sobre o formato do controle e sua efetividade frente às 

ações práticas dos Tribunais de Contas e Controladorias que podem induzir ao controle social 

(SANCHEZ, 2003; TEIXEIRA; SPINK, 2010; ARANTES et al., 2010; LOUREIRO et al., 

2012; CRUZ et al., 2014).  

 

Apesar dos benefícios atribuídos às novas formas de controle, que desaguam na transparência 

das ações (já realizadas), nem todas as evidências apontam para uma relação positiva entre 

ações de controle e transparência do orçamento ou execução do orçamento. Ou seja, o debate 

no campo da administração pública tem sido dominado pelas discussões sobre as instituições 

de controle em si e como elas atuam, enquanto, comparativamente, o debate sobre a lógica de 

como os governos utilizam os recursos ainda é incipiente. A transparência é compreendida 

como um conceito abrangente e tende a ser interpretada como “sinônimo de abertura e 

vigilância, mesmo que nem sempre isso seja verdadeiro” (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; 

RICCIO, 2015, p. 141).  

 

O discurso legal de controle que deveria gerar, por consequência, um governo transparente, é 

vinculado à institucionalização da Lei Complementar nº 101/2000 – a chamada Lei de 

Responsabilidade Fiscal – que estabelece o regramento acerca da responsabilidade financeira 

dos entes federados. Do ponto de vista prático, a mesma norma estabelece como “obrigatória” 

uma ação que, em tese, é uma rotina dos gestores responsáveis pelas contas públicas: o cuidado 

com a tomada de decisão que envolva a saúde financeira do setor público, bem como a prestação 

de contas constante daquilo que é realizado pelos governos.  

 

Se existe o regramento e se há o debate teórico sobre como controlar as ações governamentais, 

como o campo teórico da administração pública pode explicar a possível ausência de 
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transparência na qualidade do gasto no campo da Segurança Pública? Se o conceito de 

transparência for reduzido à ideia de transparência orçamentária, tende-se a assimilar a 

transparência orçamentária à tipologia “Transparência Nominal”, que é o resultado da 

disponibilidade de informações pelo governo, mas não assimiladas pelo cidadão (HEALD, 

2006; ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; RICCIO, 2015). Tal situação pode ser consequência de 

dois fatores: o primeiro, de caráter administrativo, no qual o controle da gestão orçamentária é 

interno, ou seja, um mecanismo ex-post, uma decisão administrativa pela qual o Estado chama 

para si as decisões econômicas e orçamentárias. O segundo, de caráter cultural, no qual há a 

reprodução de um discurso de que, além das peças orçamentárias serem enquadradas como 

“peça de ficção”, há uma constante “manipulação de dados sobre as dívidas do entre público” 

(ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; RICCIO, 2015, p. 147). 

 

Nesse sentido, entende-se como relevante construir a correlação entre Segurança Pública e 

orçamento, dado que os enfoques teóricos no campo da Segurança Pública tendem a considerar 

as seguintes macrocategorias: a) compreensão dos movimentos da criminalidade; b) perfis 

sociais de autores de delitos; c) organização social do crime sob a perspectiva do delinquente; 

d) políticas públicas penais; e) dinâmicas das organizações policiais; e a f) dinâmica do sistema 

de justiça (ADORNO, 1993; KANT DE LIMA et al., 2003). Isso porque o funcionamento das 

variáveis que compõem o que se entende por Segurança Pública apresenta “culturas 

organizacionais ainda balizadas pela legitimidade da ação violenta e discricionária do Estado, 

[...] por relações intra e interinstitucionais que induzem a antagonismos e falta de transparência 

ou participação social” (LIMA et al., 2015, p. 124). 

 

Além de métodos adaptados, estados buscam por parcerias para solucionar problemas como o 

aprisionamento em massa, além de estudos apontarem o uso de evidências como meio de gestão 

a favor da segurança (BAYLEY; SKOLNICK, 1986; CRUZ, 2006; BEATO et al., 2008). 

Adiciona-se o fato de que a União tem apresentado, nos últimos anos, estratégias de gestão 

compartilhada na Segurança Pública entre os entes federados, incluindo aqui os municípios9.  

 

 
9 Nos anos 2000, legislações indutoras de criação de equipamentos municipais de segurança nos fazem refletir se 

desconsiderar o município enquanto ente que colabora com a segurança é um equívoco. Não há evidências que 

comprovem que o aumento de guardas municipais diminui problemas de criminalidade, todavia, não ter uma 

guarda municipal é aparentemente um erro de gestão entre os prefeitos (SILVA, 2013).  
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Nota-se que se está diante do desafio de proporcionar maior segurança para a população e a 

grande maioria das ações com esse objetivo são executadas sem que se questione sobre a 

capacidade estatal para desenvolver tal política. Assim, mais do que operacionalizar o conceito 

de Segurança Pública, busca-se aqui operacionalizar o conceito de capacidades estatais, 

compreendendo-o também como capacidade de gerir um orçamento na busca por decisões 

ótimas de alocação. Em outras palavras: comprar viaturas, armamentos; elaborar boas licitações 

para a construção de espaços de prevenção à criminalidade ou presídios; abrir um concurso 

público para aumentar o efetivo; ou pensar novas estratégias de parceria para a prestação de 

serviços com foco na segurança gera certa sensação de que o recurso aparenta ser volumoso 

dada a quantidade de atividades concernentes a esse campo. Entretanto, há que se evidenciar o 

real valor de cada componente da política, levando-se em conta a sua transparência.  

 

Desse modo, apesar de ser possível uma compreensão intuitiva acerca da capacidade de um 

governo em gerir seus recursos e da tomada de decisão sobre como alocar o orçamento na 

política de segurança, entende-se esse cenário como uma lacuna e uma oportunidade de 

investigação. Afinal, como se tentou apresentar, as correlações entre capacidades estatais, 

orçamento público e desenho institucional da Segurança Pública não é tarefa simples.  

 

A estrutura de planejamento e orçamento de Minas Gerais (e de outros entes federados 

possíveis) é aqui considerada fortemente burocratizada, enquanto o campo da Segurança 

Pública no país (e porque não em Minas Gerais) tende a ser altamente discricionário, tal como 

apontam Lima et al. (2015), gerando uma tensão iminente sobre a tomada de decisão da 

alocação do recurso. Nesse sentido, a investigação se revela na tentativa de observar, durante o 

período estudado, o comportamento da alocação de recursos em determinadas ações, se houve 

(re)colocação de resistências para a implementação de alguma ação, reforçando isomorfismos 

miméticos que barram as alocações de recursos que reforçam mudanças na lógica de gerir a 

segurança (LIMA et al., 2015). 

 

Frente ao exposto, esta tese encontra-se assim dividida, para além desta introdução: a seção 

dois se debruça sobre o método adotado para realizar esta tese, detalhando a perspectiva 

definida – qualitativa – de caráter interpretativa e longitudinal, bem como os meios escolhidos 

para a sua elaboração – revisão bibliográfica e documental; elaboração de categorias e análise 

a partir dos dados orçamentários para cada exercício (2003 a 2014) e entrevistas 
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semiestruturadas. Reforça-se que este trabalho busca detalhar a gestão orçamentária e que as 

entrevistas trazem um esforço em compreender o contexto à época e as tomadas de decisão que 

envolvem o orçamento. Desse modo, tanto as corporações quanto os demais servidores 

responsáveis por segmentos da política pública são refletidos como uma variável exógena ao 

modelo. Em outras palavras, espera-se com as entrevistas contextualizar o orçamento e, a partir 

daí, dialogar com a teoria e não explicar a análise orçamentária por meio das entrevistas. 

 

A revisão de literatura é apresentada na seção três. O marco teórico detalha o conceito de 

capacidades estatais aqui compreendido como um conceito multinível (KOCHER, 2010; GRIN, 

2012), e que a partir da década de 1960 foi ampliado, saindo de uma interpretação arrecadatória 

para uma interpretação que reflete capacidade enquanto a soma da capacidade político-

relacional e da capacidade técnico-administrativa. O recorte teórico deste trabalho envolve a 

capacidade técnico-administrativas, dada a análise proposta sobre a gestão e execução 

orçamentária. O conceito interage com outras abordagens, o que gera, por consequência, a 

necessidade de discorrer sobre os marcos regulatórios sobre a contabilidade pública (autonomia 

dos governos em legislar e a capacidade de realizar o que se prevê nas leis), os mecanismos de 

controle presentes no Brasil (capacidade técnico-administrativa de executar políticas em função 

das diretrizes legais), e os conceitos de accountability e transparência (transparência 

orçamentária), como resultado da soma das capacidades supracitadas.  

 

Tal embocadura vai ao encontro das afirmações de Pires e Gomide (2016) ao discorrer sobre 

quais variáveis fomentam maior capacidade. Mobilizadas tais abordagens, é possível 

compreender a complexidade em garantir a devida capacidade de implementar determinadas 

políticas públicas. Enfatiza-se que a análise da capacidade técnico-administrativa não anula a 

capacidade político-relacional dado que ambas se conectam. Contudo, o esforço deste trabalho 

em compreender detidamente o orçamento, faz com as análises técnicas se sobressaiam. 

 

A quarta seção se debruça sobre o contexto do modelo de gestão adotado pela administração 

pública do estado de Minas Gerais, bem como do desenho da política de Segurança Pública, de 

forma a compreender as razões que fazem deste um arranjo institucional interessante e passível 

de análise. Busca-se aqui observar como as variáveis que definem o conceito de capacidades 

estatais se aplicam ao governo mineiro. A partir da quarta seção, utilizam-se as entrevistas 

semiestruturadas para caracterizar o período. 
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A seção cinco apresenta a análise das estatísticas descritivas do orçamento durante o período 

estudado e sistematiza alguns pontos passíveis de correlação com o modelo conceitual adotado, 

reforçando a oportunidade que esta pesquisa vislumbra. Foram elaborados, como apreciação 

crítica, seis pontos capazes de expor o orçamento vinculado à Segurança Pública como meio 

para explicar as ausências e as presenças de capacidades estatais previstas pela literatura. 

Assume-se que um olhar exclusivo sobre os valores não evidencia a lógica da aplicação do 

recurso, bem como a orientação política da Segurança Pública conforme ela acontece na vida 

real.  

 

A seção seis apresenta as conclusões deste estudo, retomando os achados principais e as 

proposições futuras enquanto agenda de pesquisa.  

 

E, por fim, listam-se as referências com toda a base bibliográfica utilizada no desenvolvimento 

desta tese, seguido pelos anexos, nos quais constam dados e informações adicionais relevantes. 

 

Este é o propósito desta tese.  
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2 METODOLOGIA  
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Preâmbulo 

 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos.  
João Cabral de Melo Neto – Tecendo a Manhã 

 

 

Com o intuito de responder à pergunta de pesquisa “A execução orçamentária foi capaz de 

influenciar a ação estatal e refletir as capacidades estatais institucionalizadas na política de 

Segurança Pública, em Minas Gerais, entre os anos de 2003 e 2014?”, esta seção busca 

explicar o processo metodológico assumido, tornando claro que foi observado um método 

científico. Para fins desse estudo, a perspectiva metodológica assumida é a de cunho qualitativo, 

de abordagem interpretativa e longitudinal, ou seja, busca-se “compreender os fenômenos 

através dos significados que os atores sociais atribuem a eles [...] buscando entendimento dentro 

de um determinado contexto” (POZZEBON; PETRINI, 2013, p. 2), sendo tais contextos 

dispersos em experiências e ações coletivas (BAUER; GASKELL, 2002).  

 

A pesquisa foi realizada a partir de três métodos, a saber: 1) revisão bibliográfica e documental; 

2) elaboração de categorias e análise de dados secundários; e, 3) entrevistas semiestruturadas. 

Tal abordagem é típica em situações nas quais apenas as observações quantitativas não 

explicam ou respondem aos questionamentos colocados ou porque os dados não exprimem fácil 

compreensão quando submetidos à observação direta (SILVA, 2004; GOMES; ARAÚJO, 

2005; SILVA, 2013).  

 

Por meio desse caminho metodológico, busca-se detalhar os seguintes objetivos específicos:  

• apresentar o que é o conceito de capacidades estatais e suas atribuições, por se tratar de 

um conceito multinível (KOCHER, 2010; GRIN, 2012);  
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• compreender o contexto de criação e de desenho institucional da Secretaria de Estado 

de Defesa Social (SEDS), seus desafios à época e possíveis sucessos; 

• verificar como o conceito de capacidades estatais se aplica ao governo de MG; 

• apresentar a análise da execução orçamentária como meio para explicar a presença ou 

ausência de capacidades estatais para implementar uma política. 

 

A seguir, são detalhadas as etapas que compõem o método de análise, bem como a composição 

de critérios de análise para pesquisas qualitativas capazes de “orientar e avaliar uma pesquisa 

não positivista e interpretativa” (GARRAT; HODKINSON, 1998 apud POZZEBON; 

PETRINI, 2013, p. 1; BAUER; GASKELL, 2002) com o intuito de prestar contas sobre a 

pesquisa. Para cada item abordado, apresentam-se os desafios inerentes a qualquer pesquisa. 

 

 

2.1 Revisão bibliográfica e documental 

 

 

A revisão bibliográfica foi realizada com o intuito de aprimorar os fundamentos teóricos 

vinculados aos conceitos de capacidades estatais; contabilidade pública e a construção do 

orçamento; e sobre a política de Segurança Pública, na tentativa de criar um diálogo entre os 

temas, bem como entre os autores (DEMO, 2000, p. 20), e o de apresentar gaps passíveis de 

reflexão. Além da revisão bibliográfica, documentos legais disponibilizados nos portais 

eletrônicos governamentais, os planos de governo, bem como os de Segurança Pública, tanto 

os previstos na União como os planos estaduais foram compilados e analisados, já que é por 

meio deles que se consegue compreender  

 

[...] qual era o entendimento que o partido tinha daquele problema, a visão que este 

tinha de suas causas, das prioridades de ação, das oportunidades e desafios etc. Ajuda-

nos a entender qual o “consenso” – ou ao menos o entendimento comumente aceito 

dentro das estruturas do partido envolvidas com a campanha pelo governo de estado 

que havia naquele momento prévio ao início da gestão (STORINO, 2008, p. 89-90). 

 

Registra-se como desafio desta etapa o alto volume de literatura sobre capacidades estatais e a 

pouca literatura sobre orçamento público que não incluem manuais de contabilidade pública ou 

artigos sobre a aplicação do orçamento em outras políticas públicas, como saúde e educação. A 

conjugação orçamento-segurança pública também não é tema-chave dos artigos e de produções 

acadêmicas do campo. Conforme mencionado na seção introdutória, os enfoques teóricos no 
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campo da Segurança Pública abarcam objetos que não são analisados sob a perspectiva 

orçamentária. 

 

 

2.2 Classificação adotada para a análise 

 

 

Apesar de tornar claro na seção introdutória que este trabalho assume a existência de uma 

política de Segurança Pública em Minas Gerais, o conceito de Segurança Pública no Brasil é, 

de acordo com Costa e Lima (2014), frouxamente formulado, representando mais as 

organizações que atuam no campo do que o avanço da literatura que defende uma Segurança 

Pública enquanto política pública, com práticas democráticas capazes de influenciar o controle 

social. Desse modo, este trabalho segue o argumento de que a Segurança Pública tem um escopo 

para além do Artigo 144 da Constituição Federal (1988), que delimita quem preserva a “ordem 

pública”, a segurança das pessoas e do patrimônio, a saber, a polícia federal, a polícia rodoviária 

e a ferroviária federal, as polícias civis, as polícias militares, o corpo de bombeiros militar10, e 

acrescido em 2019, por meio de Emenda, o inciso VI, as polícias penais: 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: –I - polícia federal;  

–I - polícia rodoviária federal;  

I–I - polícia ferroviária federal;  

–V - polícias civis; –V - polícias militares e corpos de bombeiros militares;  

–I - polícias penais federal, estaduais e distrital (BRASIL, 1988, p. 79) 

 

A importância de se voltar à Magna Carta é que “a constitucionalização traz importantes 

consequências para a legitimação da atuação estatal na formulação e na execução de políticas 

de segurança” (NETO, 2009, p. 51). Indo ao encontro do autores supracitados, uma das 

consequências que a CF (1988) provoca na política de Segurança Pública envolve a fragilidade 

de alguns conceitos presentes no texto que ora são usados como justificativa para determinadas 

intervenções, ora são usados para reforçar ações com foco no Estado Democrático de Direito 

(NETO, 2009). Um dos exemplos que se pode citar, envolve a interpretação da expressão 

“ordem pública” no qual, 

 
10 A Constituição Federal (1988) prevê no § 8º do mesmo Artigo que os municípios podem criar as suas respectivas 

Guardas Municipais. O Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014) estabelece 

princípios mínimos de suas atuações. 
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[...] abrem-se diferentes apropriações, democráticas e autoritárias, comprometidas ou 

não com o respeito ao Estado democrático de Direito e com a preservação da 

legalidade. A noção de ordem pública já esteve no cerne dos discursos de legitimação 

das ditaduras [...] Uma ordem pública democrática, em contraste, preserva os direitos 

fundamentais [...] Políticas públicas e ações policiais que desconsiderem os direitos 

fundamentais transgridem, até não mais poder, a própria ordem pública que pretendem 

preservar (NETO, 2009, p. 57). 

 

Partindo das colaborações de Neto (2009) e de Costa e Lima (2014), que explanam sobre a 

dificuldade de assumir um conceito de Segurança Pública, utilizando do arcabouço legal 

constitucional, dado que “nossa atual Constituição não define o que vem a ser Segurança 

Pública, apenas delimita quais organizações pertencem a esse campo” (COSTA; LIMA, 2014, 

p. 483), as legislações voltadas para o planejamento também delimitam o que é Segurança 

Pública a partir das organizações. Tanto a Lei nº 4.320/64 como a Portaria Interministerial nº 

42/99 apresentam diretrizes para planejar o orçamento da administração pública dos Estados, 

Municípios e do Distrito Federal. É nessa Portaria nº 42/99 que as Funções de Governo são 

definidas11, sendo que na Função de Governo 06 – Segurança Pública e as seguintes Subfunções 

de Governo 

 

181 – Policiamento; 

182 – Defesa Civil e; 

183 – Informação e Inteligência (BRASIL, 1999, p. 3) 

 

formam, sob o prisma legal e orçamentário, o que se compreende por segurança. Do ponto de 

vista semântico, observa-se que tais classificações se aproximam das competências 

constitucionais das corporações responsáveis pela ordem pública: Polícia Militar, Corpo de 

Bombeiros Militar e Polícia Civil. Apesar da aproximação, há uma brecha na legislação de 1999 

que pode interferir nesta relação. Apesar da legislação definir a priori como as despesas devem 

ser classificadas, o Poder Executivo poderá combinar Subfunções de Governo “diferentes 

daquelas a que estejam vinculadas” (BRASIL, 1999, p. 1), tornando a leitura da execução 

orçamentária complexa (ou até mesmo impossível) para aqueles que não dominam o tema, 

induzindo “a antagonismos e falta de transparência ou participação social” (LIMA et al., 2015, 

p. 124). 

 

 
11 Todas as Funções e Subfunções de Governo encontram-se listadas no Anexo A desta tese. 
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No ano de 2015, a Secretaria de Orçamento Fiscal (SOF) em conjunto com a Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) iniciaram um esforço de classificação do orçamento da União com 

base na Classification of Functions of Government (COFOG), seguindo as diretrizes da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que buscam, por meio 

da COFOG, qualificar os dados elaborados pelos países com o intuito de garantir a correta 

análise fiscal dada a evolução constante, tanto da sociedade que carece de respostas rápidas do 

setor público quanto daqueles que buscam por dados comparáveis entre países.  

 

Este trabalho não optou por utilizar a COFOG dado que o governo brasileiro se utilizou desta 

classificação no que concerne “a abrangência do governo central orçamentário, [...] ou seja, não 

foram considerados os gastos realizados pelas esferas subnacionais” (BRASIL, 2015, p. 6). 

Além disso, diante de um estudo longitudinal, transpor a classificação prevista pela Portaria nº 

42/99 para a COFOG poderia gerar comparações espúrias.  

 

Frente ao exposto, a primeira decisão metodológica foi a de ampliar a visão sobre a Segurança 

Pública, assumindo outras variáveis para além daquelas já consideradas pela Portaria nº 42/99. 

A intenção é apresentar um desenho de uma política de Segurança Pública, ou seja, um arranjo 

institucional que ultrapassa a interpretação da Carta Magna (1988), não se igualando à soma 

das instituições responsáveis pelo policiamento, pela investigação e pela ação mediante 

tragédias ou calamidades. Na esteira dessa afirmação, expande-se, por consequência, a 

interpretação do que é Segurança Pública do ponto de vista do planejamento orçamentário e da 

execução de suas despesas. Para realizar a expansão da classificação do que é segurança, a 

primeira etapa foi verificar se MG classificou seu orçamento de forma a respeitar a diretriz 

estabelecida no Parágrafo 4º do artigo 1º da Portaria nº 42/99, que estabelece: 

 

§ 4o As Subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas a que 

estejam vinculadas, na forma do Anexo a esta Portaria (BRASIL, 1999, p. 1). 

 

Após verificar se o Parágrafo 4º foi utilizado na organização do orçamento, concluiu-se que 

realizar análises sobre a execução orçamentária considerando exclusivamente as Subfunções de 

Governo que compõem a Função de Governo 06 – Segurança Pública poderiam induzir a um 

falso positivo. Assim sendo, as variáveis de análise foram criadas a partir de dois momentos: a 

compreensão da organização administrativa de MG e da classificação institucional, funcional e 

por programas, responsável por organizar as despesas estaduais. 
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2.2.1 Variáveis de análise a partir da classificação institucional, funcional e por programas 

 

 

Frente às razões supracitadas, percebe-se que o orçamento não é classificado exclusivamente 

por Funções e Subfunções. A chamada classificação institucional, funcional e por programas é 

a soma de algarismos que, juntos, refletem o orçamento. A Figura 2, a seguir, detalha a 

composição da despesa adotada pelo governo de MG registrada a partir de trinta e oito 

algarismos, sendo que a Função e a Subfunção de Governo representam cinco desses 

algarismos. 

 

Figura 3 - Diagrama da classificação funcional e por programas 
Fonte: Minas Gerais (2020e). 
 

 

O modelo de organização das Secretarias de Estado e as/os demais vinculadas/órgãos 

(Empresas, Fundações e Autarquias) em MG se dá em forma de sistema, no qual todos os órgãos 

deveriam responder às ações que, somadas, também deveriam refletir a estratégia de governo.  

 

A classificação e o detalhamento realizados na análise dos dados da presente pesquisa propõem 

a ressignificação das despesas consideradas de Segurança Pública de acordo com cada política 

identificada em MG e incorporada pelo chamado Sistema de Defesa Social. Ou seja, faz-se 
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necessário classificar todas as Unidades Orçamentárias (UO) que fazem parte do sistema, isto 

é, quais órgãos o compõem, inclusive da administração indireta (Empresas, Fundações e 

Autarquias), além da administração direta – SEDS, com o intuito de observar quais colaboraram 

para a implementação da Segurança Pública no estado. Nesse sentido, amplia-se o olhar sobre 

a Função 06 – Segurança Pública, levando em consideração todos os órgãos que estão 

administrativamente presentes no chamado Sistema de Defesa Social de Minas Gerais, bem 

como os órgãos que classificam suas despesas como Segurança Pública em função da atividade 

a ser executada, como a Secretaria de Transportes e Obras Públicas diante de algum 

investimento em construções ou o Departamento de Trânsito, por exemplo, bem como o 

Instituto Médico Legal, que são vinculados à Polícia Civil. Além disso, a nova proposta de 

classificação foi criada de forma que ela também fosse capaz de ser replicado em estudos 

futuros. 

 

Essa classificação e detalhamento foi realizado mediante análise do conjunto de informações 

extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) na descrição das seguintes 

variáveis representadas a seguir e melhor exploradas na seção dedicada à organização do 

orçamento público: 

 

1. Unidade Orçamentária;  

2. Função;  

3. Subfunção;  

4. Programa; e  

5. Projeto_Atividade.  

 

A seguir, apresenta-se cada variável de análise e seus conteúdos, também representados em 

caráter ilustrativo na Tabela 2:  

 

1. Variável Policiamento  

- despesas executadas com o policiamento ostensivo e repressivo da Polícia Militar de 

Minas Gerais (PMMG);  

- despesas vinculadas ao Gabinete Militar do Governador que são responsáveis por 

executar a segurança do governador e do vice-governador;  
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- despesas vinculadas ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM) 

responsável pela gestão da previdência e da saúde dos militares de MG; 

- despesas de pessoal da PMMG e do Gabinete Militar. 

 

2. Variável Defesa Civil 

- despesas referentes às ações emergenciais em municípios com alta incidência de seca; 

- despesas para assistência a municípios em situações de calamidade; 

- despesas de apoio emergencial a comunidades; 

- capacitações de agentes da defesa civil. 

 

3. Variável Informação e Inteligência 

- despesas vinculadas à estruturação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) com foco 

na investigação; 

- despesas para realizar a gestão da informação; 

- despesas vinculadas ao Instituto Médico Legal (IML); 

- despesas vinculadas ao Departamento de Trânsito (DETRAN); 

- despesas de pessoal da PCMG e de servidores alocados na antiga Secretaria de 

Segurança Pública no ano de 2003. 

 

Seguindo a lógica mencionada, após a expansão do olhar sobre o que é Segurança Pública em 

MG, as seguintes variáveis foram incorporadas: 

 

4.  Variável Corpo de Bombeiros Militar 

- despesas vinculadas à proteção social contra incêndios e acidentes; 

- despesas de pessoal do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). 

 

5. Variável Socioeducativo 

- despesas para realizar atendimento de adolescentes em situação de privação de 

liberdade, semiliberdade e meio aberto; 

- despesas de pessoal dos servidores. 

 

6.  Variável Prevenção à Criminalidade 
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- despesas para realizar atendimentos nos chamados Núcleos de Prevenção “Fica Vivo”; 

- mediação de Conflitos12, Penas e Medidas Alternativas e Egressos; 

- despesas de pessoal dos servidores. 

 

7. Variável Drogas13  

- despesas para realizar atendimentos de indivíduos sob o uso de álcool e outras drogas, 

e comunidades terapêuticas; 

- despesas de pessoal dos servidores. 

 

8. Variável Integração 

- despesas com foco na produção de informação e ações integradas entre os atores de 

Segurança Pública, incluindo PMMG e PCMG; 

- despesas de pessoal dos servidores. 

 

9. Variável Administração Prisional 

- despesas vinculadas à custódia e ressocialização de presos; 

- despesas vinculadas ao modelo da Associação para a Proteção e Assistência aos 

Condenados (APAC)14; 

- despesas de pessoal dos servidores alocados na administração prisional, mesmo 

quando classificados na Função Saúde com detalhamento “unidades de saúde do sistema 

prisional”. 

 
12 “O Mediação de Conflitos é desenvolvido em regiões de Minas Gerais com altas taxas de criminalidade violenta. 

Ele se insere em equipamentos públicos denominados Centros de Prevenção à Criminalidade (CPCs), onde se 

executam também outros programas preventivos, como o Fica Vivo, a Central de Acompanhamento de Penas e 

Medidas Alternativas (Ceapa) e o Programa de Inclusão Social do Egresso do Sistema Prisional (Presp). O 

programa, uma política pública de recorte territorial e comunitário, integra o Núcleo de Resolução Pacífica de 

Conflitos, que desenvolve instrumentos para a minimização dos riscos sociais, a redução das vulnerabilidades e o 

enfrentamento às violências. A dinâmica de seu funcionamento tem caráter participativo, dialógico e inovador, 

possibilitando a abertura de novos mecanismos de acesso à Justiça e de transformação sociopolítica. Assim, o 

programa Mediação de Conflitos busca a desconstrução de fenômenos multicausais geradores de conflitos, 

violências e processos de criminalização a partir de soluções plurais adequadas a cada situação” (MINAS GERAIS, 

2020f). 
13 A variável “Drogas” foi computada na análise mesmo nos períodos em que a despesa não era de responsabilidade 

da SEDS, mas sim da Secretaria de Esportes e Juventude.  
14 “O modelo APAC foi criado com o propósito de complementar o sistema tradicional de execução penal, 

funcionando como uma alternava para as pessoas em privação da liberdade que pretendam trabalhar na própria 

recuperação. É estabelecida uma rotina baseada na profissionalização da mão de obra e na humanização do 

ambiente prisional, a partir de valores como autovalorização e compromisso social. O método tem como filosofia 

"matar os criminosos e salvar o homem", a partir de doze elementos, estando cada um deles estritamente alinhados 

com dois princípios básicos, que regem a execução penal no Brasil: a dignidade humana e a individualização da 

pena” (BRASIL, 2019, p. 7). 
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10. Variável Apoio 

- custeio meio de todos os componentes do desenho de política de Segurança Pública, e 

quando necessário Auxílio Fardamento (a seguir, a justificativa para considerar o 

Auxílio Fardamento como apoio). 

 

Entre os diversos códigos utilizados pelo Estado de Minas Gerais na classificação de suas 

despesas, inclui-se o Identificador de Procedência e Uso (IPU). O IPU indica a procedência de 

determinada receita, o que pode condicionar o seu uso para determinada despesa, tais como: 1 

– Recursos recebidos para livre utilização; 3 – Recursos recebidos para contrapartida; 4 – 

Recursos recebidos para atendimento de demandas de participação cidadã, entre outros. Os 

códigos e a especificação dos IPUs utilizados pelo Poder Executivo do estado de Minas Gerais 

estão disponíveis no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

(SEPLAG) (MINAS GERAIS, 2020). Entre esses identificadores, ganha destaque o IPU 7 – 

Recursos Recebidos para auxílios doença, funeral, alimentação, transporte e fardamento. 

Especificamente para a política de Segurança Pública, o Auxílio Fardamento se destaca pelo 

significativo valor e pela vinculação ao valor da remuneração, podendo ser vinculado às 

despesas com pessoal, já que é fortemente correlacionado e diretamente proporcional à 

quantidade de efetivo disponível e aos patamares remuneratórios. 

 

O Auxílio Fardamento foi inicialmente instituído pela Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de 

1989, que reestrutura a remuneração do pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, 

conforme seu artigo 32 (atualizado): 

 

Art. 32 – Aos militares do Estado da ativa será assegurado pelo Estado, a título de 

indenização para aquisição de fardamento necessário ao desempenho de suas funções, 

o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da remuneração básica do Soldado 

de 1ª Classe, a ser paga anualmente no mês de abril (MINAS GERAIS, 1989, s/p). 

 

 

Por sua vez, o artigo 2º da Lei nº 16.076, de 26 de abril de 2006, incluiu o efetivo de outras 

carreiras típicas de Segurança Pública como destinatários do mesmo benefício: 

 

Art. 2º O benefício previsto no art. 32 da Lei Delegada nº 37, de 1989, com a redação 

dada por esta Lei, estende-se, na forma de regulamento, observados o mesmo valor e 

as mesmas datas, aos servidores em atividades integrantes:–I - do Quadro Específico 

de Provimento Efetivo da Polícia Civil; 

–I - da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, instituída pela Lei nº 14.695, 

de 30 de julho de 2003; 
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I–I - da classe de cargos de Agente de Segurança Penitenciário, de que trata o art. 6º 

da Lei nº 13.720, de 27 de setembro de 2000; 

–V - da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, instituída pela Lei nº 15.302, 

de 10 de agosto de 2004 (MINAS GERAIS, 2006, s/p).  
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Tabela 2 - Reclassificação das variáveis de análise de acordo com as Subfunções de Governo e o Sistema de Defesa Social do Estado 

de Minas Gerais 
 

Classificador Detalhamento

1. Policiamento Policiamento ostensivo e repressivo da PMMG

Gabinete Militar do Governandor responsável pela segurança do Governador e Vice

Instituto de Previdência Militar 

2. Corpo de Bombeiros Proteção social contra incêndios e acidentes

3. Inteligência Investigação

Atuação perante o Instituto Médico Legal (IML)

Atuação perante o Departamento de Trânsito (DETRAN)

4. Socioeducativo Atendimento de adolescentes em situação de privação de liberdade, semiliberdade e meio aberto

5. Prevenção à Criminalidade Atendimento por meio dos Núcleos dos Programas Fica Vivo, Mediação de Conflitos, Penas Alternativas e Egressos

6. Drogas Atendimento de indivíduos sob o uso de drogas e comunidades terapêuticas

7. Integração Produção de informações e ações integradas entre os atores de segurança pública

8. Administração Prisional Custódia e ressocialização de presos

Modelo APAC

9. Defesa Civil Defesa Civil

10. Apoio Custeio meio dos atores de segurança pública

Elaborado pela autora.
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Nesse cenário, foi possível identificar diversas situações expurgadas ou incluídas na análise: 

 

1. Despesas em que 01 (hum) ou mais desses itens puderam ser vinculados à política de 

segurança, passando a integrar o universo de dados aqui analisados. 

 

2. Despesas inicialmente vinculadas às Unidades Orçamentárias típicas de Segurança 

Pública, mas em Funções, Subfunções, Programas ou Projetos_Atividades estranhos ao 

tema e com execução orçamentária igual a zero (= R$0,00), não sendo incluídas no 

universo de dados aqui analisados. 

 

3. Despesas inicialmente vinculadas à Função de Governo 06 – Segurança Pública, 

Subfunções, Programas ou Ações que poderiam ser de Segurança Pública, mas em 

Unidades Orçamentárias estranhas ao tema e com execução orçamentária igual a zero 

(= R$ 0,00), também não sendo incluídas no universo de dados aqui analisados. 

 

4. Despesas vinculadas à Subfunção 183 – Informação e Inteligência, mas com execução 

em Unidades Orçamentárias, Programas e Projetos_Atividades identificadas como de 

Governança Eletrônica e disseminação de informações de boas práticas e dados 

territoriais, com execução total na ordem de R$ 25 milhões, foram consideradas 

anômalas, também não sendo incluídas no universo de dados aqui analisados, mas sendo 

devidamente apresentadas e analisadas na seção cinco. 

 

5. Despesas não identificadas como de Segurança Pública em nenhum dos atributos 

considerados – Unidade Orçamentária, Função, Subfunção, Programa e 

Projeto_Atividade – também não sendo incluídas no universo de dados aqui analisados. 

 

No que tange à reclassificação, o maior desafio foi o de buscar pela capacidade de replicar este 

desenho de política de segurança para outras pesquisas futuras, garantindo que não somente as 

variáveis, mas também o detalhamento daquilo que as compõem fosse passível de uso por todos 

os entes federados e pesquisas futuras. 
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2.3 Construção da base de dados 

 

 

Aparentemente, o comportamento do gasto na política de Segurança Pública é analisado de 

forma coesa considerando a interpretação de que houve investimento no setor (SAPORI, 2007). 

Do ponto de vista orçamentário, perceber a política de segurança de Minas Gerais pós-2003 

como positiva pode estar vinculada a uma ou a um conjunto de dotações orçamentárias15, 

monitoradas dentro do modelo de gestão existente à época.  

 

A base de dados foi elaborada com dados primários advindos do Armazém de Informações do 

SIAFI. A solicitação foi realizada por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) e ocorreu em 

dois momentos. No primeiro momento, a solicitação16 elencou variáveis-chave para a 

compreensão da execução orçamentária, sem solicitar o levantamento dos valores de Restos a 

Pagar que são “as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro” (KOHAMA, 

2017, p. 142) do exercício para o último ano de análise, neste caso, de 2014. Assim, em um 

segundo momento17 foram solicitadas as mesmas variáveis, contudo com a inclusão dos valores 

de restos a pagar com origem em 2014 e com execução até 2018 (último exercício financeiro 

encerrado no momento de consolidação das bases de dados da presente pesquisa). Apesar de o 

estudo ter uma delimitação temporal de 2003 a 2014, a execução orçamentária ultrapassa os 

exercícios financeiros – com destaque para a execução de Restos a Pagar, aqui computada. 

Nesse contexto, também há a execução orçamentária do tipo “Despesas de Exercícios 

Anteriores”, mas não computada no presente trabalho por ser identificada pelo detalhamento 

de despesa que extrapola o seu escopo e por não ter a origem real facilmente identificada na 

base de dados solicitada. 

 

Ressalta-se que, para a construção da base de dados, optou-se por utilizar um relatório de 

execução de despesas solicitado junto ao Poder Executivo do Estado de Minas Gerais por meio 

da Lei de Acesso à Informação de forma a se obter informações mais detalhadas do que as 

normalmente apresentadas nos Balanços Orçamentários, periodicamente publicados e em 

formato editável. Além disso, o SIAFI é uma base de dados que permite a consolidação tanto 

 
15 Dotação orçamentária é toda e qualquer verba prevista como despesa em orçamentos públicos e destinada a fins 

específicos. Qualquer tipo de pagamento que não tenha dotação orçamentária específica somente poderá ser 

realizado se for criada uma verba ou uma nova dotação orçamentária para suprir a despesa. 
16 Registro de Pedido de Informação - 01500.000216/2019-15. 
17 Registro de Pedido de Informação - 01500.000277/2019-82. 
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dos Balanços Orçamentários quanto do relatório analisado por esta pesquisa. A título de 

exemplo, no Balanço Orçamentário referente ao exercício de 2014, o somatório das despesas 

orçamentárias e intraorçamentárias da Função de Governo “Segurança Pública” resultou 

exatamente no valor não deflacionado constante do relatório aqui analisado para esse mesmo 

ano e Função, a saber, R$ 11.559.378.019,01, confirmando a confiabilidade dos dados 

utilizados (MINAS GERAIS, 2014). 

 

Além disso, não foram realizadas análises em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) pelo 

fato de não haver definições legais sobre a aplicação mínima de recursos da Segurança Pública 

em relação à RCL, diferentemente da definição de mínimos constitucionais para as Funções de 

Governo Saúde e Educação, entendendo-se que tais análises não seriam escopo da pesquisa. 

 

O maior desafio para a construção da base de dados foi reduzir as ansiedades dado o prazo legal 

de resposta de até trinta dias úteis. Diante do risco de não ter a solicitação acatada pelo Poder 

Executivo, a pesquisadora, por já ter trabalhado na SEPLAG, realizou algumas ligações 

telefônicas para servidores que ainda lá atuam com o intuito de tomar ciência sobre o andamento 

do pedido. Ao término, os prazos legais foram respeitados para as duas solicitações. 

 

 

2.3.1 Regras de deflação para a análise 

 

 

Para deflação dos valores orçamentários presentes na base de dados foi aplicado o Índice Geral 

de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI)18, sendo o índice ajustado para ter como base os 

preços de outubro de 2019 (732,041), informação mais atualizada e disponível no momento de 

realizar o deflacionamento da base de dados utilizada. Tal índice permite a comparação 

intertemporal trazendo os valores das receitas e despesas para o mais perto possível do momento 

de divulgação do presente trabalho. 

 
18 Conforme Gomes (2017), que também analisou dados de execução orçamentária para contornar as influências 

da inflação, aplicaram-se índices de ajuste aos valores correntes com base no Índice Geral de Preços-

Disponibilidade Interna (IGP-DI), selecionado por se referir a uma variação de tempo mensal, uma vez que 

considera os preços entre o primeiro e o último dia de cada mês. Além disso, esse indicador considera as variações 

de preço num amplo espectro de setores na economia, já que representa uma média aritmética ponderada de três 

outros índices de preços: Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), com peso de 60%; Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC), com peso de 30%; e Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), com peso de 10% (FGV, 

2016).  
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Levando em consideração que as execuções orçamentárias anuais são disponibilizadas como 

somatório nominal do que foi executado ao longo de cada ano, a mensuração da evolução real 

de categoria de receitas e de despesas dentro de um mesmo exercício orçamentário pode ficar 

comprometida. Com o propósito de contornar essa limitação, buscou-se utilizar um deflator que 

absorvesse as variações mensais devidas à inflação, calculado da seguinte forma: 

 

Deflator ano t = IGP-DI Outubro 2019 / IGP-DI Médio ano t 

 

Assim, a partir do ‘Catálogo FGVDados’ (FGV, 2019), foi possível obter os dados do IGP-DI 

para cada mês do período analisado, sendo calculado o IGP-DI médio de cada ano e chegando-

se ao deflator de cada ano. O resultado do deflator de cada ano encontra-se anexo a esta tese.  

 

 

2.3.2 Principais variáveis selecionadas para a análise 

 

 

Neste trabalho, analisou-se a categoria despesa liquidada19, que é conhecida como o terceiro 

estágio de execução da despesa, ou seja, momento “de verificação do direito adquirido pelo 

credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito” 

(KOHAMA, 2017, p. 131). A chamada despesa empenhada, que é o segundo estágio da 

despesa, não foi considerada como variável de análise diante de suas características: a despesa 

empenhada é uma obrigação de pagamento, criada por autoridade competente; todavia, ela pode 

ou não ser realizada. Uma razão para não se empenhar uma despesa é quando se excede o limite 

dos créditos concedidos, ou seja, não se pode empenhar quando o crédito fixado é menor que o 

valor da despesa (KOHAMA, 2017). Partindo da premissa de que a despesa liquidada já foi 

analisada sob esse prisma, considera-se esta variável mais aderente às obrigações de pagamento. 

Assim, a análise da despesa de cada ano apresenta o seguinte racional: 

 

Despesas em Segurança Pública = 

Despesas efetivamente executadas dentro do exercício + Restos a Pagar com origem naquele 

ano independente do exercício em que ele de fato foi liquidado e/ou pago 

 
19 Estudos como o do FBSP utilizam a variável despesa empenhada e por essa razão os valores podem ser 

diferentes.  
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Para incluir os Restos a Pagar na análise, o seguinte racional foi respeitado:  

 

Despesa Liquidada Total =  

Despesa Liquidada + Valor Liquidado de RPNP – Cancelamento RPP 

 

Além de ajustar a variável Despesa Liquidada, foi necessário revisitar também a variável ano. 

Para esta variável, foi elaborada a terminologia de Ano de Origem da Despesa devido à 

complexidade existente para a execução de Restos a Pagar. Assumiu-se como pressupostos que 

as regras da Lei nº 4.320/64 são seguidas, em especial, o artigo 60, pelo qual “é vedada a 

realização de despesa sem prévio empenho” (BRASIL, 1964), e que o regime de registro 

contábil da despesa é por competência, conforme determina a LRF no artigo 50: 

 

Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das 

contas públicas observará as seguintes: (...) II - a despesa e a assunção de 

compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em 

caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa 

(BRASIL, 2000, s/p).  

 

Ou seja, assume-se que a Despesa Liquidada de Restos a Pagar Não Processados pertence ao 

exercício de origem do Restos a Pagar. A análise da execução orçamentária se deu por meio de 

estatísticas descritivas. A análise leva em conta, em um primeiro momento, a classificação 

prevista na Portaria Interministerial nº 42/99, sendo estendida para a classificação definida para 

este trabalho.  

 

O desafio de construir tal base de dados foi o de garantir a sua consistência, o que vai além do 

deflacionamento. Variáveis como Restos a Pagar são conhecidas nos manuais de contabilidade 

pública e por técnicos/servidores que atuam com orçamento, mas não são de fácil compreensão 

e tampouco reconhecidas como um aspecto relevante para qualquer análise sobre execução 

orçamentária.  

 

Registra-se também que a análise das variáveis de “Restos a Pagar” podem ser reconhecidas 

como contribuição desta pesquisa, uma vez que raramente são identificadas nas fontes comuns 

de dados sobre execução orçamentária, tais como repositórios da Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN) ou os próprios sítios eletrônicos dos entes federados. Isso porque percebe-se a 

utilização do conceito de Despesa Empenhada na apuração dos indicadores fiscais e de 

divulgação de balanços orçamentários e de outros instrumentos de divulgação, o que incluiria 
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possíveis despesas empenhadas e não pagas no respectivo cômputo. Entretanto, neste trabalho, 

utiliza-se o conceito de Despesa Liquidada, conforme supracitado, que representa uma ideia 

mais definitiva sobre o material fornecido ou serviço prestado, reconhecido como tal por um 

servidor público competente.  

 

 

2.4 Entrevistas  

 

 

Revisitada a classificação do orçamento e construído o desenho, os dados sobre a execução 

orçamentária foram analisados, bem como foram realizadas as entrevistas semiestruturadas; 

afinal, o número não diz muito sem as relações e decisões tomadas pelos atores envolvidos, 

conforme detalhado adiante.  

 

Por se tratar de um estudo de caráter longitudinal, pouco útil seria observar somente a 

capacidade alocativa do orçamento durante os anos, afinal, alguns valores poderiam gerar 

questionamentos. Microrrelações, formação de equipe e conhecimento técnico de orçamento 

são capazes de interferir na alocação. Assim, elaborou-se um conjunto de perguntas para a 

realização de entrevistas com o intuído de aplicar a abordagem escolhida neste trabalho em um 

caso concreto, ultrapassando os números e alcançando os gestores (ou vice-versa). Ou seja, 

houve esforços em buscar informações e registrá-las por meio de entrevista [que objetivou] 

“compreender as perspectivas e experiências dos entrevistados” (MARCONI; LAKATOS, 

2010, p. 278-279). O tipo e a modalidade da entrevista é a entrevista semiestruturada, com “um 

roteiro de tópicos relativos ao problema a ser estudado” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 

279). As entrevistas são consideradas neste trabalho uma fonte de dados relevante, capaz de 

contextualizar o governo à época, além de colaborar com a compreensão se a execução 

orçamentária reflete capacidades estatais do governo mineiro.  

 

O desenho das entrevistas foi elaborado da seguinte forma: em primeiro lugar buscou-se pelos 

atores que fizeram parte do grupo de especialistas que desenharam o modelo. Em um segundo 

momento, buscou-se aproximação com outros atores que fizeram parte da SEDS nas diferentes 

gestões – Aécio Neves, Antonio Anastasia e Alberto Pinto Coelho. Esta abordagem vai ao 

encontro das explanações de Ribeiro e Lopes (2018) que apresentam – excluindo a gestão 
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Alberto Pinto Coelho – as prioridades na agenda que cada Secretário responsável. A seguir, 

encontra-se o período e as prioridades detalhadas. 

 

Tabela 3 - Secretários de Defesa Social e prioridades na agenda - 2003-2014 - Minas Gerais 

 

Período Governador Secretário de Estado de Defesa Social
Perfil do Secretário de Estado 

de Defesa Social
Prioridade na Agenda

2003-2004 Aécio Neves Ibrahim Abi Ackel Congressista (PSDB)

Implementar 'Acordo de Resultados'. 

Integrar as Polícias e expandir o Sistema 

Prisional.

2004-2006 Aécio Neves Antônio Anastasia
Professor de Direito, 

Congressita (PSDB)

Implementar e expandir uma política de 

redução de crimes.

2007-2010 Aécio Neves Maurício de Oliveira Campos Júnior Professor de Direito
Implementar um novo modelo de gestão para 

o sistema prisional.

2010-2010 Antônio Anastasia Moacyr Lobato de Campos Filho Procurador Público
Entrega de novas edificações. 

Autonomia para as organizações policiais.

2011-2012 Antônio Anastasia Lafayete Andrada Congressista (PSDB) Autonomia para as organizações policiais.

2013-2014 Antônio Anastasia Rômulo Ferraz Procurador Público
Autonomia para o sistema de prevenção e 

prisional.

2014-2014 Alberto Pinto Coelho Marco Antônio Rebelo Romanelli Procurador Público
Manter a estratégia de segurança elaborada 

para a Copa do Mundo.

Fonte: Adaptado de Ribeiro e Lopes (2018).  

 

Diante das diferentes prioridades na agenda que existiram dentro da SEDS, foi necessário um 

esforço em compreender como tais definições eram repassadas à SEPLAG. Por fim, tentou-se 

entrevistar os governadores à época. Assim, quatro roteiros prévios foram elaborados levando 

em consideração quatro classes de entrevistados:  

 

1) Atores que colaboraram com a construção do desenho institucional de Segurança Pública. 

2) A burocracia que atuou na SEDS (médio e alto escalão). 

3) A burocracia que atuou na SEPLAG (médio e alto escalão).  

4) Os governadores à época.  

 

Estas quatro representações vão ao encontro das explanações de Bauer e Gaskell (2002), que 

afirmam sobre como a variedade de extratos precede a diversidade de representações em 

entrevistas, ou seja, “a diferença de opiniões existirá conforme níveis de educação, sexo ou 

idade” (BAUER; GASKELL, 2002, p. 58). 

 

O roteiro de entrevista com atores que participaram da elaboração do desenho institucional 

buscou explorar o contexto à época para compreender as razões que fizeram tal modelo ser 

acatado pelo governador, bem como quais foram as capacidades e esforços desprendidos 

naquele momento para que a implementação gerasse resultados. Já o segundo e terceiro roteiros 

buscaram explorar as percepções da burocracia de médio e de alto escalão – Secretários de 
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Estado, Secretários Adjuntos, Superintendentes e Chefes de Polícia – sobre a capacidade 

alocativa do orçamento e demais capacidades necessárias para a executar o que se esperava 

enquanto política de Segurança Pública, além das interações existentes entre as pastas SEDS e 

SEPLAG. Por fim, o quarto roteiro buscou explorar a percepção dos chefes do Executivo acerca 

de quais são as capacidades necessárias para uma burocracia gerar bens públicos, além de 

abordar os desafios para gerir o desenho institucional de Defesa Social em contexto de presença 

e de escassez de recursos. 

 

A escolha dos entrevistados ocorreu em função dos cargos que ocupavam com competência de 

gerir ou tomar decisões sobre a alocação do orçamento. Nesse sentido, foram realizadas quinze 

entrevistas, somando, aproximadamente, quatorze horas de gravação. Todas as entrevistas 

foram gravadas e transcritas de forma literal. Buscou-se, com as falas dos atores, compreender 

e se aproximar do contexto que influenciou o desenho da política pública, bem como dar sentido 

à execução orçamentária, que foi analisada paralelamente. Os entrevistados foram classificados 

por sorteio – por meio de algarismos de 01 a 20 – evitando que os números de 01 a 05 fossem 

diretamente correlacionados ao primeiro grupo de entrevistas e assim por diante. O número está 

registrado entre colchetes e em itálico, como o exemplo: [32]. Além disso, percebeu-se durante 

o processo que todos os entrevistados citavam outros potenciais entrevistados ou atores que já 

haviam sido entrevistados. Desse modo, para cada nome foi sorteado outra sequência numérica 

com o intuito de não expor as percepções do entrevistado sobre outro ator, fossem essas boas 

ou ruins. 

 

No que tange às entrevistas, o maior desafio se deu diante dos inúmeros cancelamentos, 

adiamentos ou diminuição do tempo cedido pelos entrevistadores em função das suas 

responsabilidades públicas. A constante mudança de agenda fez com que a proposta inicial de 

roteiro de entrevista fosse revisitada, assumindo um quantitativo menor de blocos de perguntas, 

mas mantendo as questões-chave para o trabalho. Um desafio adicional foi observado, contudo, 

também pode ser compreendido como um bônus: no momento da análise, quando se passou a 

perceber que as narrativas alcançaram a saturação, ou seja, os entrevistados estavam narrando 

perspectivas semelhantes ou versões parecidas do mesmo contexto, observou-se, cruzando as 

falas com os artigos acadêmicos sobre Segurança Pública em MG, que informações ricas 

estavam transcritas e não necessariamente detalhadas em textos científicos. Em um primeiro 

momento, a pesquisadora hesitou em unir tais narrativas; contudo, um primeiro esforço foi 
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desempenhado e, apesar do tempo desprendido, a riqueza dos detalhes apresentados pelos 

entrevistados fez com que a pesquisadora utilizasse as entrevistas em dois momentos: para 

apresentar a história da Segurança Pública de MG, ou seja, o contexto de criação do desenho 

institucional da SEDS bem como os desafios e sucessos, a partir da fala dos atores; e para usar 

os trechos capazes de ilustrar um dos objetivos deste trabalho: observar se o orçamento pode 

explicar a presença ou a ausência de capacidades. 

 

O fato de a pesquisadora não residir na mesma cidade em que os entrevistados trabalham 

também se tornou um desafio dada a importância de garantir entrevistas presenciais e gravadas, 

evitando ao máximo o uso das ferramentas web para conferências.  

 

 

2.5 Critérios de condução e avaliação da pesquisa 

 

 

Com o intuito de tornar clara e prestar contas deste trabalho, apresentam-se aqui as justificativas 

para os critérios de condução e avaliação do trabalho, tal como definido por Bauer e Gaskell 

(2002). 

 

As variáveis Fidedignidade e Validade buscam observar se “o delineamento da pesquisa e as 

maneiras de coletar os dados, a organização do experimento, são construídos de tal modo que 

permitam que sejam tiradas conclusões com confiança” (BAUER; GASKELL, 2002, p. 475). 

Afirma-se que tanto a coleta como a organização dos dados se deu tal como o Poder Executivo 

mineiro organiza seus dados (assim como qualquer ente federado deveria organizar) para envio 

à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) – organização e envio esses realizados anualmente, o 

que garante a presença de uma série histórica com as mesmas variáveis e aumenta as 

oportunidades de elaborar conclusões com confiança. A validade, que é a “interpretação dos 

dados que surge de um procedimento especificado” (BAUER; GASKELL, 2002, p. 576) foi 

apurada ao realizar as estatísticas descritivas com aporte na literatura, evitando interpretações 

subjetivas. 

 

A variável Confiabilidade foi atestada por meio do uso de dados oficiais para descrever o 

desenho institucional da SEDS para, a posteriori, analisar os dados oficiais da SEPLAG 
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mineira, ou seja, não há a possibilidade de os resultados serem passíveis de falsificação 

mediante objetivos externos aos da própria pesquisa. Além disso, citações diretas foram 

mantidas com o intuito de registrar a origem de uma informação, seja da literatura, seja das 

entrevistas. 

 

No que tange à Construção do Corpus, os autores Bauer e Gaskell (2002) afirmam acerca da 

importância de saturar o assunto-chave do trabalho. Nesse sentido, para esta pesquisa, foram 

realizadas entrevistas com o médio e alto escalão do Poder Executivo mineiro da época, sendo 

todos capazes de responder por, pelo menos, dois dos três últimos governos mineiros. A 

saturação das entrevistas é oferecida neste trabalho na seção em que se apresentam trechos das 

entrevistas em sequência, apresentando as visões dos entrevistados sobre o mesmo período 

analisado e as respostas apontam para uma mesma direção. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
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Preâmbulo 

 

 

A primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. 
Galeano 

 

 

Capacidades estatais é um termo relacionado à autonomia estatal e é cunhado por diferentes 

correntes presentes nas teorias do Estado. A corrente neoinstitucionalista afirma que por meio 

da análise da organização do Estado e de suas estratégias de funcionamento será possível 

mensurar capacidade, afinal a capacidade é “implementar objetivos, principalmente em face a 

circunstâncias desfavoráveis” (SKOCPOL, 2010, p. 9, tradução nossa). Qualificando essa 

abordagem, capacidade estatal é “resultado do equilíbrio entre dois vetores aparentemente 

antagônicos: performance da intervenção econômica e suporte político” (LIMA, 2018, p. 2). 

 

Além dessa forma de detalhar o conceito, é possível também reportar ao campo a capacidade 

de estados se desenvolverem e deterem a “habilidade de arrecadar, planejar e executar políticas 

e fazer cumprir claramente e transparentemente as leis” (FUKUYAMA, 2004; CINGOLANI, 

2013). Todavia, não é um consenso na literatura dada a inexistência de posicionamento comum 

na empiria (EVANS; RUESCHEMEYER; SKOCPOL, 1985; KOCHER, 2010; LIMA; 2018). 

Em outras palavras, entende-se como sendo comum o uso do conceito de capacidades estatais 

para tentar explicar a dualidade entre estados fracos e fortes. 

 

Já a correlação entre o termo capacidades estatais e Segurança Pública é relativamente recente 

quando comparada às discussões mais abrangentes sobre capacidades estatais. Esse termo é 

usado na literatura para debater, sobretudo, aspectos como segurança nacional ou explicar a 

presença de conflitos violentos em determinados territórios (KOCHER, 2010; DEROUEN et 

al.; 2010; HENDRIX, 2010). Essa visão tende a refletir as noções de capacidade estatal 

enquanto capacidade de manutenção da segurança no território em busca da pacificação de 

conflitos.  

 

Kocher (2010) afirma sobre a importância em debater capacidades estatais e Segurança Pública 

dada a presença de estudos que, ao tentar explicar conflitos e violência trazem consigo uma 

justificativa tautológica ou circular. Um exemplo sobre tais justificativas é a seguinte: estudos 

apresentam a questão: “Por que há baixa capacidade estatal na segurança?”, e a resposta tende 
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a ser: “Porque há muitos conflitos”. E se questionarmos: “Por que há muitos conflitos?”, a 

resposta tende a ser: “Porque há baixa capacidade estatal”. Assim, o autor, ao se preocupar em 

evitar tais justificativas circulares, sugere a decomposição do conceito de capacidades estatais 

em conceitos menores. O autor credita à decomposição do conceito de capacidades estatais a 

chave para compreender as potencialidades e as fraquezas da burocracia para, a partir de então, 

explicar causas e iniciar determinados controles sobre a violência (KOCHER, 2010). Vale frisar 

que em termos de burocracia, a Segurança Pública é a política pública com um dos maiores 

quantitativos de servidores no Brasil, devido às corporações e os chamados policiais penais.  

 

Enquanto os autores supracitados focam seus trabalhos em desafios como “guerra civil, 

terrorismo doméstico e internacional, pirataria e economias ilícitas” (KOCHER, 2010, p. 137, 

tradução nossa), assumindo que países em desenvolvimento tendem a demonstrar baixa 

capacidade estatal para solucionar tais questões, este estudo busca apresentar a capacidade de 

executar orçamentos como um meio para refletir as capacidades estatais de implementar 

determinada política, a saber, a Segurança Pública (PIRES; GOMIDE, 2016; GOMIDE et al., 

2017). 

 

A literatura busca responder sobre o que garante a um estado boa performance. Nesse sentido, 

a resposta estaria ligada à garantia de “arranjos institucionais que dotam o Estado das 

habilidades necessárias para implementar seus objetivos” (GOMIDE; PIRES, 2014, p. 21). 

Todavia, para compreender o que seriam tais habilidades, faz-se necessário resgatar a proposta 

de Kocher (2010) e destrinchar o que seriam tais fatores de sucesso, o que nos leva a debruçar 

sobre a literatura que compreende capacidades estatais como conceito multinível, que se explica 

frente à soma dos arranjos institucionais “particulares ou de recursos disponíveis dentro do 

aparelho administrativo estatal” (GOMIDE et al., 2017, p. 9), uma lente teórica é aqui definida, 

a vertente policy capacity – capacidades para políticas públicas – que é a abordagem de 

capacidades estatais sob a perspectiva da ciência política e da administração pública 

(PAINTER; PIERRE 2005; GOERTZ, 2006; GOMIDE; PIRES, 2011; GRIN, 2012; GOMIDE; 

PIRES, 2014; WU et al. (2015); PIRES; GOMIDE, 2016; GOMIDE et al., 2017; GOMIDE et 

al., 2018).  

 

A escolha pela vertente policy capacity tende a diminuir a probabilidade deste estudo assumir 

elucidações circulares ou tautológicas conforme explanam Kocher (2010) e Gomide et al. 



63 

 
 

(2017). Dada a oportunidade de detalhar os meios capazes de produzir capacidades, evitando o 

“tratamento genérico que é conferido à ideia de capacidades, sem maiores elaborações sobre 

quais atributos são necessários para produzir efeitos específicos” (GOMIDE et al., 2017, p. 9), 

espera-se com tal levantamento da literatura evitar que “capacidades estatais” se tornem a 

explicação em si mesma. Parafraseando Kocher (2010), a “capacidade ou a fraqueza do estado 

não é analiticamente separada dos resultados utilizados para explicar a fraqueza ou suas 

fortalezas, sendo objeto da explicação e não a explicação em si” (KOCHER, 2010, p. 144, 

tradução nossa).  

 

A ilustração a seguir busca evidenciar a decomposição do conceito de capacidades estatais: de 

acordo com Gomide et al. (2017), o conceito de capacidades estatais é a soma das capacidades 

técnico-administrativas e das capacidades político-relacionais. Ao debruçarmos sobre as 

capacidades técnico-administrativas, três novas capacidades surgem, a saber: a) recursos 

humanos, financeiros e tecnológicos adequados e disponíveis; b) instrumentos de coordenação 

intra e intergovernamentais; e, c) estratégias de monitoramento e avaliação das ações.  

 

Já a capacidade político-relacional conta com três novas capacidades inseridas, sendo estas: a) 

a interação das burocracias do Executivo com atores do sistema político representativo; b) 

canais de participação; e c) articulação com os mecanismos de controle, tanto internos como 

externos. 
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Figura 4 - Decomposição do conceito de Capacidades Estatais 
Fonte: GOMIDE et al. (2017). 

 

De acordo com os autores supracitados, o nível tautológico apresenta o conceito de capacidades 

estatais de forma exclusiva, sendo que o nível constitutivo trata de ambas as variáveis na 

sequência: capacidade técnico-administrativa e a capacidade político-relacional. Já o terceiro 

nível seria o nível indicativo de capacidades. Para fins desta tese, uma adaptação da 

decomposição do conceito de capacidades estatais apresentado por Gomide et al. (2017) foi 

realizada com o intuito de apresentar as variáveis que causam o fenômeno de interesse do 

pesquisador (KOCHER, 2010). Em outras palavras, para as variáveis indicativas da presença 

de capacidade técnico-administrativa, elencou-se outras três variáveis na tentativa de se 

aproximar do “como” exercer as variáveis indicativas já postas pela literatura. O foco dessas 

três novas caracterizações, aqui nomeadas de conhecimentos, é compreendida como a execução 

prática das variáveis indicativas e acredita que seja por meio dessas que se torne possível 

traduzir a relação entre a capacidade político-relacional e a técnico-administrativa. Dado o corte 

deste estudo – execução orçamentária –, a capacidade político-relacional é exemplificada por 

meio das entrevistas, conforme abordado adiante.  
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Figura 5 - Decomposição do conceito de Capacidades Estatais variável técnico-

administrativa 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Gomide et al. (2017). 

 

 

O raciocínio que rege a figura anterior reconhece que para que haja boa capacidade político-

relacional, os conhecimentos necessários para garantir boa capacidade técnico-administrativa 

deverão guiar a burocracia e, por consequência, os governos. Além disso, espera-se que a 

capacidade político-relacional receba insumos da capacidade técnico-administrativa e vice-

versa para que atores políticos se articulem da melhor forma possível. Nesse sentido, é 

detalhado adiante, na seguinte ordem:  

 

• A capacidade técnico-burocrática para compreender e validar o processo de 

planejamento e previsão de receitas e despesas previstos no arranjo institucional legal 

estabelecido pelas legislações sobre o orçamento público. 
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• A capacidade técnico-burocrática para compreender e gerir orçamentos, dado que a 

contabilidade pública não é de fácil domínio ou acesso e ainda é um desafio assumir 

uma análise crítica sobre o mesmo.  

• O arranjo institucional de controle presente no Brasil em suas três vertentes: interno, 

externo e social. 

• O arranjo institucional de promoção da accountability, entendida como um dos 

resultados a serem alcançados pelos governos. 

 

Os itens anteriores descritos, quando somados, colaboram com o modelo analítico proposto 

neste trabalho, indo ao encontro do arquétipo adotado por Gomide e Pires (2014) e Pires e 

Gomide (2016). Dado que este trabalho tem como peça fundamental de análise o orçamento, 

faz-se necessário compreender que a capacidade técnico-administrativa deverá levar em 

consideração os quadrantes anteriores, afinal, somente se gasta de acordo com as diretrizes e 

parâmetros legais; somente se gasta se a burocracia domina a gramática própria da 

contabilidade e do orçamento público; somente se gasta se a burocracia está aderente às 

ferramentas de controle; e o resultado dos investimentos deveriam promover maior 

accountability por parte dos governos. 

 

 

3.1 A soma das partes: capacidades estatais 

 

 

A noção de capacidades estatais é inicialmente analisada sob duas perspectivas: a primeira 

operacionaliza o conceito em função da construção do Estado, enquanto o segundo apresenta o 

conceito sob a perspectiva de o Estado garantir o seu desenvolvimento econômico por meio de 

políticas bem estruturadas. “A primeira geração estava interessada na autonomia do Estado para 

exercer o monopólio legítimo da violência, enquanto a segunda foca atenção na habilidade de 

entregar resultados” (LIMA, 2018, p. 4). 

 

Dentro dessas abordagens – a construção do Estado e Estado que implementa ações para seu 

desenvolvimento – os arranjos institucionais necessários não são um consenso e a literatura 

mobilizada sobre capacidades estatais reflete a inexistência de uma definição clara e comum 
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sobre o que tem sido definido em função dos propósitos de estudos (SCOKPOL, 2010; 

FUKUYAMA, 2013; CINGOLANI, 2013; PIRES; GOMIDE, 2016).  

 

Gomide et al. (2017) utilizam-se das explanações de Gallie (1956) para justificar que, diante 

dos inúmeros usos metodológicos para mobilizar o conceito, ele é compreendido como um 

“conceito essencialmente contestado” – expressão utilizada por Gallie (1956) ao expor sua tese 

de que alguns conceitos, como ‘Arte’, ‘Democracia’ ou ‘Justiça Social’, não contam com um 

entendimento/definição comum. A justificativa dada pelo autor é de que tais conceitos são 

eminentemente avaliativos, ou seja, carregam consigo uma carga de subjetividade e de critérios 

previamente definidos pelo pesquisador enquanto sujeito da avaliação (GALLIE, 1956), o que 

não é necessariamente ruim, todavia, trata-se de um campo em disputa.  

 

Assim como Gallie (1956), Kocher (2010) explana sobre como o termo capacidades estatais 

têm diferentes desdobramentos conceituais. Kocher (2010) utiliza do próprio conceito de 

capacidades estatais para justificar os desafios de construir uma racionalidade única: 

capacidades estatais é um conceito vinculado a um fenômeno não observável o que gera, por 

consequência, a presença de alguns estudos com justificativas tautológicas, sendo necessários 

estudos com maior rigor no que tange o uso do conceito, evitando assim respostas circulares. 

De acordo com Kocher (2010), uma oportunidade de amadurecimento está na decomposição 

do conceito em partes menores, capazes de tornar válida a avaliação sobre capacidades estatais 

(KOCHER, 2010; GOMIDE et al., 2017; GOMIDE et al., 2018).  

 

Apesar da inexistência de uma definição única, capacidades estatais ainda é o termo que 

justifica as capacidades que os estados têm, ou não, para se desenvolverem e se relacionarem 

com grupos de interesse. Contudo, Evans (1993; 1995) afirma sobre a importância de insular a 

burocracia em prol do aumento das capacidades estatais: é necessário que a burocracia saiba 

capturar influências externas em conjunto com os nichos da sociedade sem, necessariamente, 

ser capturada pelo ambiente externo. “O insulamento burocrático refere-se à imunização das 

burocracias das dinâmicas políticas para que seus recursos não sejam usados como moeda” 

(LIMA, 2018, p. 6).  

 

Qualificando o debate, Evans (1993) colabora para o melhor entendimento sobre a diferença 

existente entre autonomia e capacidade. Para o autor, compreender o termo capacidade estatal 
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perpassa pelo conhecimento de como o estado se relaciona com outros grupos para além da 

própria administração – inclusive com o mercado –, e aqui reside um aspecto crucial na tese de 

Evans (1993) também citado por Gomide et al. (2018): a agregação dos conceitos de autonomia 

e capacidade não será necessariamente uma relação positiva, à medida que a burocracia tende 

a interagir com outros nichos, reportando, assim, a noção de “autonomia inserida20” ou 

“autonomia com parceria”, que envolve a manutenção de uma burocracia aos moldes 

weberianos com certa relação com nichos extra estado, como o setor privado, por exemplo:  

 

[...] um estado eficaz, exige mais do que aparelho administrativo insulado 

corporativamente coerente. Exige inteligência acurada, inventividade, repartições 

ágeis e respostas elaboradas a uma realidade econômica mutável. Tais argumentos 

exigem um Estado que é muito mais inerido na sociedade que insulado (EVANS, 

1993, p. 23).  

 

Um argumento importante é abordado por Scokpol (2010), ao afirmar que estudos sobre a 

capacidade do estado com foco na manutenção do território, na capacidade fiscalizatória, bem 

como do grupo ou da burocracia que lá se encontram é um “ponto de partida para a investigação, 

contudo, estudos mais frutíferos das capacidades estatais tendem a concentrar em áreas mais 

específicas” (SCOKPOL, 2010, p. 17, tradução nossa). De acordo com a autora, é possível 

encontrar governos que podem ter alta capacidade de implementação e boa execução em uma 

política e baixa capacidade em outra, ou seja, é possível encontrar estados com autonomia para 

“fixar políticas e capacidade para implementá-las” (GOMIDE et al., 2018, p. 4) não sendo esta 

uma relação diretamente proporcional. GOMIDE et al. (2018) apresentam os argumentos da 

autora: 

[...] a autonomia não seria uma característica estrutural ou fixa de nenhum Estado, 

uma vez que ela pode ir e vir à medida que as organizações burocráticas sofrem 

transformações, tanto internamente quanto em suas relações com grupos sociais e 

outras partes do governo. Do mesmo modo, se o fundamento da capacidade do estado 

reside na existência de um corpo de funcionários qualificados e de instrumentos 

adequados para utilização nas políticas, essas características também variam com o 

tempo, entre as áreas de políticas públicas e de acordo com os arranjos político-

institucionais existentes (GOMIDE et al., 2018, p. 4). 

 

 
20 “Evans (1993) alerta que a combinação entre autonomia e inserção depende tanto do caráter historicamente 

determinado do aparelho do Estado quanto da estrutura social circundante. Ademais, deve existir coesão de 

propósitos e compartilhamento de convicções entre os escalões superiores e os burocratas, como também entre 

esses. De outra maneira, os laços da burocracia com o setor privado degenerariam em captura, rent-seeking e 

corrupção. Igualmente, a eficácia das políticas públicas exigiria correspondência da sociedade: seria inútil conectar 

o aparelho de Estado a um conjunto fragmentado de atores sociais sem qualquer capacidade de interlocução ou 

representação de interesses na política em questão. Por isso, o conceito de autonomia inserida é dinâmico e 

relacional” (GOMIDE et al., 2018, p. 5). 
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Diante do debate sobre autonomia e capacidades, uma nova expressão é adotada, a saber, 

Governança, utilizada para tratar da relação de coordenação entre Estado e demais atores – tanto 

públicos como privados – com o intuito de qualificar a entrega de bens públicos. De acordo 

com Pires e Gomide (2016), a expressão Governança, utilizada por Fukuyama (2013), busca 

avaliar arranjos com foco na implementação de políticas públicas.  

 

Percebe-se que o conceito dispõe de duas correntes, e, dentro dessas as interpretações são 

diversas. 

 

Em levantamento realizado por Cingolani (2013), a autora define o termo como um conceito 

multidimensional em razão de sua operacionalização em diferentes vertentes sobre o mesmo 

campo do conhecimento, a saber, o poder do estado com a presença de um corpo burocrático 

“fundamentada nos pressupostos da especialização das funções, do formalismo, da hierarquia 

e da impessoalidade”, tal como as premissas weberianas (WEBER, 1991 apud GOMIDE et al., 

2018, p. 86):  

[...] a) capacidade coercitiva/militar; b) capacidade fiscal; c) capacidade 

administrativa/implementação; d) transformação ou industrialização; e) capacidade 

relacional com território; f) capacidade legal e g) capacidade política (CINGOLANI, 

2013, p. 27, tradução nossa).  

 

Apesar de o termo não se aproximar de um consenso, as interpretações não são excludentes. De 

acordo com levantamento elaborado por Cingolani (2013), os autores da década de 1960 

buscavam utilizar o conceito de capacidades estatais para justificar a emergência dos Estados, 

seus conflitos internos e externos, evitando a dimensão relacional. Além disso, é possível 

classificar essa literatura como a compreensão do Estado e suas capacidades estatais frente a 

sua burocracia e seus procedimentos, incluindo sua capacidade de arrecadação 

(HUNTINGTON, 1968 apud CINGOLANI, 2013). Autores da década de 1970 elencavam a 

soberania e a estabilidade administrativa como fatores-chave para que um Estado pudesse 

implementar alguma política (TILLY, 1975; SKOCPOL, 1979 apud CINGOLANI, 2013).  

 

Já a literatura da década de 1980 inclui junto às variáveis anteriores a visão de que o Estado 

terá maior capacidade à medida que as capacidades relacionais se desenvolverem, ou seja, que 

garantam a chamada autonomia inserida, dialogando com Evans (1993) (SKOCPOL, 

RUESCHEMEYER; EVANS, 1985; LEVI, 1988; EVANS, 1986; MANN, 1986; MIGDAL, 

1988 apud CINGOLANI, 2013). A década de 1990 apresenta como adicional às discussões 
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anteriores – que mantêm a discussão sobre capacidade da burocracia bem como a capacidade 

arrecadatória – a noção de que o Estado deve ter capacidades estatais adequadas para que se 

torne possível inovar quando políticas públicas anteriores se tornam obsoletas e acabam 

falhando (WEAVER; ROCKMAN, 1993; GEDDES, 1996; WORLD BANK, 1997; WEISS, 

1998; EVANS; RAUCH, 1998 apud CINGOLANI, 2013).  

 

Nos anos 2000, não há nova perspectiva a ser adicionada ao campo, sendo que todas as 

dimensões de capacidades estatais estão em análise. Assim, tanto as discussões mais antigas 

sobre capacidade coercitiva e arrecadatória como o debate sobre a dimensão relacional estão 

novamente presentes (CENTENO, 2002; FEARON; LAITIN, 2003; FUKUYAMA, 2004; 

ACEMOGLU; TICCHI; VINDIGNI, 2006; 2011; BESLEY; PERSSON, 2007; 2008; 2009; 

BACK; HADENIUS, 2008; SOIFER, 2008; ROBINSON, 2008; CADERNAS, 2010; 

KOCHER, 2010; DEROUEN, 2010; MCBRIDE et al., 2011; DINCECCO; PRADO, 2012; 

BESLEY; PERSON, 2011; HAMM et al., 2012; KNUTESEN, 2012; FUKUYAMA, 2013 

apud CINGOLANI, 2013). Nota-se a presença de duas grandes abordagens, sendo a primeira 

focada na “análise de processos históricos de construção do Estado [...] e outra geração que 

utiliza o conceito de capacidade estatal para refletir sobre as capacidades que os Estados – que 

já superaram seus estágios iniciais de construção – possuem (ou não) para atingir os objetivos 

que pretendem por meio de políticas públicas” (PIRES; GOMIDE, 2016, p. 121). 

 

Após o levantamento realizado por Cingolani (2013), é possível ainda mencionar o texto 

elaborado por Rotberg (2014) em resposta aos apontamentos de Fukuyama (2013). Neste texto, 

a conceitualização de capacidades estatais parte da noção de governança que é a soma das ações 

do Estado para elaborar políticas e regramentos, gerando, como resultado, seus cumprimentos. 

Frente à definição de Fukuyama (2013), enquadra-se tal argumento na dimensão legal e 

administrativa proposta por Cingolani (2013), apresentada da Tabela 3, a seguir. Em resposta, 

Rotberg (2014) afirma que a “boa governança” apontada por Fukuyama (2013) é a melhor 

performance e resultados por parte do Estado que se pode alcançar, “inclusive se estas forem, 

a princípio, decisões impopulares, todavia, capaz de qualificar e melhorar a vida daqueles que 

residem em países em desenvolvimento” (ROTBERG, 2014, p. 517). Tal resposta pode ser 

enquadrada na dimensão burocrático/coercitiva. Em seguida, apresenta-se o levantamento da 

conceitualização de capacidades estatais elaborado por Cingolani (2013) e aqui reclassificado.  
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Tabela 4 - Levantamento da interpretação do conceito de capacidade estatal 

(continua) 

Período Autores Levantamento da interpretação do conceito de Capacidade Estatal
Dimensão 

Enfatizada

"Capacidade estatal é a durabilidade, complexidade, adaptabilidade, coerência e autonomia das organizações e 

procedimentos" (p. 12 em Hanson e Sigman 2011, p.5).

"No processo de formação do estado na Europa Ocidental, imponência é definida pela construção de um 

aparato estatal repressivo que atraiu efetivamente os recursos necessários da população local" (p. 40).

"Integridade soberana e estabilidade administrativa-militar de um determinado território são pré-condições 

para qualquer estado ter habilidade de implementar politicas. Além disso, leais e habilidosos funcionários e 

recursos financeiros generosos " (p. 16).

Skocpol (1985)
"Capacidade estatal é capacidade de "implementar objetivos oficiais, especialmente em situações de oposição 

real ou potencial de poderosos grupos sociais em face de circunstâncias socioeconômicas recalcitrantes" (p. 9).

Rueschemeyer, 

Evans (1985)

"Efetividade estatal na intervenção da economia. Intervenção efetiva requer burocracia capaz e boa 

coordenação e coerência entre as organizações estatais".

Levi (1988) "A capacidade do estado de fornecer bens coletivos, através do aumento da receita".

Evans (1986, 1995)
"A chave para a capacidade estatal é "autonomia incorporada": a combinação de poder administrativo insulado 

e um certo nível de inserção do estado na estrutura produtiva".

Mann (1986, 1993)
"[...] "a capacidade para realmente penetrar na sociedade civil e para implementar decisões políticas em todo o 

reino (p. 59).

Migdal (1988)

Capacidades são "as habilidades dos líderes de estado de usar as agências estatais para fazer as pessoas na 

sociedade a fazer o que eles querem que seja feito" (1988, p. prólogo), ou para "alcançar os tipos de mudanças 

na sociedade que os líderes buscaram através do planejamento, políticas e ações estatais" (p. 4). Estes incluem 

"as capacidades para penetrar a sociedade, regular as relações sociais, extrair recursos e apropriar ou usar 

recursos de determinada maneira" (p. 4). 

Weaver e Rockman 

(1993)

Eles listam dez capacidades estatais universais, dentre os quais estão manter prioridades; para inovar quando 

políticas antigas falham e para garantir implementação efetiva de políticas.

Geddes (1996)

"[...] habilidade de taxar, persuadir, modelar os incentivos frente aos atores privados, e tomar efetivas decisões 

burocráticas durante o curso de implementação. Dependem por sua vez da existência de efetivas organizações 

burocráticas" (p. 14).

World Bank (1997)
"Capacidade estatal é definida como: a habilidade capacidade de empreender e promover ações coletivas com 

eficiência" (p. 3).

Weiss (1998) "conceber e implementar políticas que aumentam o excedente de investimento de uma sociedade" (p. 16) 

Evans e Rauch 

(1999)

A condição weberiana é o grau em que agências estatais são caracterizadas por recrutamento meritocrático e 

oferta previsível, premiando carreiras de longa duração.

1990

Função 

Administrativa do 

Estado (ainda 

com foco em 

atividades de 

garantia do 

desenvolvimento)

e alguns autores 

apontando a 

Função 

Relacional

1960 - 1970

Huntington (1968)

Tilly (1975)

Skocpol (1979)

Função da 

Construção do 

Estado

1980

Função 

Administrativa e 

Relacional do 

Estado (ainda 

com foco em 

atividades de 

garantia do 

desenvolvimento)

 
Fonte: Adaptado de Cingolani (2013, tradução nossa).  
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Tabela 4 - Levantamento da interpretação do conceito de capacidade estatal (fim) 

Período Autores Levantamento da interpretação do conceito de Capacidade Estatal
Dimensão 

Enfatizada

Centeno (2002) Capacidade estatal é a habilidade de uma autoridade política relevante de fazer cumprir seus desejos. Fiscal

Fearon e Laitin 

(2003)

Capacidade estatal é "capacidade policial e militar do governo e o alcance das instituições governamentais 

sobre as áreas rurais" (p. 80).

Fukuyama (2004)
Capacidade estatal é " a habilidade dos estados de planejar e executar políticas e fazer cumprir leis claramente 

e transparentemente" (p. 9).

Acemoglu, Ticchi e 

Vindigni (2006, 

2011)

Eficiência estatal envolve as habilidades de uma autoridade central de monitorar burocratas.

Besley e Persson 

(2007, 2009)
Alta capacidade é  a boa aplicação dos direitos e contratos de propriedade (2009, p. 1219).

Bäck e Hadenius 

(2008)

Capacidade estatal é multidimensional: monopólio militar, monopólio da capacidade fiscal, alta autonomia 

burocrática, monopólio da capacidade legal.

Soifer (2008)
Três abordagens para o poder infra estrutural: a) relacionamento entre o estado e suas "instituições 

irradiadoras"; b) capacidade da administração central; c) alcance territorial do estado.

Função 

Relacional

Besley e Persson 

(2008)
"[...] capacidade de cobrar impostos para financiar bens públicos e fazer transferências" (p. 522). Legal e fiscal

Robinson (2008) Coordenação do conhecimento entre locais fragmentados de governança. Relacional

Cardenas (2010) "Capacidade estatal é definida como habilidade estatal de gerar receita tributária do público" (p. 15).

Kocher (2010)
Cinco características de estados fortes que são falsificáveis: a) Centralização e unificação; b) riqueza e 

capacidade tributária; c) burocracia profissional; d) poucas restrições ao regime; e) exército forte.

DeRouen et. al. 

(2010)

Capacidade é "a habilidade do estado de alcançar as metas que persegue, possivelmente diante da resistência 

dos atores dentro do estado" (p. 335).

McBride, Milante e 

Skaperdas (2011)

"Nós empregamos o termo capacidade estatal para denotar o nível de compromisso que pode ser alcançado, 

mas que pode mudar ao longo do tempo sob a influência de pessoas de fora assim como de ações dos 

principais atores dos países" (p. 448).

Legal

Dincecco e Prado 

(2012)
Capacidade fiscal é " a habilidade dos estados de aumentar as receitas tributárias" (p. 172).

Besley e Persson 

(2011)

" Capacidade institucional do estado de executar várias políticas que entregam benefícios e serviços para 

empresas domésticas" (p. 6).

Hamm, Kinh e 

Stuckler  (2012)

Capacidade estatal é entendida como a existência de poder infra estrutural (Mann, 1986): a habilidade do 

estado de penetrar na sociedade e realizar seus objetivos.

Função 

Relacional

Knutesen (2012)
Capacidade estatal é entendida como a implementação com sucesso de políticas públicas através de uma 

burocracia eficiente em seguir regras.

Fukuyama (2013) Capacidade é definida pelos insumos para a burocracia, como o nível de educação dos funcionários do governo.

Legal e fiscal

Legal e fiscal

Legal e fiscal

Legal e fiscal

2000

 
Fonte: Adaptado de Cingolani (2013, tradução nossa). 
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Há, ainda, alguns autores não citados no levantamento de Cingolani (2013) devido ao próprio 

recorte da publicação. Além da resposta de Rotberg (2014) e Fukuyama (2013), o artigo de Wu 

et al. (2015) é relevante dado o esforço em definir capacidades estatais a partir de um conjunto 

de competência necessárias para que as funções públicas obtenham boa performance. Nesse 

sentido, os autores categorizam as capacidades estatais em três – analítica, operacional e política 

– sendo que cada uma dessas categorias podem envolver diferentes recursos – individuais, 

organizacionais ou sistêmicos – “assim, as competências analíticas garantiriam que as políticas 

públicas fossem tecnicamente sólidas; as competências operacionais permitiriam o alinhamento 

dos recursos disponíveis com as ações para que elas possam ser implementadas; e as 

competências políticas auxiliariam na obtenção de sustentação de apoio político para as ações 

governamentais” (WU et al., 2015 apud GOMIDE et al., 2018, p. 6). 

 

A partir da revisão da bibliografia, nota-se que as abordagens internacionais de fato dividem a 

produção no tema entre o poder do Estado no que tange a sua construção e institucionalização 

e seu poder mediante a capacidade que a burocracia tem para produzir bens públicos ou políticas 

públicas. Em ambos os casos, o cuidado em desmembrar o conceito, tal como sugerido por 

Kocher (2010), é pertinente. Nessa linha, o estudo de Wu et al. (2015) apresenta um framework 

sem necessariamente desmembrar em mais uma variável o que seriam as capacidades 

organizacionais ou sistêmicas. Pode-se inferir previamente que as chamadas “capacidades 

analíticas e operacionais” elaboradas por Wu et al. (2015) vão ao encontro das “capacidades 

estatais técnico-administrativas”, organizadas por Gomide e Pires (2016; 2017; 2018). 

 

Pires e Gomide (2016) apresentam a definição das capacidades técnico-administrativas como 

“dimensão associada às noções de eficiência e eficácia” derivadas “da existência de uma 

burocracia competente e profissionalizada, dotadas de recursos organizacionais, financeiros e 

tecnológicos necessários para conduzir as ações de governo de forma coordenada” (PIRES; 

GOMIDE, 2016, p. 127). A variável técnico-administrativa é avaliada por Pires e Gomide 

(2016) em função de aspectos como: a) a presença de burocracias governamentais 

profissionalizadas; b) a presença de coordenação entre órgãos; e c) a presença de 

monitoramento da implementação da política. Aqui reside a oportunidade desta pesquisa: se o 

resultado da administração pública é entregar bens públicos, todos eles partem da premissa da 

presença de recursos orçamentários para a sua execução. Todavia, ser uma burocracia 

profissional ou especializada no que tange ao orçamento não é simples, razão pela qual este 
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estudo se torna relevante e contribui para o campo de públicas. É verificada a capacidade do 

estado de MG alocar recursos de forma a entregar políticas públicas eficientes na Segurança 

Pública.  

 

No que tange à coordenação e ao monitoramento, MG buscou garantir tais enfoques, conforme 

detalhado na seção quatro. Além disso, torna-se importante, tal como Kocher (2010) explana, 

reforçar a lógica de conceito multinível e a necessidade de decompor não somente o conceito 

de capacidades estatais como o de capacidades técnico-administrativas, foco deste trabalho e 

que deságua nas análises orçamentárias. 

 

Assume-se, neste trabalho, que a capacidade de compreender arcabouços legais, finanças e sua 

gramática rígida e as estruturas de controle, sejam esses internos, externos ou sociais, 

responsáveis por averiguar as contas públicas, poderá aproximar o Estado de melhores 

resultados no que tange ao public capacity. A soma desses conhecimentos poderá promover a 

capacidade de promover accountability. As etapas que formam esse “tipo ideal” de capacidades 

estão detalhadas a seguir. 

 

 

3.2 Parte Um: o arranjo legal 

 

 

Como primeira parte da explicação dos conhecimentos necessários para garantir que Estados 

alcancem a capacidade técnico-administrativa, apresenta-se o arranjo legal do Planejamento e 

do Controle no Brasil que dá diretrizes para todos os entes federados e, por consequência, 

impacta o estado de MG no que tange à execução do seu orçamento. 

 

É inevitável recorrer à legislação brasileira para compreender a lógica que a administração 

pública assume no planejamento e execução das despesas para a implementação de uma política 

pública. O cumprimento de determinadas regras sobre o processo de planejamento é imposto a 

todo o território nacional seja por meio de Leis, Decretos ou Portarias, levando em consideração 

as prerrogativas constitucionais21.  

 
21 O processo de planejamento-orçamento está previsto no Artigo 165 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 
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3.2.1 A hierarquia das leis 

 

 

Citando Faria (1988), Di Pietro (2017) resgata que “equilíbrio entre poderes e representação 

política, certeza jurídica e garantia dos direitos individuais, constitucionalidade, legalidade e 

hierarquia das leis são princípios básicos em torno dos quais o Estado liberal se desenvolveu” 

(FARIA, 1988 apud DI PIETRO, 2017, p. 40). Nessa hierarquia das leis, a Constituição Federal 

de 1988 aparece no topo do que se pode entender como “pirâmide de normas”. A própria 

Constituição define o chamado poder constituinte derivado, ou seja, o processo necessário para 

sua própria alteração22. 

 

Do mesmo modo, é a Constituição que determina os instrumentos legais elaborados pelo Poder 

Legislativo, conforme Artigo 59: a) emendas à Constituição; b) leis complementares; c) leis 

ordinárias; d) leis delegadas; e) medidas provisórias; f) decretos legislativos; e, g) resoluções. 

Há ainda menção às leis complementares “que disporá sobre a elaboração, redação, alteração e 

consolidação das leis” (BRASIL, 1988). As chamadas leis complementares devem ser adotadas 

para regulamentar assuntos específicos, enquanto as leis ordinárias desempenham papel 

residual, nos casos em que não houver a expressa exigência de lei complementar. As normas 

infralegais não têm o caráter de gerar direitos e obrigações, contudo, refletem comandos do 

Poder Executivo destinados a normatizar a correta aplicação das leis em vigor. Nesse contexto, 

destacam-se os decretos e as portarias.  

 

 
22 Artigo 60: A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

II - do Presidente da República; 

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, 

pela maioria relativa de seus membros. 

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado 

de sítio. 

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se 

aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com 

o respectivo número de ordem. 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais. 

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova 

proposta na mesma sessão legislativa" (BRASIL, 1988). 
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Tão importante quanto a Carta Magna, a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, introduz normas 

gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos dos entes da federação. 

A Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, atualiza, para todos os entes da federação, o modelo 

de classificação da despesa por Funções, Subfunções, Programas, Projetos e Atividades. É por 

meio dessa classificação que se tem níveis de agregação da despesa, citados na seção 2 e 

detalhados adiante.  

 

No caso das finanças públicas, a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, comumente 

conhecida como “Lei de Responsabilidade Fiscal” (LRF), estabelece um conjunto de normas 

com o objetivo de garantir a responsabilidade fiscal entre a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. De acordo com a referida Lei, a responsabilidade envolve:  

 

[...] a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas 

de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que 

tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e 

outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar (BRASIL, 

2000, p. 1). 

 

Além de apresentar um formato legal de planejar as receitas e de definir as despesas, a LRF 

também apresenta um conjunto de possíveis punições associadas aos descumprimentos das 

prerrogativas da Lei. Pode-se citar como exemplo o congelamento de repasses da União para 

os estados e municípios (BRASIL, 2000). 

 

A forma de se planejar, além de prevista constitucionalmente, também está disposta na LRF: 

cabe aos entes federados elaborarem suas respectivas leis, sendo: a Lei Orçamentária Anual 

(LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), bem como o chamado Plano Plurianual 

(PPA). Assim, a ação anterior à execução do orçamento em si, envolve o conhecimento, assim 

como a elaboração das peças legais e orçamentárias, ou seja, envolve o ato de planejar. A 

elaboração é realizada pelo Poder Executivo e debatida pelo Poder Legislativo, seguido de sua 

aprovação.  

 

A LDO “compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas 

de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária 

Anual, [...]” (BRASIL, 1988), além de ser o momento em que se aprova a forma como foi 

construído e distribuído o orçamento sempre respeitando o equilíbrio entre as receitas e as 
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despesas. De acordo com a LRF (2000) é importante que a LDO acompanhe as decisões já 

negociadas entre os Poderes e registradas na LOA, além de buscar pela avaliação dos resultados 

dos programas delimitados e financiados com o recurso do orçamento.  

 

A LOA é a legislação que tem por objetivo “viabilizar a concretização das situações planejadas 

no Plano Plurianual e, obviamente, transformá-las em realidade obedecida a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias” (KOHAMA, 2017). A LOA, por ser uma peça legal construída anualmente, 

deve conseguir – em tese – estabelecer uma visão de curto prazo para as políticas públicas que 

serão desenvolvidas pela administração pública em questão, ou seja, fixam-se as despesas e 

estima-se a receita de cada exercício. A despesa detalhada nesse período pode (e acredita-se 

que deve) ser revisada anualmente, aumentando assim a possibilidade de ganho em eficiência. 

Além da elaboração da receita e da despesa anual, bem como a construção de metas de curto 

prazo, é importante que a LOA espelhe o detalhamento da despesa e o financiamento dos 

programas previstos. 

 

O PPA é desenhado de forma a garantir que todas as ações de um governo estejam dentro de 

programas e que tais programas governamentais estabeleçam metas de médio prazo abarcando 

o mandato de um governo. Nele, os produtos da soma das ações de um programa materializam 

as informações quantitativas e qualitativas presentes no documento. O PPA é um instrumento 

legal de planejamento que atinge sempre os três últimos anos de um mandato e o primeiro ano 

de mandato do sucessor, isso porque o PPA fixa as ações de governo para um período de 4 

anos23 (KOHAMA, 2017). 

 

Registra-se também a Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, comumente conhecida 

como a “Lei da Transparência” que acrescenta um importante aspecto à LRF ao exigir em lei a 

necessidade de determinar que se disponibilize, em tempo real, as informações sobre as receitas 

e despesas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Essa legislação fez com que, em 

tese, a cultura da disponibilização de dados se fizesse presente, afinal os chamados Portais da 

 
23 Em Minas Gerais – foco de estudo deste trabalho – a Constituição do Estado de Minas Gerais (2018) estabelece 

como obrigatoriedade, além dos instrumentos supracitados, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

(PMDI) que se propõe a garantir a continuidade da visão de longo prazo, estabelecendo diretrizes para um período 

de vinte anos.  
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Transparência, a partir dessa legislação, tornaram-se uma ferramenta comum de busca de dados 

sobre a administração pública, não debatendo o mérito da qualidade dessa transparência24.  

 

Há ainda um Decreto e uma Portaria atrelados à noção de planejamento e controle: o Decreto 

nº 7.185, de 27 de maio de 2010, estabelece um padrão mínimo de qualidade do sistema 

integrado de administração financeira e controle, mencionado na Lei Complementar 

supracitada. Esse Decreto é compreendido como primordial dado que nele se detalha sobre o 

compartilhamento de informações. No que tange à execução orçamentária e financeira as 

informações que estão listadas em caráter de obrigatoriedade envolvem: 

 

I - Quanto à despesa: 

a) o valor do empenho, liquidação e pagamento; 

b) o número do correspondente processo da execução, quando for o caso; 

c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, 

subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto; 

d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos 

de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de 

pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; 

e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, 

quando for o caso, com o número do correspondente processo; e 

f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso; 

II - Quanto à receita, os valores de todas as receitas da unidade gestora, 

compreendendo no mínimo sua natureza, relativas a: 

a) previsão; 

b) lançamento, quando for o caso; e 

c) arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários (BRASIL, 2010, p. 2). 

 

Já a Portaria nº 548, de 22 de novembro de 2010, garante requisitos mínimos de segurança do 

mesmo sistema integrado de administração financeira e controle supracitado e utilizado pelos 

entes federados.  

 

O que deveria estar diretamente atrelado à Lei da Transparência foi institucionalizado em forma 

de Lei somente em 2011: a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regula o acesso de 

informações. A chamada Lei de Acesso à Informação (LAI) estabelece que a “publicidade é 

um preceito geral e o sigilo é uma exceção” (BRASIL, 2011, p. 1) e esse esforço em induzir 

um comportamento mais transparente das administrações públicas brasileiras é analisado nesse 

trabalho como positivo.  

 
24 De acordo com a Controladoria Geral da União (2018), a transparência ativa é aquela em que o poder público 

apresenta, por meio de ferramentas web, informações sobre as ações públicas aos cidadãos. Já a transparência 

passiva é aquela em que o poder público responde à sociedade quando essa registra, por meio da Lei de Acesso à 

Informação, a necessidade ou o interesse em determinada informação. Esse formato exige a busca ou o 

levantamento das informações em arquivos ou sistemas por meio da área responsável pela informação. 
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Nos últimos anos, os Portais da Transparência nacionais têm apresentado informações para 

além daquelas que envolvem o número de servidores que trabalham na administração pública 

bem como os salários que eles recebem. Há ainda informações disponibilizadas sobre o número 

de convênios que uma Prefeitura ou Governo do Estado assinou com o Governo Federal, 

incluindo seus valores, o objeto e, se houver, o saldo remanescente desse termo firmado entre 

dois entes, licitações em andamento e as realizadas. Do ponto de vista exclusivo do orçamento, 

a maioria dos dados apresentados envolve receita e despesa dos governos. A legislação inerente 

a construção de um planejamento também é encontrada nesses portais.  

 

De forma sucinta, as tabelas a seguir apresentam o quadro legal do planejamento no Brasil, 

incluindo a Constituição Federal e suas prerrogativas de planejamento que são [ou deveriam 

ser] obedecidas a partir de sua promulgação. Todas as legislações a seguir são federais e devem 

ser levadas em consideração por Estados, Municípios e pelo Distrito Federal. 
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Tabela 5 - Legislação nacional sobre planejamento e orçamento 

Ano Tipo de Legislação Número Conteúdo Foco

1964 Lei 
Lei 4.320 de 17 de março 

de 1964

Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal

Foco no 

planejamento

1988 Constituição Federal

Capítulo II Das Finanças 

Públicas Artigo 163 ao 

Artigo 169

Estabelece normas gerais de finanças públicas, do sistema de planejamento e orçamento, limites da

despesa com pessoal

Foco no 

planejamento

1988 Constituição Federal
Capítulo VII Da 

Administração Pública

Estabelece normas gerais de para a administração pública direta e indireta, para servidores públicos, para

os militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios e para as Regiões 
Foco na gestão

1999 Portaria
Portaria n. 42 de 14 de 

abril  de 1999 

Atualiza a discriminação da despesa por funções de que tratam o inciso I do § 1o do art. 2o e § 2o do art.

8o, ambos da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, estabelece os conceitos de função, subfunção,

programa, projeto, atividade, operações especiais, e dá outras providências

Foco no 

planejamento

2000 Lei Complementar
Lei Complementar n. 101 

de 04 de maio de 2000

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras

providências
Foco na gestão

2009 Lei Complementar
Lei Complementar n. 131 

de 27 de maio de 2009

Acrescenta dispositivos à Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a

disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e

financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

Foco na gestão

Elaboração própria.  

 

Tabela 6 - Leis nacionais sobre Controle no Brasil 

Ano Tipo de Legislação Número Conteúdo Foco

2010 Portaria
Portaria n. 548 de 22 de 

novembro de 2010

Estabelece os requisitos mínimos de segurança e contábeis do sistema integrado de administração

financeira e controle utilizado no âmbito de cada ente da Federação, adicionais aos previstos no Decreto

nº 7.185, de 27 de maio de 2010

Foco na 

administração 

financeira e controle

2011 Lei
Lei n. 12.527 de 18 de 

novembro de 2011

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o

do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no

11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras

providências

Foco na 

transparência / 

Controle Social

Elaboração própria.  
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O levantamento legal nos mostra que, durante anos, existiram janelas de oportunidades para 

formalizar diretrizes e institucionalizar os modelos de planejamento supracitados, sendo que foi 

somente nos anos 2000 que o planejamento e gestão passaram a ser objeto conjunto das 

legislações. Todavia, nota-se que os avanços legais, sozinhos, não podem garantir resultados de 

melhora no planejamento, indo ao encontro das afirmações de Pires e Gomide (2016), de que 

os arranjos institucionais são complementares e um deles envolve a dimensão de planejamento 

e controle “para a promoção da transparência da atividade estatal e a defesa dos interesses 

sociais” (PIRES; GOMIDE, 2016, p. 122). 

 

 

3.3 Parte Dois: o arranjo orçamentário 

 

 

Assumidas as premissas legais, faz-se necessário detalhar como essas diretrizes são executadas 

na prática. Além desse raciocínio, a ação de alocar o orçamento gera, por consequência, a 

oportunidade de aumentar a chamada transparência orçamentária. Considera-se pertinente 

detalhar o orçamento enquanto objeto que envolve transparência dado que este trabalho 

reconhece a importância dos governos serem – ou tentarem ser – accountable.  

 

Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015) explanam acerca dos inúmeros formatos de se pensar a 

transparência e avançam ao afirmar que, independentemente da variável utilizada para explicar 

a qualidade ou a quantidade da transparência, a busca pelo aumento da accountability 

democrática é objetivo comum de toda a literatura existente. De acordo com esses autores, o 

“significado literal [da transparência] era sustentado na ideia de luz e visão, enquanto o 

significado figurado representava tudo aquilo que podia ser inferido com algum grau de 

facilidade e acurácia” (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; RICCIO, 2015, p. 150). Conclui-se, 

previamente, que a visibilidade e a capacidade de inferência são condições sine qua non para 

que governos exerçam a transparência orçamentária. 

 

Percebe-se que a transparência é uma das etapas da accountability, etapa essa que envolve a 

abertura das informações vinculadas à administração pública, gerando maior proximidade do 

cidadão às instâncias de decisão, principalmente diante do movimento de descentralização da 

execução das políticas públicas, seja para os governos estaduais, seja para os governos locais. 
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Contudo, ao observarmos mais atentamente os canais de diálogo entre governo e sociedade, 

podemos presumir que o segundo compreende o primeiro e vice-versa, principalmente quando 

se aborda a temática do orçamento a sua distribuição em um governo. Assumindo, tal como 

Zuccolotto, Teixeira e Riccio (2015) explanam, que o conceito de transparência tem um 

significado fluido, que a depender do fluxo de informações que se encontra sob análise receberá 

um contexto e uma resposta diferente, ressalta-se que, independentemente da análise, a resposta 

a ser dada perpassa pela ideia do acesso à alguma informação. Pode-se citar como exemplo, o 

fato de o conceito de transparência ser vinculado às informações disponibilizadas nos Portais 

da Transparência (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; RICCIO, 2015). Desse modo, cabe refletir 

sobre como o acesso a essa informação é elaborado pelos governos, e se essas informações 

convergem em uma ideia de política pública, bem como convergem em maior capacidade 

estatal. Nesse sentido, cabe apresentar a forma como os governos organizam não somente seus 

instrumentos legais de planejamento, como também o orçamento em si.  

 

Do ponto de vista orçamentário, a União, Estados, Distrito Federal e os Municípios devem 

classificar as suas receitas e despesas da mesma forma, gerando assim um padrão de 

classificação para que os controles realizem as suas atividades-fim. A forma encontrada para 

padronizar toda e qualquer movimentação de recursos públicos no país se dá por meio de contas 

que são classificadas de forma específica. A classificação orçamentária, de acordo com 

Giacomoni (2017), portanto, colabora para que três finalidades sejam alcançadas, a saber, 

antecipar situações, registrar a movimentação durante a execução do recurso público e 

demonstrar resultados (GIACOMONI, 2017, grifo nosso). O autor ainda utiliza das 

explanações de Burkhead (1971) que afirma que as contas orçamentárias são positivas quando: 

“[...] organizadas de maneira a facilitar a formulação de Programas; a contribuir para a efetiva 

execução do orçamento; para prestar contas; analisar os efeitos econômicos das atividades 

governamentais [...]” (BURKHEAD apud GIACOMONI, 2017, p. 88-89). 

 

Conforme citado anteriormente, a organização do recurso público foi institucionalizada por 

meio da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e desde então as contas públicas devem ser 

agrupadas com a finalidade de propiciar uma avaliação das transações das administrações 

públicas (BRASIL, 1964) e incrementos qualitativos a essa legislação, inclusive atendendo à 

Constituição de 1988, foram absorvidos pela administração pública brasileira, alcançando o 

formato de distribuição do orçamento atual, conforme veremos adiante. 
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Na tentativa de detalhar o que se compreende como capacidade técnico-administrativa no que 

tange ao reconhecimento de um orçamento, este trabalho se propõe a decompor uma dotação 

orçamentária, afinal não é pertinente assumir que esse seja um conhecimento de domínio 

público. Assume-se que a classificação orçamentária não é algo trivial, todavia, elenca-se aqui 

a norma geral.  

 

A composição do orçamento se dá por meio da elaboração da chamada ‘dotação orçamentária’, 

que é o resultado da organização do orçamento público em uma sequência numérica na qual 

cada conjunto de algarismos define o planejamento e a destinação do recurso público. Para fins 

de ilustração, utilizou-se de uma dotação orçamentária da antiga Secretaria de Estado de Defesa 

Social de Minas Gerais, e essa será desagregada em seus níveis de importância, conforme a 

ilustração abaixo: 

 

 
Figura 6 - Exemplo de Dotação Orçamentária 
Fonte: Minas Gerais, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (2016). 

 

 

A primeira etapa, intitulada de Unidade Orçamentária, “compreende uma repartição do órgão 

ou um agrupamento de serviços que se subordinam a determinado órgão. A unidade 

orçamentária é importante, pois a ela se consignam os recursos orçamentários (dotações)” 

(GIACOMONI, 2017, p. 91). Na figura a seguir, a sequência 1451 é a classificação institucional 

que estabelece que para a Administração Direta (número 1), há um código para a antiga 

Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais. Reforça-se que dentro da Administração 

Direta pode-se compreender diversas unidades orçamentárias (diversas Secretarias).  

 

Caso a dotação orçamentária se inicie com o algarismo 2, significa que o orçamento está 

disponibilizado para a Administração Indireta; com 3, significa que o orçamento está 

disponibilizado para uma Empresa Estatal e, por fim, com 4, que o orçamento está 

disponibilizado em um Fundo. 

 

 

1451.06.421.020.4379.0001.3.3.90.39.03.1.10.1
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Figura 7 - Exemplo de Dotação Orçamentária – Unidade Orçamentária 
Fonte: Minas Gerais, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (2016). 

 

 

A segunda sequência numérica representa a chamada Classificação Funcional, que abrange dois 

aspectos relevantes, a saber, a Função e a Subfunção. A Função, de acordo com a Portaria 

Interministerial nº 42 de 1999, e citado por Giacomoni (2017), é “o maior nível de agregação 

das diversas áreas de despesa que competem ao setor público. Já a Subfunção representa “uma 

partição da Função, visando agregar determinado subconjunto de despesas do setor público” 

(BRASIL, apud GIACOMONI, 2017, p. 96). A figura a seguir apresenta na sequência numérica 

uma dotação orçamentária a Função 06 – Segurança Pública e uma Subfunção utilizada pelo 

governo do estado de Minas Gerais, a chamada Subfunção 421 – Custódia e Ressocialização. 

 

Este trabalho exauriu as explicações acerca das três Subfunções ligadas à Segurança Pública. 

Contudo, no exemplo selecionado, apresenta-se uma composição numérica – 421 – não 

especificada até então. Esta Subfunção está vinculada a Função de Governo 14 – Direitos da 

Cidadania. Observa-se, portanto, a aplicação do Artigo da legislação nº 4.320 que autoriza a 

composição de Subfunções. Outras duas Subfunções tipicamente usadas são: 

 

06.122 – Administração Geral; 

06.999 – Demais Subfunções de Segurança (BRASIL, 2016). 

 

 

 
Figura 8 - Exemplo de Dotação Orçamentária – Classificação Funcional 
Fonte: Minas Gerais, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (2016). 

 

 

A terceira sequência numérica, chamada de Classificação Funcional Programática é adotada, 

de acordo com Giacomoni (2017), pelas administrações públicas a partir do advento da Portaria 

nº 09, de 28 de janeiro de 1974. Nessa etapa, espera-se que o planejamento consiga desmembrar 

a etapa anterior em Programas, Projetos e Atividades. No governo mineiro, conforme 

1451.06.421.020.4379.0001.3.3.90.39.03.1.10.1

1451.06.421.020.4379.0001.3.3.90.39.03.1.10.1
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demonstrado na figura a seguir, havia uma lógica de planejamento na qual a variável 

‘subprojeto’ e ‘subatividade’ não eram utilizados.  

 

 
Figura 9 - Exemplo de Dotação Orçamentária – Classificação Funcional Programática 
Fonte: Minas Gerais, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (2016). 

 

 

No exemplo anterior, a composição 020 identifica o Programa – Infraestrutura de Defesa Social; 

a composição 4379 identifica o Projeto Atividade – Custódia e Ressocialização de Presos; a 

composição 0001 não foi utilizada à época pelo governo do estado de Minas Gerais, etapa essa 

que é compreendida como discricionária de cada ente federado.  

 

A quarta parte da construção de uma dotação orçamentária envolve a chamada Classificação 

Econômica. A classificação é compilada em um documento chamado Classificador Econômico 

de Despesa que compila os parâmetros utilizados por um governo. Na figura a seguir, é possível 

observar a natureza econômica da despesa, que pode ser categorizada como uma Despesa 

Corrente ou como uma Despesa de Capital. Para ambas as categorias, há uma subdivisão: para 

as Despesas Correntes, classificadas como 03, há os seguintes grupos de despesa:  

 

01 – Pessoal e Encargos Sociais;  

02 – Juros e Encargos da Dívida; e  

03 – Outras Despesas Correntes.  

 

Para as Despesas de Capital, classificadas como 04, há os seguintes grupos de despesa: 

 

04 – Investimentos; 

05 – Inversões Financeiras; e  

06 – Amortização da Dívida. 

  

1451.06.421.020.4379.0001.3.3.90.39.03.1.10.1
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Figura 10 - Exemplo de Dotação Orçamentária – Classificação Econômica 
Fonte: Minas Gerais, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (2016). 

 

 

Os algarismos que dão sequência à Classificação Econômica exemplificada, apresentam a 

informação sobre a modalidade de aplicação:  

 

90 – Aplicação Direta;  

 

Além dessa há ainda:  

 

20 – Transferência à União; 

30 – Transferência a Estados e ao Distrito Federal; 

40 – Transferência a Municípios;  

50 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos; 

60 – Transferências a Instituições Multigovernamentais; 

71 – Transferências ao Exterior – Governos; 

72 – Transferências ao Exterior – Organismos Internacionais; 

73 – Transferências ao Exterior – Fundos Internacionais; 

90 – Aplicações Diretas. 

 

O algarismo 39 registrado no exemplo é a codificação para definir o chamado Elemento de 

Despesa25: 

 

39 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica;  

 

E o chamado Item de Despesa acima selecionado refere-se ao seguinte item: 

 

03 – Fornecimento de Alimentação. 

 

 
25 Os Elementos de Despesa são categorizados somando 64 categorias.  

1451.06.421.020.4379.0001.3.3.90.39.03.1.10.1
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Por fim, a última sequência numérica, que registra a Classificação Adicional, a Fonte de 

Recursos e o Identificador de Procedência e Uso (IPU), formam a dotação orçamentária por 

completo. No exemplo que segue, a Classificação Adicional envolve o Identificador de 

Programa Governamental (IPG) de número 01 – Programa Estruturador. Há também a 

classificação 00 – Programa Associado ou Especial. O segundo algarismo delimita a Fonte de 

Recursos que pode ser a Fonte 10 – Recursos Ordinários, como exemplificado na ilustração, 

ou:  

 

24 – Convênios com a União; 

25 – Operações de Crédito Contratuais; 

60 – Recursos Diretamente Arrecadados; e 

70 – Convênios, Acordos e Ajustes provenientes dos Municípios, Estados e Organizações 

Particulares.  

 

O terceiro e último algarismo dessa sequência apresenta o Identificador de Procedência e Uso 

(IPU). No exemplo, o identificador 01 registra a Livre Utilização.  

 

 
Figura 11 - Exemplo de Dotação Orçamentária – Classificação Adicional 
Fonte: Minas Gerais, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (2016). 

 

 

Os outros IPU são os seguintes: 

3 – Contrapartida de Convênios; 

4 – Emenda de Participação Popular; 

6 – Contrapartida de Operação de Crédito; e 

8 – Emendas Parlamentares. 

 

Aplicando a dotação orçamentária detalhada em uma política pública, tem-se o seguinte: a 

Secretaria de Estado de Defesa Social classifica uma das suas despesas na Função 06 – 

Segurança Pública. A despesa a ser executada será na Subfunção 421 – Custódia e 

Ressocialização. O Programa elaborado pelo Poder Executivo é o de Infraestrutura de Defesa 

Social, contendo o Projeto Atividade 4379 – Custódia e Ressocialização de Presos. Tal projeto 

1451.06.421.020.4379.0001.3.3.90.39.03.1.10.1
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tem caráter contínuo e, por isso, é necessário assumir despesas correntes para a sua 

implementação. A aplicação direta desse recurso é realizado por 39 – outra pessoa jurídica que 

não o estado de MG, sendo responsável pelo 03 – fornecimento de alimentação. Essa despesa 

é considerada estratégica pelo governo e carece de recursos ordinários que são de livre 

utilização. 

 

Após apresentada uma dotação orçamentária decomposta, percebe-se que há por trás dessa 

sequência numérica mais informações do que aparentemente é apresentado pelos governos ou 

que é solicitado pela sociedade civil.  

 

 

3.4 Parte Três: o arranjo de controle [ou a capacidade de antecipá-lo] 

 

 

O controle envolve, no mínimo, dois agentes, o controlado e o controlador, que, em muitos 

casos, funcionam de forma que o controlado negocie suas opiniões sobre a alocação 

orçamentária e execute o orçamento previamente definido ou negociado, enquanto o 

controlador delimita e controla o gasto executado pelo controlado. Essa relação nem sempre 

envolve diálogos e momentos de discussão frutífera sobre como executar despesas, mas uma 

premissa é verdadeira: tanto o controlado quanto o controlador podem sofrer punições de 

controles externos quando o recurso não é executado conforme o planejado. 

 

Ambas as condições geram uma janela de oportunidades a favor do controle, seja esse interno 

ou externo. Essa situação a favor do controle é, nesse trabalho, compreendida não 

necessariamente como uma relação direta com punição, no entanto, é importante ressaltar que 

a punição pode se tornar a consequência do resultado do controle, e que é uma possível ação 

posterior ao ato de controlar. Nesse sentido, o controle se inicia no interior da burocracia, no 

ato de seguir normas e procedimentos internos que não gerem danos ao erário. Assim, 

utilizando-se das afirmações de Groisman e Lerner (2006), o primeiro formato de controle é 

aquele que pode ser registrado a partir da seguinte correlação: 

 

Controle = Ações Previstas na Legislação + Ações Executadas de Acordo com a Legislação 
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Ou seja, os primeiros formatos de controle encontram-se correlacionados com o enquadramento 

à legislação existente e se materializam no controle de contas sendo o primeiro controle aquele 

interno ao corpo burocrático. Contas compreendidas como fora do padrão, esperado de acordo 

com a legislação, são passíveis de questionamento pelos demais controles existentes 

(GROISMAN; LERNER, 2006).  

 

Apesar de desenvolverem o argumento de que na relação entre a legislação a ação pública e 

aplicabilidade da lei, não há conexão direta entre o “controle” e a “opressão”, tal como se 

compreende nos estudos sobre o processo político que envolve os governos de caráter militar, 

Teixeira e Spink (2010) não consideram a burocracia como parte do controle. De acordo com 

os autores, os conceitos de controle [e democracia] são reflexões que dispõem de argumentos 

balizadores apresentados por Carlos Estevam Martins (1994) que definiu quatro tipos de 

controle, a saber:  

 

1) o da sociedade sobre o Estado, que ocorre a partir do processo político-eleitoral e 

do acompanhamento cotidiano da administração pública realizado por organizações 

da sociedade;  

2) o controle do Estado sobre a sociedade, que decorre da necessidade de zelar pela 

obediência das leis e é realizado por diferentes órgãos como força policial, justiça e 

corregedorias, dentre tantos outros; 

3) o controle do Estado sobre ele próprio, que ocorre a partir da relação entre os 

poderes do estado configurando os chamados checks and balances;  

4) o controle da sociedade sobre ela própria, que ocorre na medida em que baseado 

em valores e em leis cidadãos controlam a ação de outros cidadãos com vistas a 

manutenção da harmonia social (MARTINS, 1994 apud TEIXEIRA; SPINK, 2010, 

p. 2). 

 

Frente a tais classificações, pode-se inferir previamente sobre a importância do controle da 

burocracia sobre ela mesma, que ocorre a partir da constante relação entre quem interpreta a 

legislação e o executor da ação pública dentro da administração pública. Tal ponto vai ao 

encontro das explanações de Gomide e Pires (2016), quando retratam a importância da variável 

vinculada a instâncias de monitoramento capazes de aumentar a capacidade estatal de produção 

de políticas públicas. 

 

As mesmas formas de controle apontadas por Martins (1994) e Teixeira e Spink (2010) são 

reproduzidas neste trabalho considerando o chamado 1) controle interno; 2) controle externo; 

e, por fim, o 3) controle social, forma essa recorrentemente reproduzida na literatura e 

observada no Brasil. As três vertentes ampliam o nosso olhar sobre a capacidade da burocracia 

em gerar bens públicos e como resultado a accountability. Relatadas como os três tipos de 
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controle interagem com a burocracia e com as ações dos atores políticos, é possível observar 

que há, sobremaneira, um hiato entre o controle e o orçamento público, considerado nesse 

trabalho como uma variável controlada por um ferramental extremamente específico que não é 

reproduzido de forma acessível aos diferentes grupos, principalmente ao grupo vinculado ao 

controle social. Para além disso, se há obstáculos na compreensão de um orçamento, muitas 

vezes entendido como algo de responsabilidade exclusiva dos contadores, maiores serão os 

obstáculos para a sua compreensão quando observada a política de Segurança Pública, objeto 

de estudo deste trabalho. 

 

 

3.4.1 O Controle Interno  

 

 

De acordo com a Constituição Federal (1988), em seu artigo 70, os Poderes presentes no país – 

Executivo, Legislativo e Judiciário – devem organizar sua estrutura administrativa 

considerando também o controle interno de suas ações. A promulgação dessa responsabilidade 

dada aos Poderes significa que haverá ações com foco na “fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, de forma a garantir o cumprimento dos princípios da 

legalidade, legitimidade e economicidade, a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas” 

(BRASIL, 1988 apud CRUZ et al., 2014, p. 299). Acrescenta-se a esse argumento que o 

controle interno brasileiro se dá também de forma integrada entre os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, dada a prerrogativa da responsabilidade solidária (BRASIL, 1988). De 

acordo com o artigo 74 da Constituição (1988), o controle tem por objetivo:  

 

I – Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos da União;  

II – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 

federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;  

III – Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 

direitos e haveres da União;  

IV – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional (BRASIL, 

1988, p. 58). 
 

A Constituição brasileira, como pode ser observado no trecho supracitado em destaque, 

estabelece diretrizes de atuação e define a importância do controle com foco na forma como as 

decisões públicas são tomadas, ou seja, o foco do controle está na fiscalização dos atos de 
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acordo com o que preconiza a legislação. Esse entendimento tem por alicerce as noções 

clássicas de controle, que é a presença de processos capazes de controlar, com o intuito de 

preservar os próprios atos de determinada organização, seja essa pública, seja essa privada 

(CRUZ et al., 2014). De acordo com Loureiro et al. (2012), a Constituição “reforçou os poderes 

das instituições de controle externo e interno, ambas definidas como guardiãs da legalidade e 

probidade da gestão pública” (LOUREIRO et al., 2012, p. 56).  

 

No que tange ao controle interno, de acordo com os mesmos autores, até o ano de 1994 a 

administração pública federal contava com as chamadas Secretarias de Controle Interno, 

departamentos alocados em todos os Ministérios para controlar as ações da administração 

pública federal. Essa pulverização da ação pelos Ministérios gera dificuldades de articulação 

das ações. Entre os anos 1994 e 2000, as Secretarias de Controle Interno foram reorganizadas 

e culminaram no surgimento da Controladoria Geral da União26, que quando institucionalizado 

teve as suas competências ampliadas, abordando não somente as análises contábeis e formais 

dos processos de controle, mas também abordando o monitoramento das políticas públicas e se 

definindo como uma agência de combate à corrupção. “A partir do governo Lula emerge a visão 

da Controladoria Geral da União como instituição catalisadora das políticas de promoção da 

transparência e combate à corrupção” (LOUREIRO et al., 2012, p. 56). Essa nova visão envolve 

estabelecer um modelo de governança com instituições como o Ministério Público Federal; a 

Polícia Federal; Tribunal de Contas da União; e Advocacia Geral da União.  

 

A Controladoria Geral da União está administrativamente dividida em quatro unidades, a saber: 

a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção; a Secretaria Federal de Controle 

Interno; a Corregedoria Geral da União e a Ouvidoria Geral da União. Essas unidades 

administrativas são responsáveis por realizar, de forma integrada, suas atribuições considerando 

os demais órgãos de controle supracitados. No que corresponde à Secretaria Federal de Controle 

Interno, essa é responsável por fiscalizar programas de governo, inclusive aqueles que têm 

recursos públicos descentralizados, bem como os programas ou entes federados que executam 

políticas públicas por meio de recursos advindos das chamadas operações de crédito. Frente a 

quaisquer irregularidades, cabe à Secretaria Federal de Controle Interno dar ciência ao Tribunal 

de Contas da União (BRASIL, 2016; BRASIL, 2017).  

 
26 Atualmente, a Controladoria Geral da União recebe o nome de Ministério da Transparência e Controladoria 

Geral da União. 
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A Controladoria Geral da União atualmente é compreendida não somente como instituição de 

controle das irregularidades e de auditoria, mas também como instituição que induz à sociedade 

a observar melhorias (ou não) na gestão pública, absorvendo para si o que também é 

compreendido como controle social, “ou seja, romper com a tradição do exercício do controle 

como instrumento de imposição dos governantes de normas conservadoras e relações 

excludentes e associar a atividade de controle às demandas e princípios democráticos: bom uso 

do dinheiro público e transparência” (LOUREIRO et al., 2012, p. 58). 

 

Percebe-se, portanto, que a gestão pública brasileira proporciona ações de controle interno e, 

aos poucos, adere novos formatos de atuação, absorvendo novas ferramentas de influência e 

estabelecendo conexões com outras esferas, assim como respondendo a antigas demandas, 

sejam da sociedade civil organizada, sejam dos demais órgãos federais e subnacionais, afinal, 

há na atualidade  

 

[...] um controle interno federal que se preocupa com a execução de programas de 

governo (aferição de resultados, qualidade dos serviços prestados, eficiência, eficácia 

e efetividade das políticas públicas), e constata que a essa orientação devem ser 

somadas todas as iniciativas de combate e prevenção da corrupção, na medida em que 

essa compromete de forma ampla o funcionamento do governo e também a confiança 

da sociedade nas instituições públicas (CRUZ et al., 2014, p. 305).  

 

A responsabilidade do controle interno no Poder Executivo de MG é da Controladoria-Geral 

do Estado (CGE), enquanto órgão central. Além da CGE, o estado mineiro também exerce seu 

controle interno por meio dos seguintes órgãos: a) Advocacia-Geral do Estado (AGE); b) 

Conselho de Ética Pública; e c) Ouvidoria-Geral do Estado (OGE). Além desses órgãos, MG 

possui os chamados órgãos de apoio, sendo um deles o Colegiado de Corregedorias dos órgãos 

de Defesa Social (MINAS GERAIS, 2019e). A CGE é responsável, entre outas atribuições, por 

assistir o governador no desempenho de suas funções, “ao combate à corrupção, ao incremento 

da transparência da gestão no âmbito da administração pública estadual” (MINAS GERAIS, 

2019e), materializadas por meio da avaliação do planejamento governamental, a saber, PMDI, 

PPAG, LDO e LOA e sua compatibilidade; da avaliação da execução orçamentária e financeira 

das ações; e da avaliação da gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional e 

patrimonial. 

 

Esse novo formato de atuação também influencia a condução das atividades e as instâncias de 

controle externo.  
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3.4.2 O Controle Externo  

 

 

Assim como na variável ‘controle interno’, na qual se optou por apresentar uma instituição 

federal, a saber, a Controladoria Geral da União, utiliza-se também nesse subitem a referência 

nacional – o Tribunal de Contas da União (TCU). Apresenta-se inicialmente o formato de 

controle partindo dos organismos federais que são aqui compreendidos como aqueles que 

elaborarão e conduzirão as diretrizes da União para com os entes federados, é uma forma de 

verificar se há certa tendência em replicar os processos de controle das instituições federais e 

até mesmo inferir previamente sobre a capacidade dos entes federados em cumprir tal papel.  

 

Partindo novamente da Constituição Federal (1988), o controle externo é retratado como um 

controle exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos respectivos Tribunais de Contas. 

Os Tribunais de Contas, instituições que não estão vinculadas a nenhum dos Poderes, têm o 

objetivo de fiscalizar, apreciar e julgar as contas da administração pública direta ou indireta, e 

“aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as 

sanções previstas em lei” (BRASIL, 1988, p. 45). Em outras palavras, o objetivo do controle 

externo executado pelos Tribunais é o de averiguar se a sinalizada administração pública 

efetuou as despesas de determinado exercício orçamentário de acordo com as prerrogativas 

legais exigidas, evitando assim os chamados danos ao erário27 (ARANTES et al., 2010). 

 

Assim, o TCU trata de assuntos que envolvem o julgamento de contas públicas e prestação de 

contas da Presidência da República, o que também é feito pelos estados: os Tribunais de Contas 

Estaduais julgam as contas dos governadores. Essa lógica, no Brasil, não abrange todos os 

municípios, contudo, também é possível observar a presença dos Tribunais de Contas 

Municipais em algumas localidades.  

 

Os relatórios advindos desses Tribunais apontam para possíveis obstáculos no momento da 

execução de determinada política pública. Tal como o movimento realizado pela Controladoria 

Geral da União, que de forma incremental, absorve ações que acabam por induzir o controle 

social, o Tribunal de Contas da União também busca ampliar a escuta, à população, por meio 

de canais de denúncia e de fiscalização. “Isso tem ocorrido por meio da adoção de mecanismos 

 
27 Erário é o tesouro público, ou seja, todo e qualquer recurso público.  
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como ouvidorias, criação de Escolas de Contas e participação de tribunais de contas em redes 

de defesa da integridade pública formadas por instituições de controle e organizações da 

sociedade civil” (FERNANDES; FERNANDES; TEIXEIRA, 2017, p. 3).  

 

Frente à prerrogativa de controle, umas das competências do TCU é garantir o julgamento 

daquele que é julgado em débito. As punições previstas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas 

da União envolvem os seguintes atos:  

 

I - Contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do parágrafo 

único do art. 19 desta Lei; 

II - Ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; 

III - Ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao 

Erário; 

IV - Não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do Relator 

ou a decisão do Tribunal; 

V - Obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas; 

VI - Sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias 

realizadas pelo Tribunal; 

VII - Reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal  

(BRASIL, 1992, s/p). 

 

Os produtos apresentados pelo Tribunal de Contas da União registram diversas falhas na 

implementação da política de segurança, principalmente no que concerne à política carcerária. 

Alguns resultados apresentados pelo Tribunal de Contas da União envolvem, por exemplo, o 

custo mensal de um preso que é variável desconhecida em alguns estados brasileiros; que o 

aumento da população carcerária fere os direitos humanos e favorece a ação de facções 

criminosas; que há precariedade no processo de planejamento e de tomada de decisão no setor. 

Percebe-se, previamente, que há, por parte do Tribunal de Contas da União, a publicização de 

fatores que se encontram aquém do ato de fiscalizar o erário e se esse está sendo alocado de 

forma eficiente, todavia, não há necessariamente registros de punições (ainda).  

 

A literatura mobilizada apresenta questões que são importantes também para este trabalho. 

Fernandes et al. (2017) explanam sobre a tensão existente entre uma diretriz ou uma atuação 

do Tribunal de Contas da União e a efetiva ação dos Tribunais de Contas estaduais e 

municipais28 (tensão semelhante quando se observa a atuação do controle interno e das ações 

da Controladoria Geral da União e sua indução junto às demais Controladorias existentes na 

 
28 No Brasil, há quatro Tribunais de Contas destinados a controlar os municípios de seus estados, a saber, Bahia, 

Ceará, Goiás e Pará, e dois Tribunais de Contas municipais destinados a controlar as ações nas capitais, a saber, 

Rio de Janeiro e São Paulo (FERNANDES et al., 2017). 
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União). De acordo com os autores, o sistema de controle estadual terá sua prerrogativa legal 

embasada nas constituições estaduais, mas em consonância poderá existir situações em que o 

conteúdo de um parecer é semelhante entre os estados e a apreciação a esses processos 

divergentes entre si.  

 

Nesse sentido, tem-se duas ponderações prévias acerca da atuação do controle externo: a 

primeira, é que esse, assim como o controle interno, busca não somente atuar em caráter legal 

e fiscalizatório, como também procura apontar para os gestores responsáveis pela política 

pública que há a necessidade de zelar pela qualidade do serviço que está sob avaliação. Um 

segundo apontamento envolve a percepção de que a competência fiscalizatória aparentemente 

ocorre, todavia, não há transparência no que tange às possíveis punições que foram ou que serão 

aplicadas.  

 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE) foi instituído pela Constituição mineira 

de 1935 com o objetivo de avaliar e de verificar a efetividade dos controles internos existentes 

nos órgãos que se encontram sob sua jurisdição, levando em consideração a exatidão e a 

validade dos dados produzidos pelo sistema contábil. Ao TCE compete elaborar os chamados 

pareceres prévios acerca das contas do chefe do Poder Executivo, estadual ou municipal, 

podendo encaminhar para julgamento do Poder Legislativo. Além do parecer, compete ao TCE 

julgar as pessoas físicas ou jurídicas “que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou 

administrem dinheiro, bens e valores públicos. Ao TCE também compete controlar os atos de 

pessoal, inspeções, elaborar parecer para empréstimos e operações de crédito, fiscalização de 

contratos, aplicação de sanções em gestores [...]” (MINAS GERAIS, 2019f). 

 

 

3.4.3 O Controle Social  

 

 

O controle social é compreendido neste trabalho como uma forma de, mais do que 

institucionalizar a cidadania, torná-la ativa, ou seja, buscar por ferramentas que reforcem a 

democracia representativa. Tais ferramentas podem resultar em formas inovadoras de 

participação da sociedade e que, por sua vez, geram “novos mecanismos de responsabilização, 

que enfatizam a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão das políticas 



96 

 
 

públicas” (AZEVEDO; NABUCO, 2008, p. 13). Isso significa presumir que haverá uma 

corresponsabilização entre o poder público que age de forma responsável, assim como entre as 

instituições de controle interno e externo e a sociedade. Essa noção de corresponsabilidade 

tornaria o ato de avaliar e [talvez] gerar alguma punição a membros da administração pública 

mais próximos dos cidadãos, refletindo o fortalecimento da accountability vertical preconizada 

por O’Donnell (1998).  

 

Para além dessa compreensão, é importante ressaltar que, assim como Pinho e Sacramento 

(2009) explanam, o controle social deve ser pensado tanto no momento da tomada de decisão 

de alocação de recursos, sejam esses financeiros, pessoais ou tecnológicos nas políticas 

públicas, como no momento em que o resultado se apresenta diante da sociedade. Isso significa 

que, muito mais do que convidar a sociedade para participar de determinadas tomadas de 

decisão sobre a alocação de recursos, como o orçamento participativo, por exemplo, deve-se 

incluir a sociedade nos resultados, observando e garantindo premissas básicas da administração 

pública, tais como eficiência, efetividade, eficácia e o bom uso do recurso público. Para além 

da corresponsabilização, ressalta-se que esse raciocínio pressupõe certa rede fortalecida e com 

simetria de informação, situação que nesse trabalho é compreendida como desafiadora quando 

se pensa nas diferentes esferas de tomada de decisão na administração pública e na capacidade 

que a sociedade tem em absorver contextos, ações e resultados. 

 

Assim sendo, na esteira desse debate apresentado pelos autores supracitados, apresenta-se a 

possível tensão existente entre os canais já utilizados e institucionalizados pelos órgãos de 

controle, seja esse interno ou externo, que buscam criar certa interação com nichos da sociedade 

civil organizada, e a real capacidade que a sociedade [no caso a brasileira] – assim como os 

setores existentes dentro dessa – tem de deduzir e qualificar as variáveis ‘agir responsável’ e 

‘punição’. Nesse sentido, infere-se previamente sobre a possível ausência daquilo que 

nomeamos como cidadania ativa, que Campos (1990) intitulou de “cidadania organizada”, além 

da possível presença de forte retórica no que tange à noção de capacidades de alocação de 

recursos para a devida implementação de políticas públicas. 

 

Essa tensão apresentada pode ser explicada por meio das afirmações de Akutsu e Pinho (2002) 

e Sanchez (2003), que afirmam sobre a importância de garantir previamente a presença da 

organização de interesses por parte da sociedade para que a partir dessa experiência se tente 
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controlar as ações do poder público. Isso significa que “a extensão, qualidade e força dos 

controles são consequências do fortalecimento da malha institucional da sociedade civil” 

(SANCHEZ, 2003, p. 117), ou seja, na mesma proporção que os diversos interesses existentes 

se organizam, há a probabilidade de a sociedade cobrar de forma mais efetiva aquilo que se tem 

direito junto ao setor público.  

 

É de conhecimento que a sociedade, bem como as ações de governo, não caminha em igual 

formato e com os mesmos objetivos, e isso gera impactos na capacidade que a sociedade 

apresenta em dar respostas tempestivas do ponto de vista do controle social e vice-versa. Na 

tentativa de diminuir esse hiato existente entre o poder público e o controle social, Ouvidorias, 

Escolas de Contas e ferramentas vinculadas ao Governo Eletrônico são elaboradas e dirigidas 

à sociedade, todavia, se há uma administração pública se apropriando de interesses e os 

organizando, esse trabalho parte da premissa de que ainda existe uma sociedade apresentada 

por Campos (1990), Akutsu e Pinho (2002) e Sanchez (2003) que não dispõe de uma 

organização prévia, o que colabora para que as oportunidades de controle social não sejam 

absorvidas de forma ótima.  

 

Percebe-se, portanto, que dois caminhos se encontram: primeiro, a presença prévia de controles 

internos e externos e, segundo, a presença de canais institucionalizados que induzem o controle 

social. Esse trabalho compreende que ambos os caminhos se justificam na busca por alcançar 

dois principais objetivos, a saber: garantir a eficiência da administração pública e do corpo 

burocrático que as controla, e garantir que pressupostos democráticos sejam alcançados, tais 

como transparência, representatividade e controle dos atos públicos (SANCHEZ, 2003). 

Todavia, questiona-se previamente como tais objetivos podem ser realmente alcançados se 

parte do que se entende por eficiência da administração pública perpassa pela existência de 

orçamento para executar as políticas públicas, e não necessariamente todos os atores envolvidos 

respeitam e utilizam o orçamento da mesma forma. 

 

Frente ao exposto, no que se refere ao controle interno, controle externo e controle social, 

percebe-se que a noção de controle no Brasil ainda tem por objetivo a busca por impedir 

comportamentos indesejáveis por parte da burocracia e de atores políticos, trazendo ainda uma 

visão punitiva para o controle. Para além disso, as iniciativas que geram sombreamento entre o 
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controle interno e externo com o controle social são absorvidas de formas diversas a depender 

do grau de interesse e de organização de nichos da sociedade civil.  

 

Parafraseando Sanchez (2003), as instituições de controle e o entendimento sobre capacidades 

estatais se apresentam de forma a fazer com que as ações que foram planejadas ocorram 

conforme o esperado, asseverando um nível de transparência que não necessariamente garante 

que a sociedade compreenda como se dá uma tomada de decisão pública. Se focarmos no objeto 

desse trabalho – a política de Segurança Pública – a dificuldade de assegurar transparência 

sobre o uso dos recursos se dá devido às próprias características inerentes à política e suas 

causas. Sobre essa transparência, nos debruçaremos adiante.  

 

Frente ao exposto, a teoria “não crítica” sobre accountability entende o termo como uma forma 

de exercer o controle sobre governantes e as instituições em que estes estão inseridos com a 

possibilidade de responsabilização pelos atos praticados, além da necessidade de prestação de 

contas sobre esses atos, ou seja, “envolve responsabilidade (objetiva e subjetiva), controle, 

transparência, obrigação de prestação de contas, justificativas para as ações que foram ou 

deixaram de ser empreendidas, premiação e/ou castigo” (PINHO; SACRAMENTO, 2009, p. 

1364).  

 

Em outras palavras, inicialmente, entende-se controle como a necessidade de supervisionar o 

agente burocrático e suas ações: 

 

Controle = Ações Previstas na Legislação + Ações Executadas de Acordo com a Legislação 

 

A essa noção de controle se estabelece a importância de prestar contas e justificar: 

 

Controle = Prestação de Contas + Justificativa 

 

Sendo que justificativa acatada não necessariamente gera premiação, e sem o controle interno 

e externo como foi supracitado (ou seja, institucionalizado), não há necessariamente a 

proatividade do corpo burocrático em tornar pública as suas ações. Contudo, a probabilidade 

de punição torna a visão de controle mais rígida: 
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Punição = Controle + Justificativa não Acatada 

 

 

3.5 Parte Quatro: a busca pela Accountability 

 

 

Não são poucos os termos considerados “palavras-chave” para compreendermos as mudanças 

pelas quais a sociedade passa. Entre esses termos, a palavra accountability até a década de 1960 

era compreendida como um conceito inócuo para a administração pública, e após a década de 

1980 o termo passa a ser utilizado de forma crescente (DUBNICK, 2002; DUBNICK, 2014). 

As razões que justificam essa mudança encontram-se não somente no constante uso, mas 

também na observação de “como” esse é usado. A ideia de accountability como tradução 

simples para responsabilização é aqui considerada uma visão simples do que o termo pode 

significar, inclusive do ponto de vista de sua operacionalização. Além disso, entende-se que 

accountability é pressuposto para a democracia, no entanto, este trabalho pretende ir além da 

compreensão de democracia como uma relação entre eleições e o processo de voto, tal como 

argumenta Warren (2014). Desse modo, esse trabalho pretende abordar o conceito de 

accountability como meta conceito, que tem dentro de si outros tantos significados relevantes. 

Entender o termo como polissêmico e sua vinculação às noções de democracia e governança 

colaborarão para compreendermos as diversas faces da accountability para as noções de 

controle e como tais termos são operacionalizados no Brasil e na política de Segurança Pública 

– objeto de estudo desse projeto.  

 

Desse modo, entende-se que, para um país ser considerado democrático, ele deve apresentar 

determinadas características, bem como ter em sua administração pública uma dinâmica 

específica e componentes estruturais relevantes. Tal como Dahl (1971) que definiu por 

poliarquias os atuais sistemas que se aproximam do tipo ideal de democracia, este trabalho 

considera relevante o esforço feito pelo autor para delimitar o entendimento sobre o que se 

enquadra na democracia. Assim, indo ao encontro de Dahl (1971), as características que 

definem as nações como poliárquicas [e democráticas] são: 1) autoridades eleitas; 2) eleições 

livres; 3) sufrágio universal; 4) direito à candidatura a cargos eletivos; 5) liberdade de 

expressão; 6) informação; e 7) liberdade de associação. O’Donnell (1998), por exemplo, 

acrescenta outras variáveis para definir uma poliarquia, como: 8) eleição de autoridades; 9) 

impossibilidade de que instituições como as militares, bem como indivíduos não eleitos, sejam 
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excluídos da arena política; e 10) existência de território que delimite de forma clara o 

quantitativo de indivíduos que votarão para a seleção dos seus representantes (O’DONNELL, 

1998; CAMPOS, 1990).  

 

Os itens anteriores compõem o raciocínio daqueles que buscam compreender a chamada 

accountability, que “não é apenas uma questão de desenvolvimento organizacional ou de 

reforma administrativa” (CAMPOS, 1990, p. 1), mas que também faz parte do que se 

compreende por um estado democrático: 

 

[...] a accountability começou a ser entendida como questão de democracia. Quanto 

mais avançado o estágio democrático, maior o interesse pela accountability. E a 

accountability governamental tende a acompanhar o avanço de valores democráticos, 

tais como igualdade, dignidade humana, participação, representatividade (CAMPOS, 

1990, p. 4). 

 

Pode-se inferir, previamente, que as mesmas características estão também vinculadas à noção 

de transparência dos atos dos representantes eleitos, mesmo não descritas e listadas pelos 

autores supracitados. Isso significa que, frente à inexistência de transparência dos atos, a 

sociedade que elegeu seus representantes tenderia a buscar por instituições de controle capazes 

de tomar providências para que o regime democrático retomasse ao cenário estável. Essa 

retroalimentação existente entre as “características que caracterizam” o que conhecemos por 

accountability, demonstra que o termo pode ser, inicialmente, mais do que a soma das partes 

apontadas por Dahl (1971) e O’Donnell (1998). E mais: de quais atos do ator público estamos 

falando? Apresentando esse primeiro questionamento, abre-se, portanto, a necessidade de 

mostrar outras tensões e pontos de tensão quando se debate o termo accountability.  

 

O potencial retórico do termo accountability é, neste trabalho, compreendida como uma tensão 

existente entre o uso e a prática do termo, indo ao encontro das afirmações de Dubnick (2002). 

A retórica do termo accountability, muito utilizado por atores políticos e pouco 

operacionalizado por eles, é analisada como estratégia de convencimento quando utilizado no 

contexto e para a audiência correta que compreende o discurso como ação que garante um 

comportamento ético (DUBNICK, 2002). A visão retórica, de acordo com Dubnick (2002), é 

vista como uma abordagem simplista, considerando que tudo e todos serão responsabilizados 

por qualquer ação que acreditamos ser passível de punição. Além da questão retórica e do uso 

excessivo do termo, Dubnick (2002) explana que há três problemas que incidem sobre o 
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conceito accountability, entendidos pelo autor como as variáveis que devem ser observadas 

atentamente e devem receber relevância.  

 

O primeiro problema apontado pelo autor envolve o descompasso existente, do ponto de vista 

histórico, sobre o significado do termo. Para o autor, a etimologia da palavra não acompanha 

sua história conceitual, o que já gera indícios do surgimento de diferentes significados para a 

palavra. A cronologia entre as definições presentes no dicionário e as definições existentes em 

material histórico, de acordo com o autor, não somente apresentam desconexões no tempo, 

como também naquilo que traduzem. Para o autor, não há dúvidas de que a palavra 

accountability expressa algo como “fornecer uma contagem29” e que a noção de 

“responsabilidade” foi absorvida anos depois (DUBNICK, 2002, p. 3). 

 

O segundo problema colocado por Dubnick (2002), que colabora com as diferentes definições 

para o mesmo termo, se dá frente à ambiguidade que existe quando damos à accountability peso 

maior em seus “mecanismos de responsabilização” do que na governança que o termo 

proporciona. Aos estudiosos que buscam por uma definição mais estreita, tem-se optado pelo 

termo “responsabilidade” e, de acordo com Dubnick (2002), essa escolha colabora para 

retroalimentar os problemas conceituais. Já o terceiro apontamento priorizado pelo autor diz 

respeito à incapacidade que alguns estudos têm em mensurar a accountability somado ao 

desafio de igualar compreensões nas diversas culturas em que a palavra é utilizada.  

 

Se estamos diante de um conceito que evoluiu de uma ação que envolvia a contagem para a 

responsabilidade pela ação, pode-se inferir previamente que não necessariamente estamos 

diante de uma evolução sobre a responsabilidade exclusiva pelas contas públicas, como 

veremos adiante. Assim, de fato, existirão diferentes compreensões sobre o termo. O fato de 

termos instituições de controle e que tomam as contas dos governantes, faz com que o conceito 

se distorça e funcione como um pêndulo: ora para justificar ações com foco na contabilidade, 

manutenção de contas e criação de relatórios de resposta, ora para justificar posturas idôneas 

(DUBNICK, 2002). 

 

 
29 Dubnick (2002) afirma que registros históricos apontam para as primeiras iniciativas que fundam a ideia de 

governança e accountability. Essas iniciativas foram registradas por historiadores em território inglês, em 1086, 

por Willian I, que solicitou um survey que catalogasse toda a posse de seu reino e, para além, solicitou a todos a 

promessa de fidelidade, relação bem específica entre governantes e governados. 
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Esse possível pêndulo também pode ser qualificado por meio de correntes de análise. Ainda de 

acordo com o mesmo autor, a chamada corrente institucional explica a accountability frente ao 

que as instituições controlam, bem como o poder que essas mesmas instituições incidem sobre 

o fenômeno que se controla. Já a segunda corrente analítica exposta por Dubnick (2002) é 

intitulada de transação social, refletindo as relações sociais e seus respectivos graus de 

confiança. Por fim, a terceira rota para tentar compreender o termo accountability é orientada 

por mecanismos formais e informais que são capazes de lidar com as altas (ou nem tanto) 

expectativas dos atores, além das incertezas.  

 

É importante ressaltar que as três perspectivas, de acordo com o autor, estão passíveis de 

dificuldades vinculadas à ambiguidade, bem como a incapacidade de mensuração, como já 

mencionado. Dubnick (2002) afirma que apesar de as conceituações aparentemente serem 

distintas, elas apresentam semelhanças, “correlacionadas não por uma definição comum (o que 

reduz o conceito a uma palavra), mas pelo parentesco que há entre eles, como veríamos 

semelhança em indivíduos distintos que fazem parte da mesma família” (DUBNICK, 2002, p. 

6, tradução nossa). A abordagem do autor que se torna relevante para esse trabalho é explanar 

sobre a aproximação que o conceito terá com o termo governança. À medida que o conceito de 

accountability, frente a suas familiaridades, gera forte correlação com a ideia de governança, 

existirão iniciativas com foco no chamado “bom governo”. Ou seja, o que se define como 

accountability está associado a uma série de atividades em prol da governança, que envolvem 

“os esforços para estabelecer e manter a forma de governar, bem como manter a ordem em um 

contexto social” (DUBNICK, 2002, p. 7, tradução nossa), e mais: que essa governança depende 

de uma interação entre atores e mecanismos favoráveis à criação e permanência de certo 

comportamento moral. 

 

Além de apresentar os desafios de compreensão para o termo accountability, o autor busca 

trazer sugestões que podem facilitar a análise, inclusive para este trabalho. A primeira delas é 

evitar o uso da palavra de forma retórica exclusivamente. O autor explana que quanto mais se 

usa a palavra nesses moldes, menor será a credibilidade do conceito e, além disso, o que 

encontra-se vazio de significado poderá ser preenchido com outro significado – relevante ou 

não – dado que o enquadramento dos atores poderá estar em diferentes tipos de retórica – 

diminuindo o vazio previamente existente. Outra sugestão que também envolve a retórica é, de 

acordo com o autor, estar atento às promessas de comportamentos éticos como a chave para 
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solucionar questões inerentes à corrupção ou à prevenção do abuso de poder, sem que tal 

comportamento seja detalhado em ações mais próximas da execução em si. Por fim, torna-se 

importante tomar cuidado com o uso da palavra na gestão pública e como os “reformadores” a 

transformam com o intuito de elaborar promessas que são consideradas o alicerce da ação 

política, como quando usadas para qualificar as políticas públicas finalísticas (DUBNICK, 

2002).  

 

Os desafios apresentados por Dubnick (2002) colaboram para inferirmos sobre como as 

diferentes formas de accountability se comportarão a depender do tipo de governo que se 

observa. Se utilizarmos as expressões já cunhadas por O’Donnell (1998), que divide a 

accountability em duas dimensões – a vertical e a horizontal – a primeira existe em muitos 

países, inclusive no Brasil, sendo essa composta pelas características já supracitadas e que 

colaboram para definirmos o que se compreende por democracia, assim como a chamada 

accountability horizontal. De acordo com O’Donnell (1998), a accountability vertical remete 

às etapas procedimentais vinculadas às eleições, além da possibilidade de reinvindicação social, 

bem como da atuação da mídia perante as ações governamentais. O autor reforça a importância 

que as organizações da sociedade têm para garantir a democracia, dada a relevância que elas 

apresentam como parte interessada no debate. Já a accountability horizontal remete às 

instituições e aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além das agências responsáveis 

pela fiscalização e supervisão das ações governamentais.  

 

Ressalta-se que há certo ceticismo na leitura que o autor faz sobre a capacidade que as duas 

dimensões da accountability têm em gerar punições aos atores eleitos, principalmente quando 

nos debruçamos sobre a accountability vertical. Parafraseando o autor, há “uma nota cética 

quanto ao grau”, em que características como eleições diretas e recorrentes “são 

verdadeiramente um instrumento pelo qual os eleitores podem punir ou premiar candidatos, 

mesmo em poliarquias já institucionalizadas” (O’DONNELL, 1998, p. 29). O mesmo se passa 

com a accountability horizontal, que é a composição institucional do termo, dada a importância 

que deve ser atribuída às redes de controle, formadas pelas instituições que têm competência 

para tal (LOUREIRO; PACHECO; ABRUCIO, 2010; O’DONNELL, 1998). 

 

Nesse sentido, O’Donnell (1998) sinaliza a existência de diferentes estágios ou graus de 

accountability vertical ou horizontal dado que as variáveis que compõem a base da ideia de 
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accountability carecem de um conjunto de ferramentas acessórias para que o controle e possível 

punição sejam efetivos. Na esteira desse debate, Dubnick (2002) acrescenta à análise a 

importância de ampliar o olhar para o conceito, considerando outras variáveis e outros 

componentes que podem colaborar com a ideia de punição de ações, e aqui considera-se 

também parte do que se entende por bom governo. Do contrário – mais uma vez – o debate se 

torna pouco prático.  

 

Ressalta-se, por fim, que esta visão está inserida em um contexto em que O’Donnell (1998) 

estuda àquilo que ele denomina como as “novas poliarquias” e a accountability frente às 

transições existentes de governos autoritários para governos democráticos, utilizando como 

ferramenta de mudança o retorno do processo eleitoral. Desse retorno, surge a necessidade 

dessas chamadas ferramentas acessórias; a presença de um sistema partidário fraco; a alta 

volatilidade dos eleitores; a existência de um debate político muito pobre; a instabilidade das 

instituições democráticas e dos partidos existentes; além da baixa taxa de organização da 

sociedade civil, geram, de acordo com O’Donnell (1998), um ambiente favorável para que a 

responsabilização não seja efetiva. Já Dubnick (2002; 2014) estabelece a oportunidade de atores 

políticos, inseridos nesse contexto de fraca accountability – vertical ou horizontal – em se 

tornarem políticos retóricos, sem comprometimento e com baixo sentimento de obrigação em 

prestar contas à sociedade.  

 

Todas essas variáveis, sem dúvida, impactam a condição de governo democrático e 

accountable, situação essa que tende a piorar quando nos questionamos sobre o quão 

transparente é o orçamento público. Se nos é dada a possibilidade de punição, mas estamos 

inseridos em um país com fraca accountability horizontal e com ferramentas de controle 

institucionalizadas, contudo, sem avaliação da sua efetividade, este trabalho se torna relevante 

na tentativa de compreender a lógica de alocação de recursos para, a partir dessa dinâmica, 

(re)pensar as relações que se criam e que se distorcem – ou se tornam retóricas –, a visão de 

responsabilidade, punição e de accountability propriamente dita. A transparência orçamentária 

é parte do que se entende por um bom governo e aqui considerada muito mais do que uma 

“ferramenta acessória”, uma parte eminentemente relevante de toda a construção de uma 

política pública, todavia, é uma variável que não se explica por si. 
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Assim, para procurar a transparência, faz-se necessário buscar uma forma de exercer o controle 

sobre governantes e as instituições nas quais esses estão inseridos. Para tanto, de fato, torna-se 

necessário induzir ações e pensar o papel de determinadas instituições para que criem a 

possibilidade de responsabilização pelos atos praticados. Ou seja, há necessidade de considerar 

ferramentas que atuem “de fora para dentro” atribuindo ao responsável a sujeição a repreensões 

(CAMPOS, 1990), e mais do que isso, tais ferramentas não podem ser exclusivas do Poder 

Executivo. Esse trabalho considera que a simples institucionalização de processos faz da ideia 

de “responsabilizar por atos praticados contrários à legislação vigente” sozinha pouco efetiva. 

Cabe, além da responsabilização, a necessidade de prestação de contas sobre esses atos, ou seja, 

“envolve responsabilidade (objetiva e subjetiva), controle, transparência, obrigação de 

prestação de contas, justificativas para as ações que foram ou deixaram de ser empreendidas, 

premiação e/ou castigo” (PINHO; SACRAMENTO, 2009, p. 1364). Contudo, para todas as 

ações listadas anteriores, desmembramentos se ramificam (controlar o quê, especificamente? 

Dar transparência sobre o que e com qual finalidade? Prestar contas do que necessariamente, e 

de que forma?) e são aqui compreendidas como parte da ideia de responsabilização. 

 

Isso significa, tal como Campos (1990) explana, que padrões específicos de desempenho na 

administração pública carecem de olhar apurado, como quando se avalia a qualidade de 

determinado serviço público, além da relevância sobre como se pensou a justiça na distribuição 

de recursos, que sempre são escassos. Esses exemplos demonstram que há situações em que as 

ferramentas de controle internas da burocracia não conseguirão mensurar a accountability. 

 

Frente ao exposto, o que estamos intitulando neste trabalho de “ferramentas acessórias” são as 

perspectivas ou mecanismos existentes que nos aproximam da ação de garantir que a 

burocracia, de fato, colabora para que o ator político se veja como responsável e busque garantir 

a accountability, e que a responsabilidade não necessariamente seja a pauta da gestão pública, 

mas sim seu pressuposto de atuação. Pode-se mencionar, por exemplo, as eleições; a presença 

de hierarquia; a auditoria; a relatoria de performance; as ações das agências reguladoras; a 

transparência e a mídia como possíveis perspectivas para analisar a accountability. Mais uma 

vez, ressalta-se que, independentemente da ferramenta acessória utilizada para explicar a 

qualidade, a busca pelo aumento da accountability democrática é o objetivo comum da literatura 

mobilizada (WARREN, 2014; SOROKA; WLEZIEN, 2014; JARVIS, 2014; HAYNE; 

SALTERIO, 2014; VAN DE WALLE; CORNELISSEN, 2014; SCOTT, 2014; MEIJER, 2014; 
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NORRIS, 2014). No segmento deste texto será possível compreender sobre tais “ferramentas 

acessórias” e, mais do que isso, abordar a variável-chave para este trabalho, a chamada 

transparência orçamentária e o impacto que ela gera quando não a observamos com a devida 

atenção. 

 

Após detalharmos cada um dos arranjos institucionais que interagem de forma direta com a 

burocracia do Poder Executivo, pode-se inferir previamente que os mecanismos de controle por 

adquirirem foco na punição, e não na prevenção, poderão impactar as capacidades de 

implementação de políticas públicas, ou seja, as amarras legais que envolvem o orçamento 

podem influenciar a implementação de uma política pública independentemente da capacidade 

técnico-administrativa envolvida.  

 

Mais um apontamento torna-se relevante: ao nos debruçarmos sobre a política de Segurança 

Pública com foco na gestão orçamentária, questiona-se sobre o poder da burocracia interna às 

corporações policiais e se essas poderão sobressair às demais burocracias presentes na SEDS. 

A accountability tem sido uma dimensão cada vez mais demandada do setor público, em 

especial, no que tange às políticas de Segurança Pública, cuja (não) execução impacta a 

população de forma direta e indireta, diariamente, reduzindo a sua sensação de segurança. Nesse 

contexto, ganha destaque a aplicação de recursos e a transparência, ou a falta dela, com que a 

execução orçamentária na política pública de segurança é realizada e comunicada. A seguir, na 

seção quatro, são apresentadas as capacidades técnico-administrativas que, em tese, o estado de 

Minas Gerais tem (ou tinha), seguindo a proposta por Gomide et al. (2017) e decomposta por 

este trabalho, enquanto na seção cinco, por meio das entrevistas realizadas, são detalhadas as 

inferências sobre a capacidade político-relacional. 

 

A ilustração a seguir busca justificar o movimento que será feito entre a seção quatro e cinco. 

É abordado o segundo objetivo elencado na seção metodológica, no qual se registra a 

importância em verificar quais dos indicativos de capacidade técnico-administrativa MG 

conseguiu institucionalizar.  
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Figura 12 - Detalhamento dos mecanismos geradores de capacidade estatal em Minas 

Gerais 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Gomide et al. (2017). 

 

É possível observar na seção quatro que MG buscou implementar um modelo de gestão que, 

frente à literatura mobilizada, pode ser considerado um modelo capaz de gerar maiores (ou 

melhores) capacidades de implementação de políticas públicas. Contudo, conforme apresentado 

na seção cinco, os indicativos previstos na literatura não foram aderentes e é possível observar 

tal fenômeno por meio da execução orçamentária. As corporações policiais, bem como outros 

players, disputam o orçamento a todo o tempo. A atuação e interação desses atores é introduzida 

por meio do trecho de uma das entrevistas realizadas e exemplifica o contexto de demanda de 

recursos e o cenário de pressão que os governadores passaram: 

 

[8] [...] dois grandes demandadores de recursos que o Estado tem: Outros Poderes, 

[...] no Estado [tem] Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público que são 

players importantíssimos e [pausa] e eu coloco a PM [Polícia Militar] no mesmo 

patamar. Então se eu acho que eu tenho uma dificuldade, do ponto de vista negocial, 

com os demais Poderes é uma falha que acho um erro crasso constitucional que ele se 

repete nos demais países, eu nunca vi um estudo sobre isso, mas, na hora que você 

monta um checks and balances e esse controle horizontal dos Poderes onde o 

controlado fundamental que é o Poder Executivo ele toma conta do caixa, ele tem todo 

o incentivo de sair pagando todos os seus controladores. Ministério Público se quiser 

não deixa o Governador governar; o Judiciário joga uma dívida de precatórios 

gigantesca no Governador; a Assembleia não aprova nenhum projeto e o Tribunal de 

Contas reprova as contas do Governador então todo mundo que quiser impedir de 

trabalhar tem a sua possibilidade e a meu ver isso se explica os salários que se pagam 

lá. Esses jogos são reiterados então você bota esse filme para rodar trinta anos e o 

resultado que a gente tem hoje é o miserê30. Então, você cria castas dentro da 

aristocracia do serviço público. Dentro do Poder Executivo é a Polícia Militar, é quase 

um estado paralelo a meu ver, quase. Pelo formato hierárquico que se organiza, pelas 

validações que ocupam os cargos, pelo formato que o Comandante-Geral ocupa seu 

lugar, pela forma que se senta à mesa e se organiza, eles têm um poder paralelo dentro 

do Estado. E não só dentro do Estado: o Tribunal de Justiça tem um Gabinete Militar, 

a Prefeitura de Belo Horizonte tem um Gabinete Militar. Então eles sabem ocupar os 

 
30 Em agosto de 2019, o Procurador de Justiça de Minas Gerais, Leonardo Azeredo dos Santos, reclamou que o 

salário de R$ 24 mil era um miserê. A gravação foi divulgada e a declaração ganhou repercussão.  
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espaços de poder. São muito inteligentes na ocupação desses espaços. Voltando à sua 

pergunta [...]. 
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4 O GOVERNO MINEIRO E A POLÍTICA DE SEGURANÇA  
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Preâmbulo 

 

 

Com quantos gigabytes 

Se faz uma jangada um barco que veleje 

Que veleje nesse infomar 

Que aproveite a vazante da infomaré. 
Gilberto Gil 

 

 

A compreensão de que Segurança Pública em Minas Gerais é uma política pública com ações 

articuladas, inclusive entre as corporações, é datada de 2003, mesmo ano que “na esfera federal, 

após diversos planos e políticas para a área na década de 90, geralmente relacionados a um 

evento de maior repercussão, têm-se, em abril de 2003 a publicação de um novo ‘Plano 

Nacional de Segurança Pública’” (RIBEIRO et al., 2004, p. 3). Esta narrativa ainda aborda que 

tais ações, quando executadas em conjunto e de forma racionalizada, geram, por consequência, 

a redução da criminalidade violenta. Nesse sentido, é importante ressaltar que o discurso que 

reflete uma avaliação positiva do desenho proposto de política de segurança em Minas Gerais, 

entre os anos 2003 e 2014 é, em primeiro lugar, a soma de esforços em um contexto político 

favorável para mudanças institucionais e culturais, desde o governo federal, por meio da 

chamada Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) até a nova Secretaria de Estado 

de Defesa Social.  

 

Ainda em caráter contextual, dois movimentos ocorrem em MG que deságuam nas iniciativas 

com foco em prover maior segurança e reduzir os índices de criminalidade: a adequação do 

estado às diretrizes do governo federal para que recursos federais voltados para a Segurança 

Pública fossem recebidos, e a adoção de uma lógica de gerenciamento da administração política 

seguindo preceitos do modelo de gestão baseado no chamado New Public Management, que 

esteve em consonância com os movimentos de reforma presentes na União (RIBEIRO et al., 

2004; OLIVEIRA, 2015; GOMES, 2017).  

 

Apesar da literatura sobre planejamento estratégico divergir sobre quando se inicia o 

planejamento governamental no Brasil, este trabalho reconhece o Plano de Metas iniciado no 

governo Juscelino Kubitschek (1956-1960) como o de maior aderência às premissas do 

planejamento até os dias atuais devido à institucionalização realizada “de maneira integrada, os 
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conceitos de pontos de estrangulamento interno e externo, interdependência dos setores e 

tendência da demanda e oferta de cada setor” (SILVEIRA, 2013, p. 42).  

 

Minas Gerais seguiu, em certa medida, os preceitos da reforma administrativa conduzida no 

período de governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que as justificou, entre outros 

parâmetros frente à crise fiscal presente no país, a necessidade de fortalecer carreiras 

estratégicas e gerenciais e a necessidade de introduzir métricas de mensuração da qualidade do 

trabalho já conhecidas pelo setor privado (GAETANI, 2005). 

 

Esta narrativa se faz presente tanto no governo Aécio Neves como no discurso de seu sucessor, 

Antonio Anastasia. Tal espelhamento se dá pelo fato de ambos estarem sob a mesma legenda 

partidária, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), pactuando a mesma agenda de 

modelo de gestão com foco em resultados e com alicerces nas premissas do gerencialismo.  

 

Aécio Neves teve, em seu primeiro mandato, Clésio Andrade como vice-governador e Antonio 

Anastasia como Secretário Estadual de Planejamento e Gestão. Em 2004, Anastasia foi 

nomeado Secretário de Estado de Defesa Social. Já na reeleição de 2006, Aécio Neves tinha 

como vice o ex-secretário (e futuro governador) Antonio Anastasia.  

 

A inexistência de padrões de avaliação da efetividade das ações com foco na segurança já era 

um discurso político. Na gestão Aécio Neves, além da justificativa de ausência de 

monitoramento e avaliação, a desarticulação do sistema penitenciário também era analisado 

como um problema público: “[...] uma superlotação do sistema penitenciário, aliada à 

participação indevida da Polícia Civil na custódia dos presos e da Polícia Militar na guarda 

externa das unidades prisionais [...]” (NEVES, 2007, p. 161) fez, do óbvio, uma proposta 

inovadora à época.  

 

Já na gestão Antonio Anastasia (2011-2014), o discurso de que havia no estado uma visão 

consolidada do que se entendia por Segurança Pública, “com definição de objetivos comuns, a 

pactuação de uma agenda de responsabilidade, a intensificação do trabalho em rede e, 

sobretudo, a elaboração e execução de planos de ação [...]” (ANASTASIA, 2011, p. 52) nos 

leva a compreender que a Segurança Pública sai de um contexto de desarticulação para uma 

visão de coordenação que funciona por meio de ferramentas focadas na tecnicidade e na 
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especialidade, o que, de acordo com a literatura, fomenta a capacidade estatal para implementar 

políticas públicas (PIRES; GOMIDE, 2011; GOMIDE et al., 2017; GOMIDE et al. 2018).  

 

Antes de 2003, Minas Gerais tinha a chamada Secretaria de Segurança Pública e de Direitos 

Humanos, composta pela própria Secretaria de Segurança e suas atividades operacionais. As 

corporações, com função finalística, tinham certa autonomia, sendo a Polícia Civil de Minas 

Gerais a corporação que se alinhava com a Secretaria Estadual da época. Além disso, as 

atividades finalísticas executadas pela Polícia Militar de Minas Gerais e pelo Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais não estavam vinculadas de forma direta às atividades do 

órgão da Administração Direta (MINAS GERAIS, 2003; SAPORI; ANDRADE, 2013; 

FIGUEIREDO, 2014).  

 

O Plano Estadual de Segurança Pública 2003-2004 de Minas Gerais, criado com o intuito de 

institucionalizar o discurso de que a segurança é combatida de forma sistêmica, afirmava existir 

baixa efetividade do aparato estatal no controle da criminalidade, além da desarticulação do 

sistema policial. A partir de 2003, quando ocorre a institucionalização da Secretaria de Estado 

de Defesa Social (SEDS), unindo sob responsabilidade do Secretário de Estado de Defesa 

Social, a coordenação operacional das atividades das Polícias Civil de Minas Gerais, da Polícia 

Militar de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, da Defensoria 

Pública e das Subsecretarias de Administração Penitenciária, Inovação e Logística e de 

Atendimento às Medidas Socioeducativas, cria-se a ideia de um Sistema Operacional de Defesa 

Social na tentativa de gerar ações articuladas e assim efetivar a prevenção e repressão da 

criminalidade, “ou seja, a política pública de defesa social passa a ser orientada por uma única 

pasta governamental, no sentido de evitar ações fragmentadas” (RIBEIRO et al., 2004, p. 13) 

(MINAS GERAIS, 2003; RIBEIRO et al., 2004; SAPORI, 2008). 

 

De acordo com Sapori (2007; 2008), o novo formato da política de Segurança Pública mineira 

gerou, até 2006, resultados positivos e, consequentemente, a queda do índice de criminalidade. 

De acordo com o autor, a boa gestão dos atores, a previsão de investimentos no setor e o bom 

envolvimento deles, além de buscarem prerrogativas de governança, geraram resultado 

positivo: “Ela [a política de segurança] foi baseada inteiramente em mecanismos gerenciais de 

governança. Não houve uma atuação verticalizada da Secretaria de Estado de Defesa Social 
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sobre as polícias, impondo-lhes um modelo de integração elaborado a priori” (SAPORI, p. 450, 

2008, grifo nosso). 

 

Nesse sentido, percebe-se que há um discurso de investimento na área e um discurso de 

apropriação de um conhecimento técnico para que as atividades ocorressem, sejam essas 

atuações finalísticas, com foco na redução da criminalidade violenta, sejam nas atividades meio, 

de coordenação e monitoramento da execução orçamentária e acompanhamento das ações 

priorizadas à época. Aparentemente, a narrativa da previsão de investimentos é apresentada de 

forma coesa na interpretação de que houve capacidade de gestão de recursos de investimento 

no setor. Se a composição do orçamento é feita pela soma de recursos e repasses, compreender 

como foi o comportamento do gasto para a política como um todo se torna relevante, afinal, 

não há registros sobre quanto custou o desenho de política mineiro. Mais do que isso, a 

capacidade de gastar de acordo com as proposições da Secretaria pode refletir desafios dada a 

presença de forte arcabouço legal e de controle como apresentado nas seções anteriores. 

 

Frente ao exposto, esta seção tem por objetivo apresentar o desenho institucional pensado para 

Minas Gerais, com foco na Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) responsável por 

gerir cotas orçamentárias e juntos monitorar com as demais Secretarias os desembolsos 

orçamentários e na Secretaria de Defesa Social (SEDS), responsável pela execução do 

orçamento com o intuito de garantir a implementação da política pública desenhada. 

 

Buscou-se registrar o arranjo institucional não somente por meio de registros oficiais, como 

também por intermédio da fala dos atores envolvidos31 à época, conforme elucidado na seção 

2 deste trabalho. O uso das falas tem o intuito de descrever não somente o desenho de política 

de segurança do Estado de Minas Gerais como garantir as percepções de cada entrevistado. A 

construção dessa narrativa se deu tal como um storytelling32, somando as visões de cada um 

dos entrevistados com o intuito de gerar ao leitor maior afinidade com o contexto de mudança 

à época (além de serem trechos ricos em detalhes, narrados por pessoas capazes de contar 

histórias de forma interessante). Assumindo que cada um dos entrevistados tem uma 

 
31 Todos os nomes dos entrevistados foram substituídos por algarismos entre colchetes. Os algarismos foram 

sorteados, não respeitando uma lógica ordinal. Mais detalhes são apresentados na seção metodológica. 
32 Storytelling é a construção de narrativas por meio de diferentes formas de comunicação. Nesta tese, utiliza-se a 

comunicação verbal reproduzida em escrita e a comunicação escrita dos livros reconhecidos como científicos. 
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perspectiva sobre o mesmo fato, a soma das falas colabora na compreensão de alguns ‘porquês’ 

que os livros ainda não capturaram. 

 

 

4.1 A dona do dinheiro: Secretaria de Planejamento e Gestão 

 

 

Retomando a figura ilustrativa da decomposição do conceito de capacidades estatais proposta 

por Gomide et al. (2017), é possível observar correlações com o processo de gestão realizado 

em MG entre os anos 2003 e 2014, conforme detalhado adiante. Pode-se inferir previamente 

que a SEPLAG tentou garantir, em todo o período analisado, a capacidade técnico-

administrativa, tal como os indicativos previstos na literatura: recursos disponíveis, 

instrumentos de coordenação e estratégia de monitoramento e avaliação.  

 

 

Figura 13 - Capacidade Técnico-Administrativa da SEPLAG 
Fonte: GOMIDE et al. (2017). 

 

4.1.1 Recursos humanos e tecnológicos adequados e disponíveis 

 

 

A partir de 2003, a SEPLAG foi orientada a conduzir não somente o planejamento orçamentário 

do governo, como também a se responsabilizar pela política de gestão de pessoas. A gestão de 

pessoas era necessária diante do planejamento estratégico que se apresentava para todo o 

governo além do discurso de que quem de fato implementa a estratégia são as pessoas. Silva et 

al. (2006) afirmam que ainda sob o modelo de reforma intitulado de “Choque de Gestão”, 

existiam 128 carreiras no Poder Executivo com mais de 300 mil cargos efetivos, 
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desconsiderando as corporações (PCMG, PMMG e CBMMG). As autoras ainda justificam a 

necessidade de reestruturar e gerir, de fato, os recursos humanos, em razão da “falta de recursos 

orçamentários e financeiros para a construção das tabelas salariais e a necessidade de respeitar 

o limite de 49% da RCL com despesa de pessoal em atendimento a LRF” (SILVA et al., 2006, 

p. 192). 

 

A mobilização para estruturar carreiras adequadas àquilo que o governo compreendia como 

bom durou todo o primeiro ano do governo Aécio Neves e resultou na extinção de 79.865 cargos 

de provimento efetivo. De acordo com as autoras supracitadas, tal movimento somente foi 

possível “frente à inclusão dos representantes dos sindicatos e associações de servidores 

públicos na discussão das diretrizes e presença nas audiências públicas para discussão dos 

projetos de leis referentes à reestruturação das carreiras e instituição das novas tabelas de 

vencimento básico do Poder Executivo” (SILVA et al., 2006, p. 209).  

 

Vilhena et al. (2006) e Silva et al. (2006) apontam que a profissionalização dos gestores em 

MG é atribuição indissociável do planejamento e da gestão. Para tanto, foram realizadas ações 

incrementais no que concerne à política de recursos humanos em MG com foco em 

competências. Além desse histórico de desenvolvimento dos servidores, Minas Gerais dispõe 

de uma Escola de Governo que é compreendida pelas autoras como um meio dos servidores 

buscarem pela melhoria de seu desempenho. A Escola conta com programas de capacitação e 

treinamento33; um curso de graduação em administração pública no qual se formam bacharéis 

em políticas públicas e gestão governamental; além dos cursos de especialização e mestrado. 

MG também estabeleceu a figura do “empreendedor público34” que formam um grupo 

profissional que se dedica exclusivamente à consecução da estratégia do governo. O cargo que 

leva o nome de empreendedor público foi institucionalizado na busca por suprir vazios de 

conhecimento da administração pública. A ilustração seguinte busca refletir o desenho da 

política de recursos humanos do Estado que assumiu que a profissionalização era um dos pilares 

para que os recursos humanos presentes nas diferentes pastas estivessem alinhados à estratégia 

governamental e aos resultados para a sociedade. 

 

 
33 A Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, “em 1985, firmou convênio com a PMMG e a Escola 

passa a ser responsável pelo gerenciamento dos cursos de aperfeiçoamento para Oficiais da Instituição, incluindo 

disciplinas como Ciência Política, Sociologia, Economia Política, Planejamento Estratégico, Informática e 

Metodologia” (BATITUCCI, 2019, p. 7).  
34 O cargo de empreendedor público foi criado pela Lei Delegada nº 174/2007. 
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Figura 14 - Elementos da Política de Gestão de Pessoas em Minas Gerais 
Fonte: Minas Gerais (2014). 

 

 

Do ponto de vista de melhorias tecnológicas, é possível citar uma inovação com viés 

exclusivamente orçamentário: MG empreendeu em ações com foco na melhoria da gestão das 

compras públicas, integrando a gestão orçamentária das despesas contratuais à execução 

orçamentária em si. Esse movimento proporcionou a delimitação de reservas orçamentárias 

antes não observadas. Além disso, dado que a decisão política do governador é reduzida na 

medida em que se criam vinculações constitucionais e legais, a implementação de tecnologias 

como essa colaboram para que o líder do Poder Executivo tenha alguma margem para selecionar 

onde alocará o recurso (LIMA, 2003). 

 

 

4.1.2 Recursos Financeiros e Instrumentos de Coordenação 

 

 

Apesar da literatura apresentar um arquétipo que separa recursos financeiros dos instrumentos 

de coordenação, na prática, em MG, tais indicativos ocorriam simultaneamente, razão que são 

apresentados em conjunto.  

 

A Constituição Estadual de Minas Gerais (1989) prevê o planejamento de longo, médio e curto 

prazo que nortearão a implementação das políticas públicas, bem como o dispêndio 

orçamentário para a sua execução. Os instrumentos legais existentes para tal iniciativa são, 

conforme visto nas seções anteriores, a LOA, que estima as receitas fixas como despesas de 

cada exercício; a LDO, que aprova as diretrizes de como será construído o orçamento. Outro 
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instrumento previsto é o PPAG, comumente conhecido como PPA, que além de apresentar em 

valores os investimentos a serem feitos no período de quatro anos, apresenta informações 

qualitativas acerca dos objetivos de cada dotação orçamentária. O PPAG pode ser revisitado 

anualmente seguindo uma cadeia lógica de oportunidade de revisão das outras duas peças de 

planejamento.  

 

Para acompanhar o planejamento de longo prazo mineiro, foi elaborado o chamado Plano 

Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) que consolida ações e indicadores finalísticos 

com o objetivo de garantir a continuidade das políticas públicas. A metodologia de como 

construir o planejamento de longo prazo é alterada durante as revisões que o PMDI sofre. No 

estado de Minas Gerais, a lógica para garantir um acompanhamento do ponto de vista do 

planejamento e, por consequência, do orçamento, seguiu o mesmo raciocínio até o ano de 2014. 

Esses instrumentos de planejamento são peças fundamentais para compreender o modelo de 

gestão mineiro desse período em função do uso do planejamento orçamentário como parte do 

planejamento estratégico estatal. A ilustração a seguir colabora para a compreensão da interação 

entre os planos. 

 

 
Figura 15 - Desenho do planejamento em Minas Gerais 
Fonte: Minas Gerais (2014). 

 

 

Além da ilustração, o trecho que segue revela o quão desafiador ajustar as contas públicas 

aparentava ser. Para tanto, os instrumentos citados não somente eram elaborados pela equipe 
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técnica responsável pelo monitoramento, assim como ela também participava das discussões 

junto à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.  

 

[13] Naquela época, a gente falava R$ 2,3 bi, mas a gente nem tinha informação ao 

certo, era um atraso, era tudo muito manual. Eu lembro que nos primeiros 

levantamentos que a gente fez, a gente já começava o ano gastando muito mais do que 

a Receita Corrente Líquida disponível. E aí veio [para Minas Gerais] o Simão 

Cirineu35, ele era o Secretário Executivo do Ministério, inclusive no Ministério dos 

Transportes que é um mega orçamento e foi a primeira vez que eu vi uma pessoa falar 

o que eu esperei a vida inteira: “eu vou me mudar para a sua sala porque ajuste se faz 

pelo orçamento”. Claro que tinha uma priorização, e por isso trabalhamos fortemente 

o planejamento orçamentário com o PPA e PMDI que foi feito, uma força tarefa, 

começando o ajuste pelo orçamento e com a priorização feita pelo planejamento. A 

gente trabalhou uma visão de curto e médio prazo. Ao mesmo tempo que a gente 

trabalhou no ajuste orçamentário, nós tínhamos uma visão de desenvolvimento para 

Minas Gerais. O Aécio falava que não queria ser reconhecido como o governador 

responsável pelo ajuste ‘Eu quero ser reconhecido pelo desenvolvimento, o ajuste é 

pressuposto para isso’ ele falava. Pela primeira vez juntamos pessoas que entendiam 

isso, com visão de que o ajuste deve ser feito pelo orçamento para a Secretaria de 

Fazenda ajudar com a receita. 

 

 

Todas as ações que compõem o orçamento mineiro estão agrupadas em Programas, seguindo a 

normativa prevista para a elaboração do PPAG. Os Programas são divididos seguindo 

categorias, tais como, Programas Estruturadores, Programas Associados e Programas Especiais. 

Tais Programas resultavam da soma das ações classificadas como Projetos ou Processos, 

seguindo o mesmo padrão: Estruturadores, Associados e Especiais.  

 

Os Projetos enquadrados como estruturadores eram reconhecidos como aqueles que formam o 

conjunto de ações prioritárias para o governo, mobilizando maiores recursos – financeiros e da 

burocracia – na tentativa de garantir o alcance das metas estabelecidas no PMDI. Os Projetos 

enquadrados como Associados não eram reconhecidos como prioridade governamental e não 

recebiam a mesma lógica de monitoramento, todavia, orbitavam as ações prioritárias e 

colaboram com a visão de longo prazo, mesmo que tangencialmente.  

 

Os Projetos Especiais não estavam correlacionados de forma direta com o PMDI, contudo, era 

nessa variável que se podia considerar as ações de governo específicas ou setoriais. Nessa 

categoria enquadrava-se o orçamento vinculado à despesa com pessoal (ativo e inativo), os 

pagamentos de dívida, os precatórios, as transferências e demais despesas (MINAS GERAIS, 

2014; OLIVEIRA, 2015). Nota-se que a alocação orçamentária em Programas, Projetos e Ações 

 
35 Simão Cirineu Dias, antigo Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Maranhão. 
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previamente selecionadas como prioritárias é input para a promoção dos resultados almejados 

no PMDI. 

 

É a soma desses projetos que construía a chamada ‘Rede de Governo’ composta por Secretarias 

de Estado com indicadores e metas comuns. A ilustração a seguir apresenta a lógica de 

construção dos Programas – sejam esses Estruturadores, Associados ou Especiais – que 

refletem o desdobramento da estratégia em projetos e processos. 

 

 
Figura 16 - Desdobramentos da Estratégia de Longo Prazo do PMDI – Governo de Minas 

Gerais 
Fonte: Minas Gerais (2014). 

 

 

Com o intuito de facilitar a compreensão, apresenta-se breve linha de raciocínio para elaborar 

o desenho governamental: 

 

• Redes de Governo: arranjos que estimulam um comportamento em rede e cooperativo 

entre os atores governamentais e as instituições, orientados para a solução de problemas 

específicos ou para capturar oportunidades relevantes em um determinado período. As 

Redes de Governo são organizadas para concentrar esforços do Governo em função de 

resultados finalísticos, objetivos estratégicos e estratégias comuns.  

 

• Programas Estruturadores: Conjunto de Projetos e Processos organizados sob a 

lógica de temas e resultados comuns. Vinculam-se às Redes de Governo e contribuem 

para o alcance dos seus objetivos estratégicos e resultados finalísticos.  
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• Projeto Estratégico: Empreendimento único, com início e fim determinados que 

mobiliza recursos e competências para realizar entregas específicas. 

 

• Processo Estratégico: Conjunto de atividades repetidas de maneira estruturada, 

desenhadas para produzir output específico para determinado cliente/usuário. Sua 

seleção é feita a partir de três critérios: relevância estratégica, exposição externa e 

volume de recursos envolvidos.  

 

Operacionalmente, os Programas tinham suas dotações orçamentárias seguindo a lógica de 

alinhamento dos objetivos e da estratégia de longo prazo. Cada dotação orçamentária 

apresentava uma nomenclatura específica, facilitando o agrupamento de ações complementares. 

Tais nomenclaturas, bem como seus números de identificação, poderiam ser revistos 

anualmente nas revisões do PPAG e no momento da edição da nova LOA. Apesar de não ser 

uma ação constante, era dado ao governo a prerrogativa de revisões de Programas (suas 

inclusões e exclusões). No que tange às ações que compunham os Programas, é possível 

verificar maior facilidade de criação e exclusão, dado o baixo constrangimento político dessa 

etapa. Ou seja, as divulgações e negociações ocorriam em termos de Programa e não em maior 

desagregação, bastando uma articulação técnica para que mudanças ocorressem e fossem 

absorvidas na futura legislação. 

 

Um planejamento estratégico é ilustrado por meio do Mapa da Estratégia, que é a compilação 

visual dos objetivos estratégicos, da missão, visão e valores institucionais. O Mapa da Estratégia 

que compreende o período desta pesquisa tem como objetivo estratégico para a Segurança 

Pública o aumento da sensação de segurança e a redução de criminalidade. 
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Figura 17 - Mapa Estratégico do PMDI 2011-2030 e suas Redes de Governo – Governo de 

Minas Gerais 
Fonte: Minas Gerais (2014). 

 

 

O planejamento de longo prazo mineiro elencou uma Rede de Governo de forma exclusiva para 

a Segurança Pública, atribuindo a ela o título de ‘Defesa e Segurança’ com objetivo de, por 

meio dos Projetos e Processos Estruturadores, garantir um estado com alta sensação de 

segurança, e com menos violência e criminalidade (MINAS GERAIS, 2014). 

 

Além da coordenação supracitada, garantida por meio dos instrumentos de planejamento, MG 

apresentava um modelo de governança com três instâncias de coordenação, a saber: i) Câmara 

de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças (CCGPGF); ii) o Comitê de 

Governança Corporativa (ocorrência no âmbito da CCGPGF) e; iii) a Junta de Programação 

Orçamentária e Financeira (JPOF).  

 

A Câmara de Coordenação Geral tinha a finalidade de deliberar sobre os atos da gestão que 

envolviam a ampliação da despesa com a implementação de políticas públicas, principalmente 

de recursos humanos e com a alteração da estrutura organizacional da Administração Estadual. 

A Câmara tinha a seguinte conformação:  
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• Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que a presidia; 

• Secretário de Estado de Fazenda; 

• Secretário de Estado de Governo; 

• Secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais; 

• Advogado-Geral do Estado; 

• Controlador-Geral do Estado; e 

• Diretor-Presidente do Escritório de Prioridades Estratégicas. 

 

O Comitê de Governança Corporativa tinha por finalidade subsidiar as decisões da Câmara em 

matérias de interesse dos órgãos, entidades, sociedades de economia mista e empresas 

controladas, direta ou indiretamente, pelo estado que integram a Administração Pública do 

Poder Executivo. O Comitê de Governança tinha a seguinte composição:  

 

• Secretário de Estado de Fazenda (presidente); 

• Controlador-Geral do Estado; 

• Advogado-Geral Adjunto da AGE; 

• Secretário-Adjunto da SEPLAG; 

• Subsecretário do Tesouro Estadual da SEF; 

• Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto SEPLAG; 

• Diretor da Superintendência Central de Governança de Ativos e da Dívida Pública da 

SEF; 

• Diretor da Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária 

SEPLAG.  

 

Já a JPOF tinha por finalidade apoiar o governador na condução da política orçamentária-

financeira estadual e deliberar sobre a sua execução. A JPOF tinha a seguinte composição: 

 

• Secretário de Estado Adjunto da SEPLAG que a presidia; 

• Secretário de Estado Adjunto da SEF 

• Subsecretário do Tesouro Estadual SEF; 

• Subsecretário da Receita Estadual SEF; 

• Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto SEPLAG; e 

• Subsecretário de Gestão da Estratégia Governamental SEPLAG. 
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A importância em garantir um trabalho compartilhado entre SEPLAG e SEF é reportado em 

uma das entrevistas: 

 

[13] O planejamento ditava onde ficaria o orçamento. A Fazenda passava a 

disponibilidade de receita que a gente tinha e não podia executar um milímetro a mais. 

Junto com a Fazenda, a gente definia as cotas orçamentárias, as cotas eram bem 

menores no início do ano e maiores no final, você se lembra disso, porque 

precisávamos criar a capacidade de executar criando o planejamento das compras e 

licitações. Normalmente, a maior capacidade de execução é no final do segundo 

trimestre onde você já fez todo o planejamento. 

 

[7] [...] tem um marco que a gente não pode confundir que é a gestão orçamentária e 

a gestão financeira. A gente não fazia a gestão financeira que era feita pelo Tesouro 

Estadual, a gente fazia a gestão orçamentária e a gestão do planejamento 

governamental, então o aspecto financeiro era um continuísmo da nossa atividade, 

mas, era bem restrito a competência da Fazenda. [...] A nossa gestão orçamentária era 

incremental, então a definição é menos da política do órgão setorial e mais da 

intervenção daquele órgão. Por exemplo, “Fica Vivo”: é uma política do órgão 

setorial, então eventualmente, a gente não chegava no nível de definir o valor 

especificamente para o “Fica Vivo”, mas sim, um valor para a Defesa Social. 

Posteriormente, havia uma distribuição no qual a Defesa [Social] poderia defender 

aquela distribuição proposta e a gente anuir com ela. 

 

 

Além disso, as instâncias de coordenação são analisadas como espaços para absorver projeções 

orçamentárias que poderiam gerar um impacto político negativo: o trecho da entrevista 

selecionado é ilustrativo à decomposição do conceito de capacidades estatais em capacidade 

técnico-administrativa e capacidade político-relacional. O trecho apresenta a relação de diálogo 

entre as partes, técnica e política, para a tomada de decisão.  

 

[13] A gente se reunia regularmente. Além da Junta, [JPOF] na época do Aécio, 

criamos a Câmara que eu acho que funcionou muito melhor. A Junta [JPOF] é 

formada por Secretários-Adjuntos e Subsecretários, a Câmara são os Secretários e 

trouxemos a parte política para dentro da Câmara; a Secretaria de Governo, Casa Civil 

quando existia; porque tem decisões que o impacto político acaba com tudo. Acho que 

foi uma decisão muito acertada [a criação da Câmara]. Despesas com impacto no 

médio, longo prazo; um aumento: o que significa dar esse aumento? A gente trazia a 

avaliação política para participar junto porque eles não entendem só na hora que 

apresenta o número e fala o que vai acontecer é que eles falam ‘então melhor segurar 

agora’. Despesas de aumento, operações de crédito, investimentos em estradas ou 

presídio porque isso impactava em contratação de pessoas, falar que não tinha 

consciência? Tinha, a gente sabia tudo, pelo lado técnico e pelo lado político. Então 

para mim a Câmara funcionou melhor, aliás, não é que funcionou melhor ela 

complementou o que faltava [da JPOF] colocando o lado político pra mesa e o 

Danilo36 ia em todas as reuniões.  

 
36 Danilo de Castro, Deputado Federal pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), licenciou-se para 

“ocupar cargo de Secretário de Estado de Minas Gerais a convite do Governador Aécio Neves. Ainda em 2003, 

foi condenado pelo Tribunal de Contas da União por fraudes em licitação e prejuízos à Caixa Econômica Federal 
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[9] Eles [Câmara e JPOF] vão responder sobre o tamanho do Estado, se alguma área 

do governo vai crescer ou não. A JPOF era um órgão auxiliar da Câmara porque além 

do olhar fiscal, tinha um olhar político, político e jurídico falando do que eu poderia 

ou não fazer. Eles faziam uma gestão de riscos do Estado de manter ele como estava: 

“faço ou não faço concurso? Enfrento ou não o MP? Já aconteceu mais de uma vez de 

um dia antes da reunião da Câmara de Gestão sobre concurso de agentes prisionais e 

um dia antes a gente ter rebelião. O cara na prisão no interior sabia que ia ter reunião 

para falar de concurso.  

 

 

4.1.3 Estratégias de Monitoramento e Avaliação 

 

 

O método de avaliar a pertinência da aprovação dos valores orçamentários para os órgãos era 

de responsabilidade da SEPLAG. O monitoramento se fazia necessário e ocorria em caráter 

mensal, afinal, se uma política pública tem a sua dinamicidade, seu orçamento não pode ser 

engessado. Frente a contextos de desaceleração econômica, crises ou catástrofes, a 

administração pública pode revisar e considerar a necessidade de redução de custos e 

redefinição de prioridades, impactando negativamente (ou não) o desempenho da ação. O 

inverso também pode acontecer: o valor inicialmente programado, representado pelo Crédito 

Inicial37, é passível de crédito, por meio da publicação de decretos de suplementação 

orçamentária ou por meio de remanejamentos orçamentários. Assim, os valores são ajustados 

ao longo do exercício e as análises do desempenho da execução orçamentária se tornam mais 

adequadas quando realizadas em relação ao crédito autorizado38. Ressalta-se que não foram 

encontrados relatórios que assim considerassem a avaliação orçamentária dos investimentos em 

Segurança Pública39. 

 

Incluído nesse desenho, cabe mencionar que dentro da SEPLAG parte da burocracia técnica era 

responsável pelo monitoramento contínuo de toda a carteira de programas considerados 

estratégicos pelo governador, e aqui estavam alocados grande parte dos projetos estratégicos da 

 
quando a administrava. Permaneceu como Secretário de Governo em MG no segundo governo de Aécio Neves e 

também no de Antonio Anastasia” (FGV, 2020).  
37 Crédito Inicial é a definição utilizada para identificar os valores dos créditos, em reais, constantes da Lei 

Orçamentária Anual (LOA).  
38 Crédito Autorizado é a definição utilizada para identificar o valor do crédito inicial mais os créditos adicionais 

abertos ou reabertos durante o exercício, deduzidas as anulações/cancelamentos correspondentes.  
39 Estudos encontrados apresentam análises frente a valores orçados e aquilo que foi empenhado no grupo de 

despesa “investimento”.  
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SEDS. Este suporte técnico era responsável por acionar o processo decisório para a solução de 

qualquer problema observado e não resolvido internamente pelo órgão setorial. Cabia a este 

corpo técnico analisar a execução física e financeira dos projetos além de seus marcos críticos 

na tentativa de se antecipar a alguma dificuldade do ponto de vista do alcance do resultado 

esperado. Este mesmo grupo técnico estudava e observava a execução orçamentária dos órgãos, 

com o objetivo de caso um pleito por suplementação de recursos ocorresse, autorizar ou não 

mediante estudos e execuções anteriores sobre a mesma despesa. Em um cenário com alguma 

externalidade negativa, além das reuniões mensais de monitoramento ocorriam em caráter 

bimestral as chamadas Reuniões de Comitê de Resultados na qual faziam parte os Secretários 

de Estado envolvidos na temática em questão (OLIVEIRA, 2015). A seguir, elenca-se um 

trecho de uma entrevista que ilustra a importância do monitoramento, afinal não é alocar 

recursos que faz com que uma Secretaria seja capaz de implementar uma política: 

 

[13] O fato de você ter recursos não significa ter boa execução orçamentária, começa 

a sobrar orçamento, vivemos isso também, as pessoas não estão acostumadas a 

executar. E trabalhamos fortemente o monitoramento da execução. Me lembro que a 

Secretaria de Saúde saía comprando remédio, fazendo estoque para executar o 

orçamento e falar que gastou e o monitoramento ajudou muito a melhorar isso, não é 

só alocar orçamento que fará você executar bem. Na Defesa, o que tinha de ativo 

imobilizado, o que tinha de televisão, papel higiênico, não são coisas isoladas, o 

planejamento do orçamento é planejamento da execução. 

 

De acordo com os entrevistados que desenharam o modelo de política de Segurança Pública em 

MG e atuavam diretamente na SEDS, a antiga Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, do 

ponto de vista de sua execução orçamentária, não obtinha bons desempenhos. O modelo da 

SEDS aderiu ao modelo de gestão – tendo, inclusive como um dos Secretários, o Secretário de 

Planejamento e o futuro governador. Antes de detalharmos a execução orçamentária 

propriamente dita, faz-se necessário pormenorizar o contexto de criação da SEDS. 

 

 

4.2 Quem precisava de dinheiro: a Secretaria de Defesa Social [contada por outras 

pessoas] 

 

 

A SEDS, além da Secretaria em si, coordenava as ações das corporações policiais com histórico 

de divergências, “que embora ligadas ao governador conforme determina a Constituição 

Estadual, passaram a ficar subordinadas operacionalmente a SEDS, ou seja, a política pública 
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de defesa social para a ser orientada por uma única pasta governamental” (RIBEIRO et al., 

2004, p. 13). Em outras palavras, além das frentes de ação sob responsabilidade da SEDS, as 

polícias deveriam ser orientadas (e esperava também obedecer) pelas diretrizes do Secretário 

de Estado. Além das corporações, a chamada política de integração, de prevenção social, a 

criminalidade, o sistema prisional e o sistema socioeducativo coexistiam com as corporações 

(e a depender da reforma administrativa à época a política de drogas também era incluída como 

frente de atuação da Defesa Social). A possível competição por maiores fatias do orçamento 

era uma probabilidade, conforme apresentado na análise da execução orçamentária da pasta.  

 

A seguir, apresenta-se um trecho de uma das entrevistas. Neste trecho, abordam-se as razões da 

criação da Secretaria e o que se esperava que ela contribuísse na implementação da política que 

se desenhava.  

 

[3] Então, em 2003, se constituiu um desenho de política pública, organizada em uma 

lógica de gestão pública. Na lógica de criação da SEDS [Secretaria de Estado de 

Defesa Social], quatro coisas se propunham a atender: primeiro um escopo 

institucional único para a Segurança Pública que resolveria do ponto de vista da 

governança todo o problema. Criava-se um escopo institucional pela primeira vez 

porque sempre a PM [Polícia Militar] tinha acesso ao governador, a Polícia Civil era 

a Secretaria de Estado e você tinha a Secretaria que ficava com o socioeducativo e o 

prisional. [...] A SEDS [Secretaria de Estado de Defesa Social] oferecia uma lógica 

de política pública aplicada à gestão pública, que até então você não tinha. Isso foi 

ficando claro com o decorrer no tempo. [segunda] A prevenção tomou cara, [terceira] 

a integração desenvolveu seus instrumentos, [quarta] a gestão do conhecimento, que 

ficou uma bagunça, as polícias nunca se entenderam. 

 

 

Apesar da garantia e formalização das capacidades técnico-administrativas, MG (e demais entes 

federados) somente conseguiu realizar a devida implementação garantindo o apoio político e 

de outros possíveis atores capazes de influenciar a agenda. Tal como explana Sapori (2007), 

“há muitas escolhas sendo constantemente realizadas no curso das tomadas de decisões. 

Obviamente, constrangimentos institucionais de matizes diversos definem os contextos sociais 

em que tais processos decisórios ocorrem” (SAPORI, 2007, p. 15). Uma das variáveis 

apontadas pelo autor como capaz de influenciar na tomada de decisão são os atores 

considerados veto players que negociarão a favor ou contra o desenho proposto que foi 

elaborado sob a premissa de que é possível “implementar ações governamentais que garantam 

maior eficiência no controle da violência e simultaneamente manter sob controle o uso da 

violência por parte das agências repressivas do estado” (SAPORI, 2007, p. 15). 
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Antes de adentrarmos nas análises do orçamento propriamente ditas, este trabalho se esforça 

em apresentar o contexto no qual o governo mineiro se encontrava antes de 2003.  

 

 

4.2.1 Um governo quebrado, uma greve e um policial morto  

 

 

[3] A lógica militar era muito mais demandada internamente do que é hoje. A Polícia 

Militar seguia o RDPM que era Regulamento Disciplinar das Polícias Militares que 

tinha sido definido pelo Exército e pela Comissão das Polícias Militares em 1982, era 

um Regulamento draconiano. [...] O estado vivia uma crise fiscal muito forte, mais 

forte do que vivemos hoje, o governo Eduardo Azeredo40 faliu e não arcava com os 

compromissos assumidos; então além de não haver dinheiro para investimentos tal 

como acontece hoje, o estado parou de pagar contratos em andamento e do ponto de 

vista da PM [Polícia Militar], a PM [Polícia Militar] ficou sem dinheiro para pagar 

gasolina e foi despejada de um monte de lugares porque não pagava aluguel; e aí ela 

foi buscando suas alternativas com os municípios, construindo convênios. Em 1996, 

começou uma demanda salarial e em 1997 o Comandante da PM [Polícia Militar] 

negociou com o govenador um aumento salarial em duas etapas: uma primeira etapa 

para os Oficiais e, a ser negociado posteriormente, uma segunda etapa para os praças. 

Então, os Oficiais receberam um aumento substancial e os praças não receberam nada, 

foi uma estupidez, uma imprudência absurda, e aí então os praças se rebelaram; esse 

movimento se tornou nacional, pegou fogo, e houve a greve. O governador, diante da 

greve, voltou atrás e foi feito um plano de recomposição salarial para os praças que 

durou até o governo Itamar [Franco]41. Isso esfacelou, vamos dizer assim, essa lógica 

militar, do ponto de vista disciplinar, que organizava a PM [Polícia Militar] naquele 

momento, a PM [Polícia Militar] abriu mão, foi uma das demandas dos Praças, do 

RDPM [Regulamento Disciplinar das Polícias Militares] como regulamento 

disciplinar e criou-se um novo regulamento disciplinar muito mais permissivo desse 

ponto de vista42. A crise de pagamento continuava, mas de fato a greve paralisou a 

PM [Polícia Militar] e paralisou a Segurança Pública. O estado já vivia um aumento 

explosivo da criminalidade antes de isso acontecer, desde 1995, o aumento ficou 

exponencial da criminalidade violenta e aí, em 1999, já no governo Itamar Franco, a 

PM [Polícia Militar] começou a reagir com um novo ciclo doutrinário a partir do qual 

outras soluções do ponto de vista da operacionalidade foram construídas, mas, do 

ponto de vista institucional, a crise permanecia e só foi resolvida no governo Itamar 

[Franco] quando os PM [Polícia Militar] que foram processados pela polícia porque 

participaram da greve e foram expulsos. [Os participantes da greve] foram absorvidos 

por Decreto do governo Itamar [Franco] no Corpo de Bombeiros; então, recuperaram 

seus empregos e isso acalmou os ânimos, e aí então abriraram-se as negociações 

internas dentro da PM [Polícia Militar].  

 

 

 
40 Eduardo Azeredo governou o Estado de Minas Gerais entre os anos de 1995 e 1998 pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB) (FGV, 2020a). 
41 Itamar Franco governou o Estado de Minas Gerais entre os anos de 1999 e 2002 pelo Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB) (FGV, 2020b). 
42 O Regulamento Disciplinar dos Policiais Militares ou Código de Ética e Disciplina dos Policiais Militares 

Estaduais de Minas Gerais foi consolidado na Lei nº 14.310/2002 excluindo, por exemplo, a pena de prisão para 

punição de falta disciplinar. A apresentação do novo texto se deu no governo Itamar Franco que, de acordo com a 

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais recebeu esta proposta “a partir da visão das entidades de classe e do 

Comando da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar” (ASPRA/PMBM, 2016, p. 10). 



128 

 
 

[13] Eu estava lá na Secretaria de Fazenda [ao lado do Palácio Tiradentes onde 

ocorreu o fato] quando vi pela primeira vez na vida as polícias juntas e eu ouvi o tiro. 

Ninguém acreditava no que estava acontecendo, ninguém chegava na janela e isso 

virou um trauma, você já deve ter ouvido que o Azeredo deu um aumento para o auto 

Comando sem dar o aumento para a base e pela primeira vez a base se virou contra o 

Comando. 

 

[3] Na eleição de 1998, o Cabo Júlio43 e o Sargento Rodrigues44 foram eleitos e ambos 

assumiram, do Poder Legislativo, a negociação. Cabo Júlio foi o deputado federal 

mais votado do Brasil naquela eleição; foi um empoderamento muito rápido dos 

praças que passaram a negociar de igual para igual com os comandos porque o 

governo se retirou da negociação, mas, do ponto de vista da Segurança Pública a 

criminalidade aumentava; a situação do sistema prisional se agravou substantivamente 

no governo Eduardo Azeredo. No governo Itamar [Franco], foi criada a Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos que assumiu o Sistema Prisional e foi definida 

a necessidade de resolver a situação do Sistema Prisional que tinha o maior déficit do 

país. Foi definido a construção de unidades: Penitenciária de Contagem, um ou dois 

CERESP [Centro de Remanejamento do Sistema Prisional]45 para aumentar vaga e 

foi definido que a Polícia Civil sairia da lógica do sistema prisional. Até então a 

Polícia Civil gerenciava 90% dos presos de Minas Gerais em suas carceragens e o 

sistema prisional ficava com o ‘filé’ de 5 mil presos. Ficou definido no governo Itamar 

[Franco] que todas as carceragens seriam fechadas. O número de vagas que foi aberto 

não foi suficiente para dar conta dessa demanda e o problema permaneceu até o 

governo Aécio [Neves]46 já em 2003. Então, você tinha duas situações graves: o 

prisional e isso inclui o socioeducativo que não tinha uma instância executiva 

separada até porque não existia SINASE [Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo] ainda. SINASE [Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo] 

é de 2003, 2004, e a política socioeducativa não estava regulada, só seria no governo 

Aécio [Neves]. Em 1999, a PM [Polícia Militar] começou a desenvolver o seu sistema 

de gestão por resultados47, portanto, antes do estado. Ficou conhecido como [...] 

Severo, que era um IGESP [Integração da Gestão em Segurança Pública]48 próprio 

da PM [Polícia Militar] que começou a funcionar em Belo Horizonte para depois se 

capilarizar para o estado. Então, todo comandante de área tinha que ir até o 

comandante de policiamento da capital, na época o Coronel Severo49, que depois foi 

 
43 Em 1998, o militar Júlio Cesar Gomes dos Santos, mais conhecido como Cabo Júlio, candidatou-se à Câmara 

dos Deputados e foi o mais bem votado à época pelo Partido Liberal (PL) (FGV, 2020c). 
44 Washington Fernando Rodrigues, mais conhecido como Sargento Rodrigues, exerce, atualmente, mandato de 

deputado estadual em Minas Gerais pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Foi eleito pela primeira vez em 

1998, pelo Partido Liberal (PL) (MINAS GERAIS, 2020). 
45 Um Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (CERESP) é uma subclassificação de unidade prisional. O 

CERESP é uma Unidade Prisional própria para a custódia de presos que serão remanejados para outras Unidades 

Prisionais. As Unidades Prisionais se classificam em: a) CERESP; b) Presídio; c) Complexo Penitenciário; d) 

Penitenciária; e) Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico; f) Casa de Albergado; e g) Centro de Referência 

da Gestante Privada de Liberdade (MINAS GERAIS. 2016, p. 51). 
46 Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 
47 Gestão por Resultados é uma das etapas da Reforma implementada em Minas Gerais. A reforma implementada 

ainda no governo Aécio Neves recebeu o nome de “Choque de Gestão” e, na sequência dos mandatos foi dividida 

em três etapas, também chamadas de gerações. De acordo com Oliveira (2015), a primeira geração pode ser 

resumida como o Choque de Gestão propriamente dito, pois objetivava recuperar a capacidade de governar, por 

meio de políticas de ajustes fiscais. A segunda geração, sintetizada como Estado para Resultados (ou Gestão por 

Resultados), visava tornar a administração mais eficiente, com foco na geração de resultados para sociedade. Por 

fim, a terceira geração, compreendida como Gestão para a Cidadania, buscava estabelecer uma nova conformação 

de funcionamento do Estado, com foco na intersetorialidade e na atuação em redes, com maior envolvimento da 

sociedade. 
48 Desenho proposto para integrar as corporações mineiras e detalhado adiante. 
49 Severo Augusto da Silva Neto, Coronel Severo, foi ex-chefe do Estado Maior da Polícia Militar (EMPM) e 

Comandante da PM em 2000. 



129 

 
 

fundador do Fórum [Brasileiro de Segurança Pública]50, e prestava contas do que 

estava acontecendo ou não. Isso começou a impactar a criminalidade porque começou 

a definir metas para cada comando que se transformou depois na lógica de gestão por 

resultados do governo Aécio [Neves]. 

 

[4] [a greve] teve uma abertura para você ter uma polícia menos militarizada e 

negativamente acentuou muito o corporativismo, principalmente do ponto de vista 

político, que aí eles passaram a ter uma atuação política muito mais acentuada do que 

tinha até então, e hoje nós temos aí uma infinidade de coronéis, delegados na 

Assembleia Legislativa e no próprio Congresso, não é que isso seja ruim, mas é que 

dali não sai quase nada que seja de interesse geral, o que sai é de interesse das próprias 

corporações, brigando pelos salários, segurando seus privilégios. 

 

[8] [a greve] marcou muito a relação do chefe do Poder Executivo de Minas Gerais, 

a meu ver, com a Polícia. Embora historicamente ela tivesse muita força dentro do 

orçamento, nas determinações de várias políticas públicas das quais ela participa, ela 

ocupa um espaço orçamentário cada vez maior. Como que funciona a história de 90 

para cá: ela [a Polícia Militar] termina o governo Azeredo nessa situação, o governo 

Itamar assume uma série de compromissos em função dessa crise na Polícia e promete 

uma série de coisas em questões salariais, promete e cumpre, e na hora que ele cumpre, 

ele quebra o governo e não realiza nada. Quando o Aécio [Neves] chega, ele tem uma 

janela de oportunidades dada a crise que já perdurava, salário recebendo no final do 

mês, não tinha o parcelamento que tem hoje, mas, pagava no final do mês. Casa ali 

uma possibilidade de negociar com a polícia um aumento escalonado de menor monta 

e que fosse possível d’ele pagar. Ele tem um período de paz e foi um período de 

crescimento econômico então ele consegue uma recuperação das contas do estado e 

consegue um crescimento relativamente baixo da folha da PM [Polícia Militar]. 

Depois, ela tenta engrossar com o Aécio [Neves], a história vai ser afrontosa, embora 

não esteja na imprensa, estão nas sutilezas das negociações. O Aécio [Neves] chama 

o Exército. Posteriormente, o Anastasia não tem a mesma força nessa negociação sob 

uma suposta pressão da PEC 300 isso anda, não anda e não andou, mas, acabou que 

ele deu o aumento de forma escalonada de 100% em quatro anos e isso ajuda a jogar 

o Estado em uma crise fiscal. Depois, é só morro abaixo e com uma despesa crescente 

da Polícia Militar. 

 

 

Diante dos trechos supracitados, é possível antever que, apesar da introdução de ferramentas de 

gestão, concentradas na SEPLAG, o esforço do Poder Executivo em se antecipar a possíveis 

pressões da Polícia Militar é aqui considerado como fator político primordial para que a política 

de segurança seja implementada em sua plenitude. Em um contexto de recursos escassos, a 

greve da Polícia Militar é analisada como a chave para compreender as razões das sucessivas 

solicitações de aumentos salariais51. Além disso, é nesse contexto que a PMMG começa a 

 
50 Fundado em meados dos anos 2000, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) foi criado para que 

especialistas em Segurança Pública, membros da sociedade civil, universidades e forças policiais debatessem sobre 

o tema. Percebeu-se também que havia ausência de transparência no que tange aos dados de segurança pública 

sendo esse um dos pilares de atuação do Fórum.  
51 “O Editorial do Jornal do Brasil, intitulado “Confiança Quebrada”, publicado em 25/07/97, traz as seguintes 

passagens: “A opinião pública nacional foi surpreendida, ontem, por mais um ato de insensatez inadmissível. A 

Policia Militar de Minas Gerais, tida como uma das mais ordeiras do país tentou invadir o Palácio da Liberdade, 

sede do Governo, em sua luta por melhores salários. Quando os agentes da lei que por definição constitucional 
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realizar inúmeros convênios com os municípios mineiros, o que faz com que a SEPLAG não 

tenha clareza sobre o real montante da despesa de custeio da corporação, conforme detalhado 

mais adiante. Os trechos das entrevistas refletem, inicialmente, uma visão de insegurança com 

as instituições, o que pode gerar, por consequência, fragilidades do ponto de vista das 

capacidades estatais. Todavia, ainda no governo Itamar Franco, alguns esforços foram tentados: 

 

[3] [Mesmo com os esforços anteriores] A criminalidade ainda permanecia muito 

ruim e o sistema prisional continuava uma bagunça. Então, em 2000, mediante 

demanda do Governo Federal, Itamar [Franco] que vivia às turras com Fernando 

Henrique Cardoso52; Fernando Henrique Cardoso fez o primeiro Plano Nacional de 

Segurança Pública e os estados deveriam fazer seus planos para se candidatar a 

recursos, então o governo Itamar [Franco] pediu a Fundação João Pinheiro53 que 

fizesse, ou coordenasse, nas palavras dele, um Plano de Segurança Pública que ele 

enviaria ao governo federal. Então, as organizações da área, ou seja, Polícia Militar, 

Polícia Civil, Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos e algumas 

organizações da sociedade civil enviaram propostas e nós sistematizamos essas 

propostas e a partir dessas propostas e com o escopo teórico – que depois se 

transformou no escopo que ordenou o Plano Emergencial de 200354 – nós enviamos 

para o Governo Federal. Isso tudo não deu em nada porque no fim das contas o 

governo Fernando Henrique resolveu repartir igualmente o dinheiro entre os estados 

a despeito de plano ou não, e o governo Itamar não implementou plano nenhum. A 

gente pegou essa experiência, especialmente a parte teórica, que a gente desenvolveu, 

que tinha a parte da integração, da gestão por resultados a recolocação do sistema 

prisional, a gente escreveu um artigo num processo que foi feito no BDMG [Banco 

de Desenvolvimento de Minas Gerais] organizado pelo o que seria a equipe de 

governo do Aécio em 2002. Quem organizou isso foi o Tadeu Barreto55 [...] então o 

que eles fizeram: eles reuniram pessoas, dividiram por temáticas e cada equipe deveria 

traçar o que deveria ser a política para resgatar Minas Gerais, que estava falida, nos 

futuros governos. Então, na área de segurança a gente desenhou, em 2000, tudo aquilo 

que seria a política de segurança em 2003. 

 

 

Finalizada a gestão Itamar Franco, a literatura mobilizada bem como os trechos das entrevistas 

selecionados creditam ser, entre 2002 e 2003, a janela de oportunidades para rever todo o 

modelo. A ideia de que era possível ter “aparatos burocráticos públicos que passam a assumir 

 
devem ser agentes da ordem, deixam-se manipular politicamente a ponto de se tornarem agentes da desordem, é 

sinal de que alguma coisa vai muito mal nos meandros da corporação. [...] uma corporação militar em que a 

hierarquia é quebrada por praças não oferece garantia de segurança à sociedade” (MUNIZ, 1999, p. 49).  
52 Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República Federativa do Brasil, entre 1995 e 2003 pelo Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB) (FGV, 2020d). 
53 A Fundação João Pinheiro é uma instituição de ensino e pesquisa vinculada à Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão de Minas Gerais  
54 O Plano Emergencial de Segurança Pública foi um documento que justificava uma série de ações no âmbito da 

segurança a serem realizadas pelos estados a pedido da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). A 

adoção dos estados às diretrizes do Ministério da Justiça – por meio da SENASP – era comprovada por meio do 

envio de documento/projeto e a conformidade desse com as diretrizes nacionais “correspondia a garantia do 

repasse de recursos federais para financiar a política estadual de Segurança Pública” (ALMEIDA, 2010, p. 22). 
55 Tadeu Barreto Guimarães integra a equipe do BDMG desde 1986. Foi Subsecretário e Secretário-Adjunto da 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais de 2003 a 2006. Em 2011, foi Diretor-Presidente 

do Escritório de Prioridades Estratégicas. 
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a responsabilidade pela provisão do bem coletivo, mais particularmente, através da instituição 

do sistema prisional e de organizações policiais profissionalizadas” (SAPORI, 2007, p. 20) 

pode ser compreendido como o início da tentativa de assumir os indicativos das capacidades 

técnico-administrativas inexistentes até então. Credita-se que a primeira variável citada por 

Gomide et al. (2017), de fato, foi estabelecida como recursos humanos disponíveis: 

 

[1] Antes de 2003, já existia uma articulação entre nós da Fundação João Pinheiro e 

o grupo de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais do [4] e nós tínhamos, 

todos, a mesma referência que era o Antônio Luiz Paixão56. Nós já discutíamos, desde 

1998, 1999 um modelo de segurança principalmente um modelo de secretaria 

estadual. Nós também já chamávamos a atenção para a importância de um modelo de 

integração das polícias, desde 1997. Além disso, desde 1997, 1998 nós já falávamos 

em retirar os presos das cadeias públicas transferindo-os para um sistema prisional, 

ou seja, esse desenho [da política de Segurança Pública de Minas Gerais] é um 

desenho anterior à eleição [de Aécio Neves], consolidado na transição de governo. 

Esse grupo que participou deste desenho não teve acesso a uma ideia de que Minas 

Gerais revisitaria seu modelo de segurança, sendo eu um dos propositores desse 

modelo de segurança. 

 

 

Apesar do possível questionamento sobre quem foi o autor do desenho de política de Segurança 

Pública implementado em MG, registrado nas duas passagens acima, é neste período que a 

literatura menciona que o “governo estadual seria o principal ator desse processo” (PEIXOTO 

et al. 2011, p. 303). A literatura mobilizada aponta que o Estado de MG tem, pelo menos, duas 

respostas para a redução de criminalidade entre os anos de 2003 e 2010: a primeira delas 

envolve a criação da SEDS e a segunda a somatória de diversas ações que, em conjunto, poderão 

atuar no fenômeno sendo justamente essa interdependência entre ações que resultados 

favoráveis à redução de criminalidade passarão a existir (ADORNO, 1996; SAPORI, 2007; 

PEIXOTO et al., 2011). Este trabalho já refuta a primeira resposta em razão da possível resposta 

tautológica já antecipada por Kocher (2010) e detalhada anteriormente. A resposta vinculada à 

soma de esforços é, inclusive, uma explanação que vai ao encontro dos trechos de entrevistas 

 
56 Antonio Luiz Paixão foi um sociólogo mineiro. “No início dos anos setenta, deixou o Mestrado em Ciência 

Política na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e foi fazer o Doutorado em Sociologia na University 

of New York at Stone Brook. A tese não chegou a ser defendida, mesmo depois de haver revalidado, em 1983, 

todos os seus créditos no IUPERJ, onde deveria defendê-la em breve, pois estava com ela praticamente concluída 

uma semana antes de morrer. Há uma pesquisa baseada numa série histórica de estatísticas sobre a violência em 

Minas, um dos primeiros textos sociológicos sérios sobre um assunto considerado então como menor. Paixão foi, 

sem dúvida, o pioneiro não só do tema, como da abordagem, ainda na década de 1970. Nela, pela primeira vez, 

ouvimos as dúvidas acerca da associação entre pobreza e criminalidade violenta, associação essa inteligentemente 

interpretada por ele como mais uma profecia autocumprida. Embora desse aos dados um tratamento estatístico 

sofisticado, não se tratava apenas de números, mas da necessidade de entender as políticas institucionais que davam 

origem a eles, ou seja, como os números são construídos pelas classes estatísticas utilizadas e pelos resultados de 

uma repressão policial concentrada em alguns setores da população pobre” (ZALUAR et al., 1996, p. 3). 
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citados na sequência. Neles, é possível observar a preocupação com o sistema prisional que à 

época estava sob gestão da Polícia Civil. Ainda era necessário mudar a lógica de pensar a 

segurança. 

 

 

4.2.2 A secretaria era da Polícia Civil, a Polícia Militar tinha autonomia e o sistema prisional 

estava uma bagunça 

 

 

[5] Quando nós iniciamos a campanha para o então candidato, na parte de segurança, 

havia a vontade de se cumprir a Constituição do Estado, instituindo o sistema de 

defesa social, eu havia sido o coordenador do plano de governo e tinha sido também, 

treze anos antes, o assessor pessoal do relator da Constituinte Mineira, o deputado 

Bonifácio Mourão57, e na Constituinte mineira nós colocamos lá, os deputados 

colocaram, e eu ajudei no trabalho técnico, o chamado sistema de defesa social que 

foi uma inspiração da nossa Polícia Militar, me lembro muito do Coronel Euro 

Magalhães58, entre outros, e que defendiam muito esse sistema integrado. 

Infelizmente, os governos que se sucederam naquele momento, inclusive o próprio 

governo Hélio Garcia59 onde eu participei, não tiveram condições de implementar esse 

sistema. Quando o Governador Aécio [Neves] assumiu e com o “Choque de Gestão” 

sendo implementado uma das áreas mais delicadas em Minas Gerais era a segurança. 

Por que motivo? Nós tínhamos um problema carcerário gravíssimo, as penitenciária 

não existiam praticamente, nós tínhamos um sistema medieval de carceragens, 

depósitos de presos que faziam as chamadas “cirandas da morte”, os presos sorteavam 

quem ia morrer naquela noite, era uma situação, de fato, bárbara, terrível, e, ao mesmo 

tempo, não havia nenhuma comunicação entre a Polícia Civil e Militar, Corpo de 

Bombeiros, não existia Guarda Penitenciária era um quadro de fato lamentável. 

 

[4] Havia uma desestruturação muito grande em termos da missão da Segurança 

Pública. Missão de Segurança Pública o que é que é: dar mais segurança, diminuir o 

número de crimes, tentar melhorar o máximo possível a ressocialização no sistema 

prisional e o que acontecia, você não tinha um sistema de segurança você tinha 

organizações policiais que cuidavam, no caso da PM [Polícia Militar] do quartel para 

dentro, [...] mas não eram instituições voltadas para a atividade-fim. A separação entre 

as duas polícias era um divórcio enorme você não tinha troca de informação, 

conversas, nada. Isso atrapalhava muito justamente essa missão da Segurança Pública. 

 

[2] A antiga Secretaria de Justiça e Direitos Humanos se você abrir o organograma 

ela era uma Secretaria totalmente anacrônica. Tinha uma Superintendência do Sistema 

Penitenciário e naquele momento a Superintendência administrava um número de 

aproximadamente quatro mil presos, enquanto a Polícia Civil tinha dezoito mil presos 

consigo nas suas carceragens e delegacias e na casa de detenção Dutra Ladeira, 

começa por aí: a Secretaria que tem uma Superintendência que não deveria ser 

penitenciária e sim prisional, um tema que amplia; o tema aprisionamento de pessoas 

deve ser tratado diferente, considerando Direitos Humanos e mais, Polícia não pode 

ter preso consigo, ainda mais a Polícia investigativa, não é coerente, isso é outro tipo 

de racionalidade. O resto da Secretaria era assim: a Secretaria de Justiça era uma 

 
57 Bonifácio Mourão foi relator da Constituição Mineira em 1989 (MINAS GERAIS, 2020b). 
58 Coronel da Reserva da Polícia Militar de Minas Gerais. 
59 Hélio Garcia foi governador do estado de Minas Gerais entre 1991 e 1995 pelo Partido das Reformas Sociais 

(PRS 1990-1992), filiando-se, posteriormente, ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB 1992-2016) (FGV, 2020e). 
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espécie de SPGF [Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças] do Poder 

Judiciário porque o Poder Judiciário, antes da Constituição Federal, se limitava a fazer 

o julgamento e quem pagava conta, aluguel de prédio, tudo, era o Poder Executivo 

por meio da Secretaria de Justiça, então você achava na Secretaria repartições que 

referenciavam estruturas do Poder Judiciário. Por outro lado, a Secretaria de 

Segurança Pública não se qualificava enquanto uma Secretaria da Política de 

Segurança Pública. E por que não? Porque a Secretaria havia sido colonizada, 

sequestrada melhor dizendo, pela Polícia Civil, não por ação da Polícia Civil, mas a 

Polícia Militar não reportava à Secretaria de Segurança. E a Polícia Civil não tinha 

autonomia, ela era dirigida pelo Secretário de Segurança e essa história tem muitas 

consequências porque, em geral, no período da ditadura muitos militares estiveram 

aqui. Vários coronéis na Secretaria de segurança. Esses generais, Vinícius Alves da 

Cunha [...], olha, a ideia de que uma Secretaria tem que formular uma política que é 

transdisciplinar está completamente negligenciada numa coisa dessas. A Secretaria 

não era Secretaria, ela era Polícia Civil e ninguém formulava essa percepção de 

maneira clara, então, qual era o desafio desse grupo de trabalho; pensar algo que fosse 

digno da ideia de implantar uma política pública que não é afeta só as polícias, mas 

de outras dimensões como prevenção à criminalidade. 

 

 

É interessante notar que a preocupação em reordenar o sistema prisional já existia muito antes 

de 2003, e todo esse investimento, bem como seu custeio, fica à margem quando nos detemos 

somente para as classificações funcionais de governo já detalhadas em seções anteriores. Em 

outras palavras, dado que as Subfunções da Função 06 não refletem diretamente as atividades 

vinculadas ao acautelamento, outras Subfunções foram utilizadas para garantir a informação 

para os órgãos de controle. Nesse sentido, um problema é apresentado: a ausência de 

transparência orçamentária para verificar quanto de recurso orçamentário foi mobilizado para 

o arranjo institucional que envolvesse as transferências de presos da Polícia Civil para a 

metodologia da Superintendência de Administração Prisional, bem como o custeio da 

metodologia. O discurso dos interlocutores é, até o momento, de forte apelo para o redesenho 

do sistema com a justificativa de que retirando tal atribuição da PCMG esta teria a oportunidade 

de realizar seus trabalhos de investigação com melhor qualidade. Conforme detalhado adiante, 

o esforço em institucionalizar o sistema prisional foi feito sem necessariamente reportar 

recursos para a ação investigativa da PCMG.  

 

Seguindo a lógica dos fatos: 

 

[3] [Antes] não havia capacidade para implementar uma política pública até porque 

ela não existia. 

 

Para a oportunidade de garantir além do desenho, recursos humanos necessários e que 

acreditassem na institucionalização do desenho, um grupo de especialistas foi convidado a 
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participar do processo. Os trechos a seguir refletem como se deu esse encontro, bem como seu 

contexto. 

 

 

4.2.3 Uma nova versão do poema ‘Quadrilha’ de Carlos Drummond de Andrade 

 

 

[5] Nós contamos com diversos professores e não só com a Universidade. Tivemos 

apoio da Fundação João Pinheiro, da Fundação Dom Cabral, de instituições como, 

naquele tempo, a Fundação de Desenvolvimento Gerencial com o Professor Vicente 

Falconi60 e outros, todos colaborando em várias frentes com o esforço de retomar o 

Estado. E na área específica de Segurança Pública tivemos com o [4] e outros um 

trabalho muito positivo de recuperação institucional dos seguimentos diversos. 

 

[2] Me tornei delegado bem antes, antes da Constituição, num ambiente de forjar a 

democracia, e em função disso me tornei um delegado um pouco exótico porque eu 

entrei na Polícia [Civil] falando de direitos humanos o que a polícia – no geral – não 

gostava muito. Eu achei interlocutores para falar da polícia, mais fora da polícia que 

dentro, e entre eles [4] e o Paixão que eu conhecia de outros contextos. Aí veio o [1]. 

Eu já transitava entre essas pessoas. Montamos uma turma de amigos e naquele tempo 

eu fazia umas articulações inclusive na Academia de Polícia61. É nesse contexto de 

networking que isso amadurece e lá em 2002 eu recebi um telefonema do Antonio 

Augusto Anastasia62 com quem eu tinha me encontrado antes, em algumas idas no 

Ministério da Justiça, nas antessalas de criação da SENASP [Secretaria Nacional de 

Segurança Pública] e o Anastasia foi Secretário Executivo do José Gregori63 e eu me 

encontrei com o Anastasia lá; e por que eu me encontrei com ele? Ele era meu colega 

da Faculdade de Direito e no ambiente de diretório estudantil ele já era um social 

democrata. 

 

[2] Um dia eu estava na Academia [de Polícia] e o Anastasia ligou e ele já não era 

mais Secretário Executivo64, e ele falou o seguinte: “estou incumbido aqui, pelo Aécio 

Neves, de coordenar a campanha dele pelo PSDB [Partido da Social Democracia 

Brasileira] e eu vou coordenar isso do aspecto de conteúdo e eu sei que você tem 

contato com o [4] e com o [1] e eu estou convidando você [2], não estou convidando 

a Polícia Civil”. Lembro de perguntar se tinha comprometimento político partidário e 

ele falou que não. Então, assim foi. Essas pessoas já eram da minha roda. A gente 

passou a se reunir e ajudamos a construir o que passou a ser chamado de Sistema de 

Defesa Social do Estado de Minas Gerais65. [1], eu e [4] éramos frequentes nas 

reuniões. Discutíamos o que tornou o Plano de Governo. Eu estava ali como cidadão 

 
60 Vicente Falconi Campos, consultor em gestão.  
61 A Academia da Polícia Civil é um órgão de administração dentro da estrutura da Polícia Civil de Minas Gerais, 

responsável pela formação dos policiais civis. 
62 Antonio Augusto Anastasia é Senador da República e governou o estado de Minas Gerais entre os anos de 2010 

e 2014 pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 
63 José Gregori, advogado, foi Secretário Nacional de Direitos Humanos entre 1997 e 2000 e Ministro da Justiça 

entre 2000 e 2001.  
64 Antonio Anastasia foi Secretário Executivo do Ministério da Justiça nas gestões dos Ministros José Carlos Dias 

e José Gregori. 
65 O Sistema de Defesa Social é a organização legal da política de Segurança Pública em Minas Gerais. Nesta 

reorganização, uma das responsabilidades da Secretaria de Estado de Defesa Social era coordenar a integração das 

polícias militar e civil, bem como o Corpo de Bombeiros Militar e a Defensoria Pública. 
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que era policial e que eles reconheciam em mim certa independência na forma de 

pensar. 

 

[1] O Anastasia era Secretário Executivo no Ministério da Justiça e convidou a mim 

para elaborar o Plano de Governo para a campanha, e quando eleito, esse mesmo 

grupo foi convidado a se reunir para definir as ações e medidas a serem propostas. 

Ainda no discurso de campanha, ele [Aécio Neves] começou a assumir algumas 

premissas. A principal premissa foi da integração das polícias. Durante a campanha e 

a transição eu fui um técnico trabalhando voluntariamente, sem qualquer tipo de 

remuneração, com um compromisso de quem apoiava o candidato eleito; um suposto 

especialista. Foi nesses termos que negociei com o Anastasia, meu contato sempre foi 

via Anastasia, que coordenou todo esse esforço e algumas coisas não foram acatadas. 

Por exemplo, uma das propostas que fizemos na comissão, foi separar o Gabinete 

Militar da Polícia Militar e na hora recebemos um não, não foi aceita pelas questões 

políticas e institucionais. Nesse momento, eu era só um colaborador voluntário a partir 

da sua expertise. Nós acadêmicos que capitaneamos essa proposta. Nós tínhamos 

clareza de que a integração das polícias deveria ser feita e uma primeira coisa que 

sabíamos era de que deveríamos criar uma Secretaria. Ou seja, a principal medida era 

criar uma Secretaria para agrupar todo o aparato de segurança. 

 

[2] [...] a SENASP [Secretaria Nacional de Segurança Pública] tocava nesses 

assuntos também, o Zé Gregori estava retomando isso. O Zé Gregori era muito amigo 

de algumas pessoas da USP [Universidade São Paulo], da advocacia paulista, aquela 

nobre elite paulista intelectual e entre os amigos dele tinha um Delegado de Polícia e 

ele foi o primeiro SENASP [Secretaria Nacional de Segurança Pública]. Ele é pai do 

Oscar Vilhena. Quando ele veio para o Ministério com o Zé Gregori, ele trouxe o 

Oscar, o Theodomiro Dias [Neto]66, o Renato Lima67, o Guaracy Mingardi68, a 

Jaqueline Muniz e essa turma toda era amiga do Oscar; essa turma tinha um trânsito 

já lá em São Paulo e veio todo mundo e caiu lá na SENASP [Secretaria Nacional de 

Segurança Pública] que começou um discurso na mesma direção, na direção que 

estava [1] nisso, estava [2] nisso, e eu achando bom, e olha como que a coisa bate 

aqui. Aqui a ideia era pensar uma coisa mais integrada, vamos melhorar a palavra, 

uma coisa mais orgânica, vencer os corporativismos, introduzir novas coisas, como 

prevenção social à criminalidade numa perspectiva não policial, por isso, um ‘Fica 

Vivo’69 da vida justamente para perfazer uma ideia de política pública que é a ideia 

de algo multi referenciado que transcende a ideia de polícia, mas, que inclui as polícias 

numa perspectiva muito menos da repressão stricto sensu, e sim de algo que algumas 

pessoas chamam de repressão qualificada.  

 

[4] Eu e o Professor Antônio Luiz Paixão fomos os que formamos todos [1], [3] e eu 

sou formado pelo Professor Antônio Luiz Paixão. A gente produzia textos para 

subsidiar o Professor Anastasia que era o coordenador do Plano de Governo. 

 

[4] Também já estavam lá [na equipe de elaboração do desenho institucional de 

Segurança Pública em MG] [1], [2] e um coronel que não vou lembrar o nome dele 

[...] e começamos a discutir a reestruturação da Segurança Pública em Minas Gerais 

que ainda era muito antiga e conservadora. Tinha uma Secretaria de Justiça, além 

disso, com um problema, que ainda permanece, mas que naquele período a gente 

conseguiu minimizar, que é ter duas polícias com status de Secretaria. O Sistema 

prisional era um problema na época. Sistema prisional tinha quatro mil presos e o 

resto estava tudo na mão da Polícia Civil, hoje nós temos quarenta e cinco mil no 

 
66 Theodomiro Dias, advogado, professor da Fundação Getulio Vargas e colaborador do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública. 
67 Renato Sergio de Lima, cientista social, atualmente Diretor Presidente do Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública. 
68 Guaracy Mingardi, atualmente pesquisador e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 
69 Nome fantasia do Programa de controle de homicídios de Minas Gerais. 
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sistema prisional, então isso foi uma mudança importante porque o sistema prisional 

não existia, era pequenininho e levava a Polícia Civil a um desvio de função, né, de 

ficar cuidando de presos e com isso você perdia, de novo, a capacidade de investigar, 

capacidade de tentar solucionar crimes. 

 

[3] O [4] entrou com a questão da gestão do estabelecimento de metas, o Compstat e 

que depois virou o IGESP [Integração da Gestão em Segurança Pública] e com o 

desenho da política de prevenção70 e o [1] entrou com o desenho da política de 

integração71, que nós tínhamos construído em 2000 e com o remodelamento da 

política do sistema prisional72. 

 

[4] Isso ocorreu em virtude dos estudos, das estatísticas, da organização de banco de 

dados, das análises, avaliação do que estava ocorrendo, em virtude disso, o candidato 

Aécio e o professor Anastasia me chamaram para ajudar no plano de governo.  

 

 

Há uma parcela dos entrevistados que fazem parte da comunidade acadêmica de Minas Gerais 

e este trabalho compreende a formação desse grupo não necessariamente partidário e com 

conteúdo técnico um diferencial para a composição do desenho da política. Alguns deles deram 

continuidade atuando na administração e ocupando cargos na SEDS, todavia, a presença em 

algum período de governo não foi o suficiente para garantir a permanência do desenho proposto 

com os investimentos necessários. Ressalta-se que “foram acadêmicos de Minas Gerais que 

realizaram pela primeira vez no Brasil consultorias aos governos federal e estadual nesse 

campo. Também foram os primeiros a propiciar o encontro entre polícias, governos e academia 

para empreenderem esforços conjuntos” (PEIXOTO et al., 2011, p. 320). 

 

 

 

 

 

 

 
70 Desenho proposto para diminuir as taxas de homicídio e detalhado adiante. 
71 Desenho proposto para integrar as forças policiais e detalhado adiante. 
72 Desenho proposto para reformular o “sistema prisional de Minas Gerais, que possuía uma característica distinta 

no que se refere à distribuição do contingente carcerário entre as instâncias de controle, com um número 

significativo de presos sob a guarda da Polícia Civil frente àquele matriculado no sistema penitenciário 

propriamente dito, algo que compromete diretamente a realização dos propósitos da polícia judiciária e das 

políticas públicas de recuperação do criminoso” (CRUZ, 2010, p. 1) e detalhado adiante. 
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4.2.4 Em 2003: Mudanças Institucionais, Plano Emergencial73 e Projetos para Brasília 

 

 

A proposta desenhada à época buscava diminuir a polaridade entre as estratégias de controle da 

criminalidade que envolvem a prevenção e a repressão qualificada. A visão de que essas frentes 

ainda não convergem existe atualmente e acaba por reduzir a capacidade estatal do estado de 

implementar políticas públicas com foco na redução da criminalidade. Desse modo, considera-

se relevante a proposição feita pelos acadêmicos, gestores e membros das corporações policiais 

de que a fusão entre capacidade de repressão, seja essa policial, seja prisional, e a capacidade 

de prevenção social pode gerar benefícios à população mineira (SAPORI, 2007). 

 

Com o governo eleito, a proposta deveria sair do papel. A composição do desenho da política 

pública levava em consideração todos os atores elencados a seguir, sendo que as corporações 

tinham certa autonomia.  

 

  
Figura 18 - Desenho institucional da Secretaria de Defesa Social 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na sequência, registram-se trechos relevantes sobre esse início da implementação da política, 

bem como da criação da SEDS: 

 

[5] O Governador Aécio naquele momento concordou de que na Lei Delegada que 

foi editada, em 2 de janeiro de 2003, fosse aplicada a Constituição, ou seja, criado o 

Sistema Estadual de Defesa Social, e assim foi feito, então ele cumpriu a Constituição 

 
73 O Plano Emergencial de Segurança Pública foi um documento que justificava uma série de ações no âmbito da 

segurança a serem realizadas pelos estados a pedido da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). A 

adoção dos estados às diretrizes do Ministério da Justiça – por meio da SENASP – era comprovada por meio do 

envio de documento/projeto e a sua conformidade com as diretrizes nacionais “correspondia a garantia do repasse 

de recursos federais para financiar a política estadual de Segurança Pública” (ALMEIDA, 2010, p. 22). 
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e percebeu que um dos pilares da reforma do estado naquele momento era a melhoria 

dos padrões de segurança e assim foi nomeado um Secretário vindo do Poder 

Judiciário, que havia naquele primeiro momento a necessidade de um elemento 

neutro, que não fosse de nenhuma das forças, para exatamente compor, foi criado o 

Conselho de Defesa Social presidido pelo Vice-Governador, então as coisas 

começaram a funcionar em um novo padrão, em uma nova cultura institucional, e ao 

meu juízo funcionaram bem. Foi feita a integração, houve otimização de recursos, foi 

criada a Guarda Penitenciária, ao longo do tempo essas carceragens foram 

desativadas, a Polícia Civil deixou de cuidar dos presos, a Polícia Militar deixou de 

fazer escolta de presos, então houve um avanço muito vigoroso, levando homens da 

Polícia Militar para a prevenção e da Civil para a apuração. O sistema então foi 

concebido; já na Constituição, foi implementado no primeiro mandato do Governador 

Aécio que percebeu, com a lucidez que lhe é característica, que ali teria um ganho 

positivo para a política pública de defesa social do Estado e felizmente assim ocorreu.  

 

[5] Em 2003, quando o sistema foi instituído por Lei Delegada do dia para a noite – 

é bom lembrar isso –, o orçamento tinha um déficit de cerca de 2 bilhões e 400 

milhões, hoje parece um valor pequeno, mas naquele tempo o orçamento era de 16 

bilhões, então nós estamos falando de um déficit superior a 10% do orçamento à 

época, então, naquele primeiro esforço tivemos muita dificuldade financeira. Mas, 

felizmente, uma combinação positiva do esforço que fizemos e da recuperação 

econômica do Brasil permitiu que em dois anos houvesse o chamado ‘déficit zero’ e 

houve uma melhoria. Então a área de Segurança Pública foi talvez a área que mais 

recebeu recursos no estado, não só para remuneração dos servidores militares que é a 

área que tem o maior componente da despesa como pagamento de pessoal como 

melhoria das instalações, equipamentos, a política pública preventiva que fizemos 

várias naquela época. 

 

[4] O que tínhamos, mais ou menos de consensual: a ideia de ter uma Secretaria que 

fosse única, porque o que se tinha antes era uma secretaria de segurança que era uma 

secretaria da Polícia Civil e a Polícia Militar que tinha status de secretaria. Então, a 

ideia era ter uma Secretaria de Defesa Social que é uma mudança conceitual enorme 

em relação ao que existia, que passa a falar um pouco sobre qual era o objetivo, ter 

um enfoque mais sistêmico, integrado. Ou seja, esse divórcio que você tinha, tinha 

que acabar. Nós discutimos essa criação que, em princípio, foi bem aceito pelas 

corporações desde que não – até hoje tem muito isso – mexesse no status de Secretaria 

dos comandos das polícias, que é o que hoje o Rio de Janeiro resolveu conferir às 

polícias e não vão voltar nunca mais, e algumas áreas intocáveis, como, por exemplo, 

a Casa Militar que a PM [Polícia Militar] não abre mão de jeito nenhum e o DETRAN 

[Departamento Estadual de Trânsito] no caso da Polícia Civil, por razões mais ou 

menos escusas, um dos maiores faturamentos do estado eles não abrem mão de jeito 

nenhum. Tivemos que nos acomodar a essa situação aonde esses interesses 

continuaram e foi desenvolvendo o modelo que depois foi replicado em outros 

estados, Pernambuco, Alagoas e hoje, o último governo desmanchou e o atual está 

voltando, você ter uma coordenação única é mais eficiente que lida com as duas 

polícias. Além disso, foi implementado uma série de mecanismos de gestão, de 

trabalhar mais políticas por evidências, usando dados, análises para orientar as ações. 

 

[1] Eu recebi em janeiro o convite para assumir a Secretaria-Adjunta e eu mesmo 

fiquei muito surpreso de receber esse convite para um cargo político de uma secretaria 

poderosa e recém-criada. Assumi a Secretaria-Adjunta e assim que aceitei o convite 

me foi dito o que esperavam de mim, disseram que o Secretário seria mais articulador 

e eu seria a vertente técnica da Secretaria, o braço técnico necessário para elaborar 

projetos, programas, executá-los, implementá-los. Já fui tendo clareza do que deveria 

fazer. Além disso, a prevenção tem que merecer um capítulo à parte e não estava sob 

a minha tutela a área prisional, que tinha um Subsecretário muito forte, que era o 
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Agílio Monteiro74, recém-saído dos quadros da Polícia Federal, que daria conta do 

sistema prisional. Eu teria que cuidar da integração, do socioeducativo e da prevenção 

social. 

 

[2] O Agílio Monteiro já tinha sido Superintendente da Polícia Federal aqui em Minas 

Gerais e ele foi candidato a deputado duas vezes e não foi eleito nenhuma das vezes, 

mas, participava, tinha um oficial aposentado do Corpo de Bombeiros que teve uma 

participação muito discreta porque tinha essa polêmica: ‘O bombeiro é Segurança 

Pública ou não é?’, e esse ser ou não ser não nasce em árvore, a gente quem cria, e 

não há argumento naturalístico; e nas duas formas tem que desenhar bem o trabalho 

dessa instituição. Eu tenho uma tendência a achar que os dados do Corpo de 

Bombeiros podem contribuir no sistema de Segurança Pública até porque é um 

trabalho de segurança da coletividade e não da atividade policial, vamos reconhecer, 

então tanto faz ser ou não ser, e acabou sendo por questões políticas. Então, 

desenhamos sendo. 

 

[2] Eu tinha que ser o interlocutor técnico do Secretário e por Secretário leia-se [2]. 

Eu era alguém destinado a fazer, a afirmar as ações orgânicas integradoras em face da 

chefia da Polícia Civil. Eu me tornei Chefe de Gabinete da Polícia Civil em 2003, e 

eu acompanhei o processo da divisão dos territórios e foi super legal. Vinham os 

oficiais e os praças da Polícia Militar e falavam: ‘Ah, tem uma estrada aqui’, ‘Corrige 

o desenho’. Isso teve um quê de tecnicidade, mas foi pouco. Definiu uma base, mas 

não andou no resto. A Polícia Civil contratou uma consultoria e esse mesmo grupo, 

estava dialogando com os próprios umbigos, quando vi o resultado. Eu pensava 

‘Nossa, esse cara vai desvendar o mistério da esfinge’, e eles traduziram numa 

linguagem mais tecnicista o que já existia do atendimento de balcão. A gente tem que 

trabalhar na utopia, lembrando que utopia é o que eu não tenho, mas posso vir a ter 

desde que planeje. Não dá pra ter uma delegacia bonita, eu tenho que ter uma 

delegacia que vai no local do crime; é lá que se dá o problema principal. Ele [o policial 

civil] trabalha remotamente com documentos com defasagem no tempo.  

 

 

Aparentemente, reconhecida o campo da administração pública, aqueles que foram nomeados 

para assumir cargos no Poder Executivo buscaram executar medidas compatíveis aos 

indicativos de capacidade técnico-administrativa, como, mais uma vez, garantir em primeira 

instância um corpo técnico qualificado, mas, em nenhum trecho é dito que tal servidor tem 

conhecimento em finanças e orçamento, conhecimento esse capaz de colaborar na elaboração 

das projeções que a SEPLAG fazia mediante receita e de colaborar com a adequação do 

orçamento à realidade do período, ou do exercício orçamentário:  

 

[1] Convidei alguns ex-alunos da Fundação João Pinheiro para trabalharem primeiro 

no meu gabinete, de imediato, e esses três, o Gustavo [Gomes Machado]75, a Geórgia 

[Ribeiro Rocha]76 e a Scheilla [Cardoso Pereira de Andrade]77 chamei de imediato e 

foram fundamentais nesse primeiro momento. Fui montando a equipe da SUASE 

 
74 Agílio Monteiro Filho foi Subsecretário de Administração Penitenciária. Até 2003, ocupou o cargo de Diretor-

Geral do Departamento de Política Federal (FGV, 2019). 
75 Gustavo Gomes, atualmente, é consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 
76 Georgia Rocha, atualmente, é diretora do Centro Integrado de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte. 
77 Scheilla de Andrade, atualmente, é servidora na Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF) 

da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 
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[Superintendência de Atendimento às Medidas Socioeducativas] a área da Prevenção, 

a Márcia Cristina, e deleguei a ela a Prevenção e cuidei da Integração, nós tínhamos 

uma Superintendência de Integração, tava muito preocupado com isso, nesse 

momento o desembargador, que era o Secretário, se antecipou e já nomeou as pessoas, 

levou lá um protegido político dele, um advogado recém formado que não tinha 

conhecimento nenhum da área e eu perdi o controle da política de integração. Mas fui 

retomar isso só no segundo ano, quando as coisas não estavam caminhando muito 

bem e eu consegui montar a política de integração aos meus moldes, com as pessoas 

que eu queria. 

 

[1] Minhas primeiras medidas [ao tomar posse] foram estruturar uma equipe técnica 

e sugeri, ainda em fevereiro, ao Secretário e ao Governador, que apresentasse 

publicamente o Plano Emergencial de Segurança Pública [...] entre dez e quinze ações 

bem objetivas, medidas a serem adotadas pelo governo ao longo do primeiro ano, que 

seria o primeiro esboço de uma política pública, mas, a ideia era emergencial, para 

dar respostas dado que a cobrança midiática era enorme e havia uma necessidade de 

dar uma resposta rápida e para isso eu elaborei um plano de ação.  

 

 

Os Planos Emergenciais de Segurança Pública são aqui compreendidos como um primeiro 

protótipo de uma ferramenta de monitoramento e gestão, semelhante ao indicativo apresentado 

por Gomide et al. (2017). Todavia, de acordo com o entrevistado a seguir, os Planos 

Emergenciais não funcionaram de forma a gerar maior capacidade, afinal, gerava soluções para 

os problemas em caráter reativo: 

 

[2] [Os Planos Emergenciais de Segurança Pública] Eles foram reativos para apagar 

os incêndios de situações que estavam aí; incremento dos crimes violentos salvo 

engano veio debaixo disso, cria a tabela do ICV08 que depois vira ICV09, reativo. 

Claro que são importantes, mas assim, eu resumiria, a questão dos emergenciais como 

algo fora da curva para atender humores políticos e factuais em certa medida, mas, 

por serem reativos, se me lembro de alguns, entendo eu como menos estruturantes. 

‘Ah, vamos dar foco’, aí vem carro, arma e computador, dá impressão de que estou 

[...] serve para nada, vira editor de texto, vira máquina de escrever. Ah, então tá: ‘Lá 

em Valadares está com muito homicídio’, e aí o Plano vem e vai atacar lá, mas essas 

coisas são incrementais, essas coisas são reativas e elas não deveriam negligenciar o 

processo estruturador desse novo desenho, repito: muito bem formulado nos 

fundamentos teóricos e muito negligente, muito lacunoso no que diz respeito à 

operacionalidade de tudo isso. Isso deu brecha, lacuna para policial, delegado, perito, 

PM, todo mundo, crescer. Existia uma coisa com a produção de norma, a norma 

totalmente incremental, nada estruturante. 

 

 

Já o terceiro indicativo de capacidade técnico-administrativa que envolve a presença de 

modelos de coordenação pode ser ilustrado por meio da criação do Colegiado de Integração. 

Além desse modelo, houve a institucionalização do IGESP que é “um modelo baseado na 

metodologia do Compstat. Tal modelo se constitui no compartilhamento de informações e na 

implementação de ações [...], capazes de abarcar as diversidades de fenômenos que compõem 
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o problema da criminalidade urbana” (PEIXOTO et al., 2011, p. 307). Por compartilhamento 

de informações, abarcam-se tanto os registros da Polícia Militar como os da Polícia Civil. Se, 

na teoria, pode-se inferir previamente que tal capacidade técnico-administrativa foi bem-

sucedida, na prática, de acordo com os entrevistados a seguir não foi tão simples: 

 

[2] Como a política era tramada: [...] no Colegiado de Integração dos Dirigentes de 

Defesa Social, tinha um colegiado que se reunia semanalmente. Quem participava? 

Era o chefe, Comandante-Geral, o Secretário de Defesa, o Secretário-Adjunto, o 

Chefe-Adjunto da Polícia Civil, o Chefe do Estado-Maior e a depender da pauta 

chamavam outros seres para participar daquilo; promotores, eventualmente algum 

juiz, para debater algum tema que afetava todo mundo, a ideia é que esse Colegiado 

pudesse homologar a ideia de uma integração baseada em evidências e em 

racionalidade, numa racionalidade integrativa, que não pudesse ficar nas fantasias das 

polícias nem dos políticos que ocupam essas Secretarias em geral. Por isso que o [2] 

foi Secretário. Ali era quem tinha responsabilidade de efetivar a política. Implantou-

se o IGESP [Integração da Gestão em Segurança Pública], decidiu-se que o REDS 

[Registros de Eventos de Defesa Social] é de todo mundo, essas coisas custaram 

Decretos, ajustes de contratos, aporte de recursos, um monte de coisas que decorrem 

dessas decisões [...] as informações mais importantes para o grande Colegiado seriam 

as do CINDS [Centro Integrado de Informações de Defesa Social] [...] porém, os 

circuitos por detrás até que isso aconteça são complicados e muitos deles inexistentes, 

nós não desenhamos esses circuitos, esse fluxo adequadamente, a depuração 

informacional não veio. O CINDS [Centro Integrado de Informações de Defesa 

Social] virou um decodificador de REDS [Registros de Eventos de Defesa Social]. 

[Era] uma política interinstitucional declarada, o Secretário abre mão do seu poder de 

rei e vira um rei coordenador. 

 

[2] Um bom ponto de partida é a territorialidade e Jaqueline [Muniz]78, já falava isso 

lá no Rio, Luís Eduardo Soares79 [...]. A segunda coisa é tirar preso da polícia, instala 

a Chefia da Polícia e estabelece um ciclo de produção de serviços que passa pela 

Polícia Militar, Polícia Civil, navega na Justiça e no Sistema Prisional. A ideia de 

compor um ciclo adequado, que inclusive desborda do Poder Executivo, à medida que 

vai ao Judiciário, Ministério Público, advocacia privada, a ideia [era] de homologar 

consensos entre esses falantes políticos e instituições para nivelar entendimentos e 

aportes de recursos para que todos falassem a mesma língua. Por exemplo, Boletim 

de Ocorrência: a Polícia Civil não tinha Boletim de Ocorrência. Aliás, era o contrário 

da maioria dos estados brasileiros, que a Polícia Civil tinha um sistema de boletins, a 

Polícia Militar chega com a ocorrência conduzida e a Polícia Civil registra no sistema 

dela. Aqui era o contrário. A Polícia Militar registrava no sistema dela e chegava na 

delegacia e a gente ficava com uma cópia física do papel. Isso até 2002. A gente fala 

de integração das polícias por quê? O Boletim de Ocorrência tem que ser de todas as 

instituições e por quê? Tem que ter uma porta de entrada só para que não haja 

instituições competindo sub-repticiamente nas narrativas de input no sistema público. 

Não pode fazer isso. Até hoje isso é um problema. E por que tem que ser só um? Por 

que esse um tem que ser fruto de um debate permanente de uma dinâmica de 

aperfeiçoamento constante? Porque o Boletim de Ocorrência é um registro preliminar 

de um acontecimento socialmente relevante e contém uma coisa que é terrível que é 

a violência sob todos os seus aspectos. Da violência contra o idoso a um homicídio. 

[...] A ideia era essa, grandiosa, ideias que já estavam por aí que naquele tempo ainda 

eram menores do que são hoje. 

 

 
78 Jaqueline Muniz, atualmente, é professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense. 
79 Luís Eduardo Soares, em 2003, foi Secretário Nacional de Segurança Pública. 
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[2] [sobre integração] o REDS [Registros de Eventos de Defesa Social] cumpriu em 

parte isso, mas, até hoje, Deus nos socorra se for possível, deve ter uns 50 quilômetros 

de atas para narrar os conflitos quase sem sentido para isso. “Quem vai dar o nome 

pra isso”? E esse sistema veja: a gente faz estatística no Brasil baseado no registro 

primário e que por mais bem feito que seja, com campos parametrizados, os mais 

sofisticados, mesmo assim, esse caso registrado hoje, esse caso quando evolui no 

tempo e no espaço ele revela outras coisas que não podem ser captadas no registro 

primário. A lógica de trabalhar estatística envolve fazer estatística na linha do tempo 

também, como isso evoluiu, ele era maior ou menor do que o registrado, que 

consequências ele teve. É possível monitorar como esse fato aconteceu na linha do 

tempo, passando por todas as instituições, inclusive pelos grupos da sociedade civil 

que tem interesse. É difícil, a democracia não é fácil mesmo não, fácil é a ditadura, 

você manda, pisa no outro, pronto, acabou, está resolvido. 

 

 

Por fim, apesar da garantia de especialistas em Segurança Pública não foi registrado nas 

entrevistas a necessidade de conhecimento em finanças e orçamento, assumindo que tal 

expertise advinha da SEPLAG. Contudo, dado que a responsabilidade por executar o orçamento 

é da Secretaria fim, questiona-se como foi estruturada essa instância dentro da SEDS, bem como 

nas corporações. Além disso, cabe ressaltar o contexto desse primeiro ano de governo que, com 

recursos escassos, direcionou-se à União com o intuito de receber recursos federais para 

conseguir administrar e institucionalizar todo o desenho. Na sequência, trechos importantes de 

algumas entrevistas que registram que houve uma janela de oportunidades entre os gestores do 

Governo Federal e os gestores de MG: 

 

[1] O governo federal já sinalizava a liberação de recursos do Fundo Nacional de 

Segurança Pública80. O [...] Luiz Eduardo Soares e nós tínhamos uma relação da 

Academia e o convidei a vir a Belo Horizonte já nos primeiros meses e [ele] pediu 

que Minas apresentasse um Plano de Segurança até julho, agosto, e foi feito, a nossa 

equipe começou a trabalhar em um projeto com metas e orçamentos com recursos 

federais porque foi dito naquele primeiro momento que não havia dinheiro, o governo 

Itamar deixou um legado muito ruim. A ideia era reconstituir as contas, era o “Choque 

de Gestão”, mas não tem dinheiro para investir e eu lembro que ele [Aécio Neves] 

falou ‘Olha, eu tenho sete, oito milhões para investir este ano. O que vocês querem 

fazer com esse dinheiro?’. Era muito pouco, mas fomos consensuais; e unânimes em 

dizer que a prioridade era o sistema prisional. Eu tomei a palavra e falei claramente: 

‘Governador, a prioridade tem que ser o sistema prisional, nós precisamos terminar 

de construir três prisões que estão paradas, com déficit de vagas, na Região 

Metropolitana’. Uma situação de rodízio, não tinha onde pôr presos, os presos em 

Delegacias, situação caótica e a sugestão foi acatada. O dinheiro para investir era esse 

e visualizando Brasília, o que a SENASP [Secretaria Nacional de Segurança Pública] 

já sinalizava. A prioridade era buscar o que fosse possível em Brasília, seja para 

construir novas unidades socioeducativas, prisionais, e principalmente para fazer a 

prevenção social para fazer integração das polícias e montamos equipes colegiadas na 

área da informação, na área logística, treinamento, na área correcional para enviar 

projetos a Brasília e essa agilidade foi boa porque Brasília reconheceu nosso projeto 

como o mais bem estruturado à época. A partir de 2004, os recursos começaram a 

 
80 Período sob gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT). 



143 

 
 

chegar de Brasília. O segundo semestre [de 2003] foi de trâmite interno na SENASP 

[Secretaria Nacional de Segurança Pública].  

 

[1] O dinheiro estadual estava muito mais direcionado para custeio e manutenção, e 

somente a partir de 2005 que a situação fiscal do estado estava mais equacionada, que 

começou a ter as possibilidades reais de ter investimentos de capital na Segurança 

Pública com recursos próprios do Estado.  

 

[4] [...] quando as fundações internacionais saíram do país, a gente [CRISP/UFMG81] 

começou a se virar com o Ministério da Justiça, mas nunca foi uma parcela muito 

significativa e no governo sempre fomos clientes da FAPEMIG82 [Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais]. 

 

[1] [...] não posso dizer que foi a SENASP [Secretaria Nacional de Segurança 

Pública] que nos direcionou à política. Minas tinha clareza do que queria, diferente 

do resto do Brasil. Minas não fez o que fez baseado no plano de segurança do Lula, 

não foi isso. Já em 2002, na transição Itamar [Franco] – Aécio [Neves], essa equipe 

técnica tinha clareza do que queria, e nós elaboramos um diagnóstico e uma 

proposição que tivesse correlação com as necessidades e a realidade de Minas Gerais. 

Para nós, era fundamental defender a transferência dos presos da polícia civil para o 

sistema penitenciário e isso foi assumido. O Aécio [Neves] tinha que dizer isso 

publicamente, que vai acontecer, porque havia resistências, tanto na Polícia Civil 

como no Sistema Prisional, nós é que fizemos isso, nós inserimos isso no Plano de 

Governo. Nós pressionamos para que isso fosse falado pelo governador, que ele 

reconhecesse que aquele era um problema a ser enfrentado, tanto [a] Integração como 

essa questão prisional. Isso não era uma questão de Brasília, não foi influência da 

SENASP [Secretaria Nacional de Segurança Pública]. Ela corroborou 

nacionalmente a nossa diretriz aqui, ela legitimou a nossa narrativa que tinha que fazer 

a integração das polícias. E o dinheiro da SENASP [Secretaria Nacional de 

Segurança Pública] era: ‘Só vai sair dinheiro se for para projetos de Integração’ e 

essa mensagem foi dada às polícias. Então, os projetos não são mais projetos isolados 

a partir de agora; tem que ser conjuntos. Ótimo, uma coisa se casou com a outra. 
 

 

Antes de iniciarmos a seção de análise do orçamento, optou-se por, mais uma vez, utilizar do 

recurso da entrevista para apresentar a percepção dos atores. Nota-se que apesar da 

institucionalização dos indicativos de capacidades técnico-administrativas tanto na SEPLAG – 

órgão de controle – como na SEDS – órgão executor, na prática, os desafios foram maiores: 

 

[2] [...] Eu tenho a intuição de que esse desenho baseado em princípios, menos 

voluntarismo e mais evidências é um modelo adequado para a sociedade que vivemos, 

mas, não sei se bons princípios alteram a realidade. Saiu muito da caverna, ofendendo 

as cavernas, do primitivo de alguma maneira; e ajudou a socializar a racionalizar muita 

coisa, introduziu a ideia de que a política deve ser vista como um todo [...], mas não 

estamos autorizados a grandes comemorações. 

 

 
81 Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais. 
82 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. 
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Utiliza-se das falas dos entrevistados para contextualizar o quão difícil pode ser para a 

administração pública conciliar a visão técnica e objetiva com os interesses políticos e de 

classes que sempre estarão presentes. Antes de adentrarmos nos dados, antecipa-se aqui uma 

análise: a importância de pensar a capacidade de um estado não deve estar estruturada somente 

no resultado abstrato. É necessário garantir a transparência – inclusive orçamentária – para que 

desvios como os apresentados pelos entrevistados sejam, pelo menos, minimizados. É por meio 

das garantias de capacidades técnicas e políticas somadas que resultados efetivos poderão ser 

divulgados e possivelmente qualificados no futuro.  

 

As entrevistas também apresentam uma fotografia de um momento de amadurecimento da 

política de Segurança Pública como área da administração pública e não somente como pauta 

de ação exclusiva das polícias. Além disso, há no período, a combinação de esforços da 

Academia com o setor público, com o intuito de tornar o desenho da política mais aderente 

àquilo que os debates acadêmicos conseguem apresentar. Essa oportunidade pode ser um dos 

fatores que influenciaram positivamente a construção do desenho, pelo menos inicialmente.  

Além disso, as entrevistas trazem à tona os riscos que o desenho sofreu no período e que a 

capacidade política não foi hábil o suficiente para evitar. Nota-se que à medida que a polícia 

militar mineira começa, inclusive, a ocupar espaços no Poder Legislativo, a sua capacidade de 

pressão sobre os governadores tendeu a aumentar. É possível também antecipar a conclusão de 

que a SEDS não absorveu todas as capacidades técnico-administrativas necessárias diante do 

“jogo” apresentado pela SEPLAG de dosar o orçamento para a Secretaria diante de suas 

projeções de déficit. Além disso, o fato de a PMMG, de acordo com os entrevistados, dominar 

a gramática orçamentária melhor do que a própria SEDS e a PCMG, fez da corporação militar 

um ator relevante no que tange à distribuição do recurso, afinal, quem tem informação, tem 

poder. 

 

Esta tese compreende que o modelo de política pública de segurança em MG é aparentemente 

viável, contudo, de institucionalização difícil se não houver um sponsor capaz de coordenar 

todos os atores envolvidos. As falas capturadas mediate as entrevistas apresentam um cenário 

com possíveis desafios de implementação. A execução orçamentária é analisada na sequência 

enquanto meio para garantir a devida coerência com o desenho de política pública proposto e é 

possível observar que, por mais que o desenho faça sentido, houve a captura do orçamento para 

o policiamento e para o sistema prisional, aqui compreendidos como as portas de entrada e de 
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saída de uma política de segurança com racional de repressão, reativa e de acautelamento, não 

coerentes com o desenho aqui compreendido como um modelo ótimo, que é o de proposição 

pelo governo mineiro em 2003.  
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5 A ANÁLISE   
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Preâmbulo 

 

 

Entre a dívida externa 

e a dúvida interna 

meu coração 

comercial 

alterna. 
Leminski 

 

O debate sobre Segurança Pública no Brasil tende a apresentar argumentos sobre a presença de 

um viés reativo e sobre as soluções difusas para causas semelhantes. Uma das justificativas para 

tal ocorrência é o desafio para traçar caminhos contíguos entre “planejamento, monitoramento 

e avaliação de resultados e gasto eficiente dos recursos financeiros” (SAPORI, 2007, p. 109).  

 

Esta seção analítica, de certa forma, reforça a sentença acima: atividades em prol do 

detalhamento da despesa não se caracterizam como um procedimento usual pela administração 

pública, situação que colabora para as difusas tratativas dos governos estaduais ao tentar 

implementar uma política pública que reduza a criminalidade. Na proporção que as 

intervenções são esporádicas, a proposição de um desenho de política pública de segurança 

seguindo alguns padrões é reduzida. Essa afirmação vai ao encontro do que foi detalhado até 

então: antes de 2003, “a motivação do investimento não obedecia a um planejamento prévio ou 

mesmo a um diagnóstico preciso da criminalidade” (SAPORI, 2007, p.137). Um 

questionamento prévio já registrado trata sobre a capacidade que MG teve de posicionar os 

investimentos na política tal como foram planejados.  

 

As estatísticas descritivas que se seguem apresentam um estado que aloca orçamento na 

Segurança Pública, sendo essa a área com maior investimento, ultrapassando as políticas 

públicas de saúde e educação. Todavia, ao longo dos anos, os dispêndios recaíram na folha de 

pagamento e não naquilo que poderia surgir perante um diagnóstico, como a evidência da 

ausência e a necessidade de investimentos em inteligência, desencarceramento e políticas de 

prevenção, por exemplo. 

 

Soma-se a esse cenário o fato de que mais de 90% do recurso alocado na Segurança Pública 

não está vinculado às suas Subfunções de origem – Policiamento, Defesa Civil e Informação e 

Inteligência – o que nos permite inferir previamente se o atual modelo de classificação das 
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despesas não é aderente à forma como se desenha a política pública de segurança. O esforço 

dessa análise envolve, inclusive, colocar luz sobre a oportunidade de revisitar o modelo de 

classificação orçamentária.  

 

 

5.1 Análise Geral: Funções de Governo e Segurança Pública 

 

 
Gráfico 1 - Despesa por Função de Governo – Minas Gerais – 2003-2014 (valor acumulado 

em R$ bilhões) 
Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: (1) Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

(2) A função “Encargos Especiais” engloba as despesas em relação às quais não se possa associar um bem ou 

serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras 

afins, representando, portanto, uma agregação neutra (BRASIL, 1999, art. 1º, § 2º). 

(3) Selecionadas as 10 funções com maior execução no período. 

 

 

Em Minas Gerais, a Função Segurança Pública é a terceira maior entre todas as Funções 

aplicadas, com valores superiores, inclusive, aos aplicados na Função Saúde e Educação, 

políticas públicas com percentuais mínimos de aplicação previstos na Constituição Federal de 

1988. O fato de a política de Segurança Pública não possuir um mínimo constitucional é 

analisado como indicativo favorável, afinal, nas políticas públicas de Saúde e Educação os 

mínimos constitucionais funcionam, no âmbito da gestão pública, como um teto. Adiciona-se a 

esta análise o fato de que essa priorização evidencia que a política de Segurança Pública se 

destaca como a política pública com a maior execução orçamentária e financeira. 

As despesas do Governo de Minas Gerais, no período de 2003 a 2014, indicam que a Função 

Encargos Especiais (despesa vinculada às dívidas e indenizações ou ressarcimentos) é, 
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aproximadamente, 10% maior do que a soma das outras duas Funções mais representativas: 

Função Previdência Social (R$ 120,56 bi) e Função Segurança Pública (R$ 112,42 bi).  

 

Observa-se que entre as dez Funções de Governo com maior execução no orçamento, adiciona-

se apenas a Função de Governo Transporte como Função que cumpre atividade finalística (junto 

à Função Saúde, Educação e Segurança Pública), ou seja, atividades com resultados visíveis à 

população não são necessariamente priorizados no período. Todas as outras seis Funções de 

Governo traduzem execução meio, das quais três não são ligadas ao Poder Executivo, mas sim 

aos Poderes Judiciário (dois) e Legislativo (um). O detalhamento dos valores liquidados para 

cada uma das Funções de Governo supracitadas encontra-se na tabela seguinte.  

 

Tabela 7 - Detalhamento das despesas liquidadas das 10 maiores Funções por Grupo de 

Despesas – Minas Gerais – 2003-2014 (valor acumulado em R$) (continua) 
 

Grupo / Função
Soma de Despesa Liquidada + Valor Liquidado de RPNP -

Cancelamento RPP (DEFLACIONADO)

AMORTIZACAO DA DIVIDA 30.126.749.003,92                                                                                 

ENCARGOS ESPECIAIS                                                    30.126.749.003,92                                                                                 

INVERSOES FINANCEIRAS 3.130.419.810,65                                                                                   

ADMINISTRACAO                                                         2.389.639.078,42                                                                                   

LEGISLATIVA                                                           302.334.096,76                                                                                      

JUDICIARIA                                                            218.969.674,88                                                                                      

EDUCACAO                                                              148.344.667,49                                                                                      

PREVIDENCIA SOCIAL                                                    34.920.323,59                                                                                         

ESSENCIAL A JUSTICA                                                   27.606.884,45                                                                                         

SEGURANCA PUBLICA                                                     4.667.318,07                                                                                           

SAUDE                                                                 3.937.767,00                                                                                           

ENCARGOS ESPECIAIS                                                    -                                                                                                             

TRANSPORTE                                                            -                                                                                                             

INVESTIMENTOS 45.123.790.078,53                                                                                 

TRANSPORTE                                                            21.893.814.516,15                                                                                 

SAUDE                                                                 8.331.751.298,59                                                                                   

EDUCACAO                                                              5.459.041.780,09                                                                                   

ADMINISTRACAO                                                         4.857.390.581,64                                                                                   

SEGURANCA PUBLICA                                                     3.233.722.051,48                                                                                   

JUDICIARIA                                                            947.622.054,25                                                                                      

ESSENCIAL A JUSTICA                                                   236.302.234,88                                                                                      

LEGISLATIVA                                                           110.988.515,89                                                                                      

ENCARGOS ESPECIAIS                                                    39.897.368,96                                                                                         

PREVIDENCIA SOCIAL                                                    13.259.676,59                                                                                         

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 46.085.755.186,26                                                                                 

ENCARGOS ESPECIAIS                                                    46.085.755.186,26                                                                                  
 
Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: (1) Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

(2) A função “Encargos Especiais” engloba as despesas em relação às quais não se possa associar um bem ou 

serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras 

afins, representando, portanto, uma agregação neutra (BRASIL, 1999, art. 1º, § 2º). 

(3) Selecionadas as 10 funções com maior execução no período.  
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Tabela 7 - Detalhamento das despesas liquidadas das 10 maiores Funções por Grupo de 

Despesas – Minas Gerais – 2003-2014 (valor acumulado em R$) (fim) 
 

Grupo / Função
Soma de Despesa Liquidada + Valor Liquidado de RPNP -

Cancelamento RPP (DEFLACIONADO)

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 322.824.735.191,81                                                                              

ENCARGOS ESPECIAIS                                                    180.812.286.072,82                                                                              

SAUDE                                                                 54.772.735.245,95                                                                                 

PREVIDENCIA SOCIAL                                                    28.885.581.954,21                                                                                 

SEGURANCA PUBLICA                                                     15.706.243.319,59                                                                                 

ADMINISTRACAO                                                         15.326.274.318,14                                                                                 

EDUCACAO                                                              14.556.277.130,44                                                                                 

JUDICIARIA                                                            6.633.456.856,10                                                                                   

LEGISLATIVA                                                           2.857.948.986,23                                                                                   

ESSENCIAL A JUSTICA                                                   1.694.924.506,72                                                                                   

TRANSPORTE                                                            1.579.006.801,60                                                                                   

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 390.110.125.126,00                                                                              

SEGURANCA PUBLICA                                                     93.472.134.873,22                                                                                 

PREVIDENCIA SOCIAL                                                    91.621.272.800,40                                                                                 

EDUCACAO                                                              90.496.335.896,77                                                                                 

JUDICIARIA                                                            40.858.114.190,32                                                                                 

ADMINISTRACAO                                                         18.380.823.397,11                                                                                 

ESSENCIAL A JUSTICA                                                   17.182.983.390,74                                                                                 

LEGISLATIVA                                                           16.801.193.500,68                                                                                 

SAUDE                                                                 16.420.953.664,28                                                                                 

TRANSPORTE                                                            3.923.108.860,87                                                                                   

ENCARGOS ESPECIAIS                                                    953.204.551,62                                                                                      

Total Geral 837.401.574.397,18                                                                               
 

Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: (1) Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

(2) A função “Encargos Especiais” engloba as despesas em relação às quais não se possa associar um bem ou 

serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras 

afins, representando, portanto, uma agregação neutra (BRASIL, 1999, art. 1º, § 2º). 

(3) Selecionadas as 10 funções com maior execução no período. 

 

 

A análise proposta considera as despesas mescladas entre Grupos e Funções de Governo. Ao 

observarmos as despesas para as dez Funções de Governo com maior representatividade no 

orçamento, observa-se predominância das despesas nos Grupos: 1) Outras Despesas Correntes; 

e 2) Pessoal e Encargos Sociais.  

 

Ao observarmos as políticas públicas finalísticas de maior relevância – Saúde, Educação e 

Segurança Pública – os Grupos de despesa já citados também representam o maior volume de 

recursos, seguidos dos Grupos: 3) Investimentos; e 4) Inversões Financeiras. Percebe-se a 

preponderância da manutenção de serviços e não de maiores investimentos. 
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A despesa liquidada na Função Segurança Pública se destaca no Grupo Pessoal e Encargos 

Sociais, no qual é a mais representativa entre todas as Funções, sendo inclusive maior que as 

Funções de Governo Previdência Social e Educação. Nota-se aqui a evidência frente às 

entrevistas que apontavam a Segurança Pública com maior representatividade diante do cenário 

de ajuste salarial em 100% escalonado em quatro anos para todos os operadores da Segurança 

Pública. 

 

Ao analisar o Grupo Outras Despesas Correntes, na Segurança Pública, essa classificação se 

posiciona como a quarta mais representativa, com valor liquidado menor que nas Funções de 

Governo Encargos Especiais, Saúde e Previdência Social.  

 

Para o Grupo Investimentos, a Segurança Pública ocupa a quinta posição entre as Funções, 

seguida da Função de Governo Transporte, Saúde, Educação e Administração. Percebe-se que 

entre as políticas públicas finalísticas, a Segurança Pública é a despesa com menor 

investimento, apesar de ter a maior despesa real entre elas.  

 

Finalmente, ao analisar o Grupo Inversões Financeiras, verifica-se que a Função de Governo 

Segurança Pública se encontra na sétima posição em termos de execução da despesa, com 

irrisórios R$ 4,67 milhões executados, valor este pouco significante dentro do conjunto de 

gastos da Função no período, na ordem de R$ 100 bilhões. 

 

 

5.2 Análises Específicas: Função Segurança Pública e suas Subfunções 
 

 

Tabela 8 - Despesas na Função 06 – Segurança Pública e nas Subfunções vinculadas – 

Minas Gerais – 2003-2014 (valor acumulado em R$) 

Subfunção (Código - Descrição) Valor (R$) %

181 - POLICIAMENTO                                                          7.806.486.500,67 83,18%

182 - DEFESA CIVIL                                                          922.104.914,45 9,83%

183 - INFORMACAO E INTELIGENCIA                                             656.669.858,97 7,00%

Total 9.385.261.274,09 100,00%  

Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 
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Tabela 9 - Despesas na Função 06 – Segurança Pública e em Subfunções não-vinculadas 

– Minas Gerais – 2003-2014 (valor acumulado em R$) 

Subfunção (Código - Descrição) Valor (R$) %

121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                              1.343.478,32 0,001%

122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                   63.862.250.212,89 61,98%

124 - CONTROLE INTERNO                                                      18.694.049,25 0,02%

125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO                                           815.895.851,11 0,79%

126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                              406.540.139,66 0,39%

127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL                                               160.804,23 0,0002%

128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                                          380.467.582,58 0,37%

131 - COMUNICACAO SOCIAL                                                    13.498.713,71 0,01%

243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                678.198.601,49 0,66%

244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA                                               4.066.743,02 0,004%

272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                     26.911.149.320,38 26,12%

301 - ATENCAO BASICA                                                        41.310,36 0,00004%

302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                 120.591.640,45 0,12%

331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR                                  323.188,00 0,0003%

334 - FOMENTO AO TRABALHO                                                   13.412.795,79 0,01%

363 - ENSINO PROFISSIONAL                                                   2.853.988,88 0,003%

421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL                                        9.781.277.596,06 9,49%

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                             1.433.990,51 0,001%

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                15.994.076,59 0,02%

665 - NORMALIZACAO E QUALIDADE                                              966.164,51 0,001%

782 - TRANSPORTE RODOVIARIO                                                 2.346.040,47 0,002%

Total 103.031.506.288,28 100,00%  

Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: (1) Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

(2) Grifo nosso. 

 

 

As Tabelas 8 e 9 apresentam os valores globais por Subfunção alocados na Segurança Pública. 

Entre as Subfunções de Governo ligadas diretamente à Função Segurança Pública, a Subfunção 

Policiamento foi a mais representativa, com 83,18% do total. As Subfunções Defesa Civil e 

Informação e Inteligência representam pouco dentro do total, 9,8% e 7% respectivamente.  

 

Considera-se relevante afirmar que, frente ao total de gastos na Função Segurança Pública, 

91,7% das despesas, na verdade, foram alocadas em Subfunções diversas daquelas diretamente 

relacionadas à Função. As Funções de Governo Administração Geral (R$ 63 bilhões), 

Previdência do Regime Estatutário (R$ 26 bilhões) e Custódia e Reintegração Social (R$ 9,7 

bilhões) apresentam volume de recurso superior à soma das três Subfunções de Governo 

vinculadas à Função 06. 

 

A pulverização da classificação da política pública de segurança é aqui considerada um sinal 

de que as três classificações previstas em lei já não são suficientes para abordar a questão. Esse 
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indicativo também reflete a ausência de transparência orçamentária no que tange à gestão do 

orçamento na política de Segurança Pública, situação essa que provavelmente não ocorre 

somente em Minas Gerais. 

 

Além do exercício em identificar outras Subfunções comumente usadas pela SEDS para 

classificar o seu orçamento, foi realizado esforço em identificar o Programa e 

Projeto_Atividade aderente à Segurança Pública. Esse esforço está detalhado na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Despesas em outras Funções e Subfunções identificadas como da política de 

Segurança Pública – Minas Gerais – 2003-2014 (valor acumulado em R$)  

 

Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: : (1) Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais. 

(2) Grifo nosso.  

Classificação Função (Código - Descrição) Subfunção (Código - Descrição) Total (R$) %

04 - ADMINISTRACAO                                                         122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                   114.081.343,65 0,44%

04 - ADMINISTRACAO                                                         272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                     2.546.878,96 0,01%

09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                                    122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                   464.414.573,83 1,78%

09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                                    128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                                          256.332,18 0,001%

09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                                    272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                     18.728.137.994,12 71,85%

09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                                    302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                 247.464.586,56 0,95%

10 - SAUDE                                                                 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                 4.457.447.280,15 17,10%

12 - EDUCACAO                                                              361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                    349.668.889,08 1,34%

12 - EDUCACAO                                                              362 - ENSINO MEDIO                                                          304.739.126,29 1,17%

20 - AGRICULTURA                                                           304 - VIGILANCIA SANITARIA                                                  4.067.303,08 0,02%

28 - ENCARGOS ESPECIAIS                                                    846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                             24.589.988,68 0,09%

04 - ADMINISTRACAO                                                         122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                   30.338.706,83 0,12%

04 - ADMINISTRACAO                                                         128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                                          2.622.743,57 0,01%

10 - SAUDE                                                                 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                 7.074.610,26 0,03%

10 - SAUDE                                                                 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                                     719.421,27 0,003%

12 - EDUCACAO                                                              361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                    80.767,35 0,0003%

12 - EDUCACAO                                                              362 - ENSINO MEDIO                                                          131.058,45 0,001%

14 - DIREITOS DA CIDADANIA                                                 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                              1.850.894,67 0,01%

14 - DIREITOS DA CIDADANIA                                                 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                   115.283.212,48 0,44%

14 - DIREITOS DA CIDADANIA                                                 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                              550.968,81 0,002%

14 - DIREITOS DA CIDADANIA                                                 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                                          284.595,29 0,001%

14 - DIREITOS DA CIDADANIA                                                 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                     103.481.353,92 0,40%

09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                                    272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                     608.151.048,92 2,33%

10 - SAUDE                                                                 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                 3.636.434,00 0,01%

10 - SAUDE                                                                 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                                     140.750,84 0,001%

12 - EDUCACAO                                                              128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                                          381.283,84 0,001%

12 - EDUCACAO                                                              421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL                                        39.598,54 0,0002%

14 - DIREITOS DA CIDADANIA                                                 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL                                        13.527.091,27 0,05%

Prevenção à 

Criminalidade
14 - DIREITOS DA CIDADANIA                                                 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                             3.550.240,74 0,01%

08 - ASSISTENCIA SOCIAL                                                    244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA                                               44.301,59 0,0002%

10 - SAUDE                                                                 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                             42.496.642,99 0,16%

14 - DIREITOS DA CIDADANIA                                                 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                   45.070,46 0,0002%

14 - DIREITOS DA CIDADANIA                                                 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                             98.856.147,75 0,38%

27 - DESPORTO E LAZER                                                      122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                   479.253,29 0,002%

Integração 16 - HABITACAO                                                             482 - HABITACAO URBANA                                                      674.601,78 0,003%

10 - SAUDE                                                                 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL                                        147.032.204,13 0,56%

12 - EDUCACAO                                                              421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL                                        2.056.863,01 0,01%

14 - DIREITOS DA CIDADANIA                                                 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL                                        112.587.751,33 0,43%

26 - TRANSPORTE                                                            782 - TRANSPORTE RODOVIARIO                                                 16.819.279,19 0,06%

08 - ASSISTENCIA SOCIAL                                                    182 - DEFESA CIVIL                                                          28.114.016,43 0,11%

17 - SANEAMENTO                                                            512 - SANEAMENTO BASICO URBANO                                              25.370.095,70 0,10%

Total 26.063.835.305,28 100,00%

Defesa Civil

Policiamento

Apoio

Corpo de 

Bombeiros

Socioeducativo

Drogas

Administração 

Prisional
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Por meio desta análise, foi possível identificar adicionalmente uma despesa de cerca de R$ 26 

bilhões executados que não foram classificados na Função Segurança Pública, mas que têm 

interligação com a classificação proposta por esta tesse, que assume um desenho de políticas 

públicas a serem implementadas no âmbito da Segurança Pública e detalhado na seção Dois.  

 

Destacam-se, neste universo, as despesas executadas nas Funções de Governo: 1) Previdência 

Social e 2) Saúde, conforme grifos nossos identificados na tabela. Também é possível 

identificar execuções marginais em diversas outras Funções, tais como: Educação, Direitos da 

Cidadania, Saneamento, Assistência Social, Transporte, Deporto e Lazer, Administração, 

Agricultura e Encargos Especiais. Se tais despesas recebessem classificação orçamentária na 

Função Segurança Pública, esta ultrapassaria a Função Previdência Social como a segunda 

maior despesa do orçamento estadual no período, seguindo apenas a Função Encargos Especiais 

– função responsável pelos pagamentos de amortização da dívida, juros e encargos e repasses 

constitucionais a municípios. 

 

Tabela 11 Despesas identificadas como da política de Segurança Pública em relação ao 

total de despesas - Minas Gerais - 2003-2014 
 

 
 
Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

 

 

Ao considerarmos a classificação proposta por este trabalho, as despesas com Segurança 

Pública no período de 2003 a 2014 apresentam média de representação de 15,69% da despesa 

liquidada total do orçamento. Observa-se um comportamento equilibrado entre 2003 e 2008, 

com as despesas entre 14,42% e 15,52% da despesa liquidada total, um crescimento efetivo 

Ano
Despesas em 

Segurança Pública (R$)
Total (R$)

% de Participação das 

Despesas em 

Segurança Pública no 

Total

Média de Despesas 

em Segurança 

Pública (R$)

Mediana de 

Despesas em 

Segurança Pública 

(R$)

Média do % de 

Participação das 

Despesas em 

Segurança Pùblica 

no Total

Mediana do % de 

Participação das 

Despesas em 

Segurança Pùblica 

no Total

2003 7.630.310.764,95 50.879.351.733,30 15,00%

2004 7.237.353.716,25 48.839.792.862,22 14,82%

2005 8.310.493.848,91 53.735.450.370,37 15,47%

2006 9.565.803.245,34 61.638.808.980,60 15,52%

2007 9.984.716.802,37 65.426.219.560,19 15,26%

2008 10.096.007.833,92 69.996.398.730,43 14,42%

2009 11.577.120.216,19 72.110.671.046,75 16,05%

2010 13.177.962.763,20 78.562.670.213,29 16,77%

2011 13.446.082.466,36 86.047.804.056,08 15,63%

2012 14.155.165.064,04 93.976.310.138,57 15,06%

2013 15.553.342.403,66 100.844.808.724,46 15,42%

2014 17.746.243.742,45 100.544.493.876,28 17,65%

Total 138.480.602.867,64 882.602.780.292,53 15,69% - - - -

11.540.050.238,97 10.836.564.025,06 15,59% 15,44%
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percentual em 2009 e 2010, quando atingiu o percentual de 16,77%, uma queda de 2011 a 2013 

para o entorno de 15,42%, e um salto em 2014 para 17,65%.  

Como a pesquisa identifica que em 2011 foi dado um aumento de 100% nos salários dos 

servidores da Segurança Pública, escalonado até 2015 – informação corroborada e destacada 

por diversos entrevistados –, suspeita-se que a execução da despesa em segurança nos 

exercícios de 2011 a 2013 foram manipulados no período, razão pela qual ela cresce 

desproporcionalmente em 2014, último ano de Governo, não reeleito. 

 

Tabela 12- Despesas identificadas como da política de Segurança Pública per capita - 

Minas Gerais - 2003-2014 

 

 
 
Fonte: Minas Gerais (2019b); Brasil (2019). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

 

 

As despesas per capita com Segurança Pública no período de 2003 a 2014 apresentam evolução 

ininterrupta desde 2005, mesmo com a deflação e com o aumento populacional constante ao 

longo dos anos. As despesas per capita em 2014 chegaram a um patamar de 111,24% superior 

ao valor executado para a mesma política em 2003. O ano de 2004 foi o único na série histórica 

em que houve uma retração das despesas de Segurança Pública em um ano em relação ao ano 

anterior, ou seja, 2003. Ressalta-se que o governo Aécio Neves analisado neste trabalho 

executa, em seu primeiro ano de mandato, o orçamento do governo anterior, possível razão para 

a sua diminuição.  

  

Ano

Valor da Despesa com a 

política de Segurança 

Pública (R$)

População (Un)

Valor da Despesa com a 

política de Segurança Pública 

per capita  (R$)

2003 7.630.310.764,95 18.832.431,00 405,17                                          

2004 7.237.353.716,25 19.037.702,00 380,16                                          

2005 8.310.493.848,91 19.236.503,00 432,02                                          

2006 9.565.803.245,34 19.428.834,00 492,35                                          

2007 9.984.716.802,37 19.614.742,00 509,04                                          

2008 10.096.007.833,92 19.794.278,00 510,05                                          

2009 11.577.120.216,19 19.967.560,00 579,80                                          

2010 13.177.962.763,20 20.134.742,00 654,49                                          

2011 13.446.082.466,36 20.294.485,00 662,55                                          

2012 14.155.165.064,04 20.446.840,00 692,29                                          

2013 15.553.342.403,66 20.593.356,00 755,26                                          

2014 17.746.243.742,45 20.734.097,00 855,90                                          

Total 138.480.602.867,64 238.115.570,00 -
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Gráfico 2 - Valor Total e % de participação no PIB das despesas da política de Segurança 

Pública - Minas Gerais - 2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b); Minas Gerais (2019a). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

 

O Gráfico 2 apresenta, desde 2005, uma evolução ininterrupta das despesas em Segurança 

Pública sob o ponto de vista nominal. Conforme mencionado, o ano de 2004 foi o único na série 

histórica em que houve uma retração das despesas de Segurança Pública em relação ao ano 

anterior, ou seja, 2003. 

 

Os valores executados em 2014 foram 132,63% maiores que os executados em 2003 para esta 

política pública. No entanto, ao observar a correlação com o % do PIB, é possível identificar 

no período de 2006 a 2008 e de 2009 a 2011, mesmo com a expansão dos gastos em Segurança 

Pública, queda de participação desses gastos em relação ao PIB estadual, o que demonstra que 

o crescimento econômico do período não somente sustentou a expansão dos gastos em 

Segurança Pública, mas também ultrapassou este crescimento.  

 

Considerando os dados apresentados e o desenho da política de Segurança Pública em Minas 

Gerais, percebe-se que o orçamento observado compreendido como a somatória das 

Subfunções de Governo (Policiamento, Defesa Civil e Informação e Inteligência) 

aparentemente refletem boa implementação da política, dado que essa Função é a terceira maior 

despesa governamental. Ao pulverizarmos os valores, notam-se valores significantes na 

Subfunção Policiamento em detrimento das demais. A Subfunção Informação e Inteligência, 

correlacionada como a Subfunção passível de alocar recursos da Polícia Civil, recebeu em todo 
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o período analisado 7% do valor. O baixo investimento alocado nessa Subfunção pode 

representar duas coisas: ou erros de classificação por parte da equipe responsável pelo 

orçamento das corporações ou da SEDS, ou falhas de implementação da política no que tange 

à gestão integrada do Sistema de Defesa Social que tinha como um dos seus pressupostos “o 

Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS), a implementação de Áreas Integradas de Segurança 

Pública (AISP) e Integração e Gestão da Segurança Pública (IGESP), pilares que dependiam da 

estruturação da inteligência e georreferenciamento com o objetivo de aumentar a eficácia da 

atuação policial” (PEIXOTO et al., 2011, p. 306). 

 

 

5.3 Análises Específicas: Por Classificações e Grupos de Despesa 

 

 

 

Gráfico 3 - Despesas por Políticas de Segurança Pública - Minas Gerais - 2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b); Brasil (2019). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

 

 

As despesas por política de Segurança Pública no período de 2003 a 2014 variam entre dois 

grupos distintos, um que não está relacionado diretamente aos gastos do Grupo Pessoal e 

Encargos e outro que está relacionado a Gastos de Pessoal e Encargos. Nesse primeiro grupo, 

localizam-se as políticas de Apoio, Defesa Civil, Integração, Drogas e Prevenção. Nesse grupo, 

a variação de gastos nas políticas não segue um padrão de crescimento contínuo e variam 
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conforme capacidade de investimento e priorização da política ao longo do período. Fatores 

como crescimento econômico são primordiais para a expansão dos gastos nessas políticas.  

 

Para o outro grupo representado pelas políticas de Policiamento, Administração Prisional, 

Socioeducativo, Inteligência e Corpo de Bombeiros, não há uma relação exclusiva somente com 

o Grupo de Despesa Pessoal e Encargos, contudo, são amplamente influenciadas por esse 

Grupo, mediante valor representativo em todas as classificações. Observa-se, nestes casos, que 

a sua execução financeira cresce continuamente. Uma possível explicação para essa ocorrência 

é que esse movimento sufocou as políticas do outro Grupo, exceto Drogas, que obteve uma 

expansão dos gastos no mesmo período. Nesse caso, observa-se uma priorização nessa política, 

apesar da pouca relevância na execução total na Segurança Pública. 

 

 

Gráfico 4 - Despesas por Grupo de Despesa - Minas Gerais - 2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: (1) Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

(2) Despesas Correntes = [Grupo 2: Juros e encargos da dívida] + [Grupo 3: Outras despesas correntes] – [Indicador 

de Procedência e Uso 7: Auxílios] 

 

 

Valores por Grupo de Despesa – Correntes, Capital e Pessoal – apresentam comportamentos 

distintos para cada um dos Grupos. Para as Despesas de Capital, observa-se ser este o grupo 

com menor representatividade, e que o comportamento de execução apresenta duas fases: a 

primeira, de maior execução, de 2005 a 2008, acompanhando o crescimento econômico do país 
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e do Estado, e a segunda, em 2013, período que antecede grandes eventos como a Copa do 

Mundo FIFA 2014.  

 

As Despesas Correntes apresentam um comportamento de estabilidade e de crescimento 

moderado ao longo de todo o período, reflexo natural de parte do investimento realizado que 

gera um custeio posterior de manutenção corrente. O ano de 2014 é uma exceção, e suspeita-

se, dado que os custos são continuados, que a queda de execução reflete a baixa execução 

incompatível com a realidade, uma vez que 2014 foi um ano eleitoral, período que a 

administração pública intensifica seus esforços em cumprir o Artigo 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal no qual é vedado contrair despesas que não possam ser cumpridas no 

exercício.  

 

Por fim, as Despesas de Pessoal + Auxílios apresentam um comportamento de crescimento 

moderado e uma estabilidade até 2008, e, a partir daí, passa a exibir um crescimento substancial. 

No período de 2009 a 2014, os gastos com Pessoal cresceram 126,33%. Diante do hiato 

existente entre as Despesas de Investimento e as Despesas de Pessoal + Auxílios, acredita-se 

que o governo mineiro não foi capaz de manter o desenho da política tal como foi pensado em 

2002, substituindo a visão da organização da Secretaria enquanto sistema para uma visão 

individual de profissionais da segurança na ponta, ou seja, executando orçamento em pessoas, 

sendo essa uma das variáveis da política de segurança e não a política em si. 

 

 
Gráfico 5 - Despesa na Classificação "Policiamento" - Minas Gerais - 2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b); Brasil (2019). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 
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O comportamento da execução orçamentária da classificação Policiamento no período de 2003 

a 2014 indica que há um comportamento próximo entre Crédito Inicial, Crédito Autorizado e 

Despesa Liquidada até 2009. A partir de 2010, observa-se que há um descolamento do Crédito 

Inicial em relação as demais variáveis. Notadamente, o Crédito Inicial apresenta um 

comportamento inferior ao das demais despesas, e a diferença aumenta especialmente nos anos 

de 2013 e 2014, o que pode representar uma suborçamentação da Lei Orçamentária Anual 

(LOA) dos respectivos anos. 

 

 

 

Gráfico 6 - Detalhamento das despesas na Classificação "Policiamento" - Minas Gerais - 

2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

 

 

[4] [antes de 2003] A polícia era muito sucateada. Eu lembro que a gente chegou em 

uma época que a polícia deixava uma carcaça de carro de polícia para fazer de conta 

que tinha polícia na rua de tão grave que era a situação. 

 

Conforme especificado na seção dois, a categoria Policiamento reflete os gastos executados 

pela PMMG. Na classificação Policiamento, é possível identificar, ao longo de todo o período, 

que o Grupo Pessoal + Auxílios apresenta despesa com maior representatividade, alcançando 

80% do gasto total.  

 

Quando observado o ano de 2014, é possível constatar uma exceção, quando este valor salta 

para 91,77%. Esse crescimento não ocorre exclusivamente devido a um avanço dos gastos com 
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Pessoal + Auxílios, mas também devido a uma queda expressiva na alocação de recursos no 

Instituto de Previdência Militar (IPSM) que faz gestão da previdência e da saúde dos militares.  

 

A alocação de recursos no IPSM evolui de forma sistemática e complementar ao longo de 2003 

a 2013, o que é analisado como adequado, afinal essa despesa se caracteriza como despesa 

continuada. Em função de relativa queda em 2014, infere-se que o recurso não foi 

necessariamente contingenciado, mas, que há probabilidade de alteração de sua alocação dentro 

do Orçamento Estadual.  

 

As despesas de Custeio se mostraram irregulares ao longo do período, com baixa relevância 

frente ao valor total previsto na classificação Policiamento. Um dos entrevistadores indica uma 

possível resposta para que o custeio não seja um dos valores de maior representatividade para 

a PMMG: 

 

[8] A gente desconhece o custeio da Polícia Militar não sei se você compreende isso, 

mas a Polícia Militar é intensamente financiada pelos Prefeitos se o Prefeito quiser 

um apoio institucional o Prefeito acaba financiando. Então a gente desconhece o 

tamanho do custeio da Polícia Militar. Pra ser sincero, a gente não sabe quanto que é 

a gente sabe quanto a gente coloca, mas não sabe quanto que os demais parceiros 

colocam. Tem hora que isso é firmado via convênio, hora não. 

 

 

Já as despesas executadas no Gabinete Militar do Governador, responsável pela segurança do 

governador e vice, apresentou um comportamento de baixa variação, exceto no ano de 2008, 

cujo valor foi cerca de quatro vezes superior à execução do ano anterior e fugiu à média histórica 

posterior. Neste caso, é possível inferir previamente que a execução naquele ano ocorreu em 

virtude de uma alocação orçamentária que possa ter sido considerada equivocada, razão pela 

qual não foi repetida nos anos posteriores.  

 

A classificação Policiamento Ostensivo e Repressivo da PMMG oscila positivamente durante 

todo o período, gerando três possíveis ordenamentos de execução orçamentária distintos ao 

longo do período: 1) de 2003 a 2005; 2) de 2006 a 2008 e; 3) de 2009 a 2014. A única exceção 

é o ano de 2012, cuja execução foi inferior ao ano de 2011. Além disso, é possível observar um 

aumento na execução orçamentária no ano de 2013, com valores liquidados superiores à 

execução em 2014. É possível inferir que a execução orçamentária real de 2012 foi empenhada, 

liquidada e paga com recursos orçamentários referentes ao ano de 2013. 
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O fato de a PMMG ter, aproximadamente, 90% do seu orçamento alocado em folha de 

pagamento, gera diferentes visões entre os entrevistados sobre a corporação. Ora o discurso é 

uníssono no que tange à sua organização para pressionar o governador em favor de pautas 

clientelistas, ora o discurso se remete à técnica dos policiais militares responsáveis por negociar 

o orçamento e confeccionar bons pleitos junto ao Líder do Executivo. Ressalta-se que um “bom 

pleito” não significa realizar políticas públicas favoráveis à redução da criminalidade: 

 

[5] [...] Não há dúvidas que havia necessidade de restrições, mas tinham questões 

prioritárias como a remuneração, por exemplo, havia necessidade de criar políticas de 

estímulo para policiais e criamos um programa de proteção para militares e o abono 

fardamento [...]. A Polícia Militar sempre foi muito organizada e havia uma certa 

rivalidade com a Polícia Civil que reclamava que seria digamos ‘a prima pobre’ 

digamos assim, e não foi porque nós fizemos investimentos imensos na Polícia Civil. 

 

[6] Na Polícia [Militar] é mais difícil de você visualizar; o orçamento da Polícia 

[Militar] é menos linear que o custeio de um presídio. Na polícia [Militar] você tem 

uma natureza de intervenção que são específicas e algumas fontes especiais: a polícia 

[Militar] faz convênio com órgãos da própria administração; a polícia [Militar] faz 

convênio com o IMA83, com o Tribunal de Justiça, com o Instituto de Florestas, com 

o DER84, e cada um desses recursos ela direcionava para um custeio aí você se 

pergunta “será que esse custeio não está desonerando uma despesa que era corrente?”. 

Além disso, a polícia [Militar] tinha convênio com prefeituras, então você começa a 

perder a referência: quanto que custa a polícia [Militar]? Quanto que custa a polícia 

[Militar] para o estado? Para a prefeitura? A prefeitura começa a repassar mais 

recurso, então eu posso tirar do orçamento da polícia [Militar]? Não sei, essa 

execução é na ponta, aí a Prefeitura está dando gasolina, aluguel. Então o orçamento 

dela é mais complexo eu não conseguia ter esse arranjo na “palma da mão” a polícia 

[Militar] você tinha que expandir ela significativamente para tentar enxergar ela 

melhor e quando você joga uma pancada de fonte85 para dentro, vai ficando mais 

complexo. [...] 

 

[8] A Polícia Militar de Minas Gerais é muito organizada, eu nunca tive que lidar com 

gente incompetente e eles tem uma coisa com esse rigor hierárquico que faz com que 

a gestão interna seja bem feita, mas a polícia [Militar] tem alguns valores históricos 

que não necessariamente repercutem do ponto de vista do impacto da redução da 

criminalidade. A quantidade de prédio que a PM [Polícia Militar] tem é um absurdo, 

estou questionando do ponto de vista de infraestrutura, pode ser que historicamente 

ela não tomou as melhores decisões do ponto de vista da criminalidade. Se deixar, 

aparece projetos faraônicos.  

 

[4] [...] o modelo deveria ser revisto naquilo que deu errado. Por exemplo, a 

autonomia institucional das polícias foi um grande erro, uma das coisas que quebrou 

o Estado foi isso, o fato da PM [Polícia Militar] bater o pé querendo um aumento 

desproporcional ao ponto de chegar e quebrar o estado. Um negócio que está acima 

 
83 Instituto Mineiro de Agropecuária. 
84 No período de análise, o órgão se chamava Departamento de Estradas de Rodagens e atualmente se chama 

Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens (DEER). 
85 Fonte de recursos indica a origem da receita que permitirá a execução de determinada despesa. É possível definir 

38 (trinta e oito) diretrizes específicas para o gasto a ser financiado de acordo com a fonte. Os códigos, 

classificações e interpretações das fontes de recurso utilizadas pela administração pública mineira estão 

disponíveis no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (GOMES, 2017; MINAS 

GERAIS, 2019d).  
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do interesse público e isso só aconteceu porque você deu a elas um grau de liberdade 

que não poderia ter. [...] Governadores em geral tem receio das polícias do que elas 

podem fazer, mas acho que é infundado. Todo começo de governo, interessante isso, 

fizeram a greve no Itamar e o Itamar “abriu a porteira”, mas o Aécio teve uma queda 

de braço com as corporações onde ele não cedeu e isso foi decisivo para ele conseguir 

governar. [...] lembro que teve uma reunião que as lideranças políticas falaram “olha 

se o senhor não ceder a greve vai começar, aquela ameaça ‘vai ter pilhas de cadáveres 

na porta do Palácio da Liberdade, então em duas horas você precisa ter uma resposta”. 

E o governador falou: “olha, não espera duas horas não, pode começar agora” e 

imediatamente ele chamou o Exército, já estava combinando, o Exército ficou aqui 

uma semana, foi um período maravilhoso, as pessoas perceberam que a polícia nem 

fez tanta falta assim. [...] eles sempre fazem isso no início de governo porque todo 

mundo morre de medo deles. Uma coisa completamente idiota. 

 

[8] Essa enxuga gelo [...] meus Deus estou fazendo muitas digressões, mas veja: a PM 

que tem por função fundamental ser polícia ostensiva, eu dependo de vigor físico e de 

exposição ao risco; isso necessariamente eu coloco limitações de idade para essas 

pessoas, o que justifica a aposentadoria especial. Na hora que justifica a aposentadoria 

especial eu coloco pessoas saindo muito jovens em torno de 47 anos aposentando, 

fazendo com que eu tenha uma folha absurda de inativos, que dura mais 40 anos, 

competindo com o policial que está na ativa.  

 

 

Um trecho das entrevistas revela que o modelo de policiamento ostensivo é aderente à sociedade 

que tende a crer que o melhor modelo é aquele que coloca as policiais “na rua”: 

 

[8] A resposta que é sucesso de público e crítica é mais polícia na rua e mais 

aprisionamento. Esse diagnóstico é muito ruim e é a receita para o caos na 

administração pública. Por outro lado, quando olho o papel de polícia ostensiva e o 

jeito que ela atua na rua, eu dependo cada vez mais de policiais porque o sistema 

prisional não aguenta esse modelo, o nosso modelo de sociedade vem empurrando 

mais gente para a criminalidade e eu não tenho outro formato judicial para lidar com 

essa questão. Eu enxergar que criminalidade é um problema de polícia eu coloco 

polícia na rua que coloca preso no sistema prisional que demanda recursos de custeio 

para a simples operação desse sistema. Eu entro num loop que drena todo o recurso 

do estado e que isso não resolve o meu problema. Todo mundo já entendeu que isso 

não funciona. Uma visão mais conservadora de papel do Estado e de papel das Polícias 

impede que avancemos para outros caminhos porque as pessoas continuam 

acreditando que tem que prender preto e pardo jogando para o sistema prisional que 

acaba entrando para uma facção criminosa, e a Polícia Civil não tem tempo de 

investigar absolutamente nada e vai tendo aumento salarial a reboque da PM [Polícia 

Militar] e ela não investiga porque não dá conta mesmo e tem um volume imenso. É 

um pacote perfeito para dar errado para acabar com o dinheiro público e não gerar 

resultado nenhum.  

 

 

Ao detalhar a execução orçamentária da classificação Policiamento, percebe-se alto dispêndio 

de recursos para a folha de pagamento. Não há indícios afirmando que o aumento salarial desses 

profissionais gera melhorias na sensação de segurança. Abrir esses dados ainda confere a esta 

análise um ponto de atenção: torna-se um desafio reduzir quaisquer déficits previstos pela 
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SEPLAG e pela SEF frente a uma folha de pagamento de ativos e inativos neste volume. A 

capacidade de implementação de uma política pública de segurança começa não somente pela 

capacidade de efetuar pagamentos para os policiais, como também pela garantia de prover as 

capacidades técnico-administrativas para todas as variáveis que compõem o desenho.  

 

 

 

Gráfico 7 - Despesa na Classificação "Corpo de Bombeiros" - Minas Gerais - 2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b); Brasil (2019). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

 

 

A execução orçamentária da classificação Corpo de Bombeiros indica baixa oscilação entre 

crédito inicial, crédito autorizado e despesa liquidada até o ano de 2009. A partir do ano de 

2010 em diante, observa-se que há um descolamento cada vez maior do crédito inicial em 

relação às demais variáveis de análise, a saber, crédito autorizado e despesa liquidada. 

Notadamente, o crédito inicial apresenta comportamento inferior ao das demais despesas e a 

diferença aumenta especialmente no ano de 2014, o que pode representar uma suborçamentação 

da corporação na Lei Orçamentária Anual. 

 

  

 

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

B
ilh

õ
e

s

Crédito Inicial Crédito Autorizado Despesa Liquidada



165 

 
 

 

Gráfico 8 - Detalhamento das despesas na Classificação "Corpo de Bombeiros" - Minas 

Gerais - 2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

 

 

O detalhamento do comportamento da execução orçamentária da classificação Corpo de 

Bombeiros indica que há uma crescente no que tange à execução do orçamento em Pessoal + 

Auxílios em detrimento dos demais gastos. É importante frisar que os aumentos concedidos à 

PMMG são automaticamente transferidos para o CBMMG. A variável Custeio Meio dos Atores 

de Segurança Pública, manteve um valor de relativa estabilidade durante todos os anos entre 

2004-2014 com valores semelhantes executados. O ano de 2003 é uma exceção, afinal neste 

período ainda não existia a chamada taxa de incêndio, recurso pago por pessoas que exercem 

atividades de comércio, indústria ou prestação de serviço, sendo que o valor tem variação de 

acordo com o grau de risco da edificação (MINAS GERAIS, 2020g) Já a Proteção Social 

Contra Incêndios e Acidentes apresenta uma trajetória de crescimento até o ano de 2009, 

acompanhando o crescimento econômico do Estado de Minas Gerais, e depois de estabilização 

num patamar um pouco menor. Ressalta-se que quando a corporação tem uma fonte própria de 

receita, a Taxa de Incêndio, esta pode ser o indicativo da garantia de capacidade de investimento 

institucional e a manutenção de valores mínimos.   
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Gráfico 9 - Despesa na Classificação "Inteligência" - Minas Gerais - 2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b); Brasil (2019). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

 

 

O comportamento da execução orçamentária na classificação Inteligência tem oscilações 

durante todo o período analisado. O período entre os anos 2004 e 2009 indicam execução 

orçamentária próxima às previsões legais, ou seja, os valores referentes ao crédito inicial, 

crédito autorizado e despesa liquidada foram executados tal como o planejamento. De 2010 em 

diante, observa-se que há um deslocamento cada vez maior entre o crédito inicial em relação 

aos demais, a saber, crédito autorizado e despesa liquidada. Notadamente, o crédito inicial 

apresenta um comportamento inferior ao das demais variáveis e a diferença aumenta 

especialmente no ano de 2014, o que pode representar uma suborçamentação da Lei 

Orçamentária Anual, a exemplo de 2003. 
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Gráfico 10 - Detalhamento das despesas na Classificação "Inteligência" - Minas Gerais - 

2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

 

 

Conforme apresentado na seção dois, a classificação Inteligência abrange a PCMG, bem como 

as instituições por ela gerenciada, a saber, o IML e o DETRAN. O detalhamento da execução 

orçamentária da classificação Inteligência indica um comportamento de crescimento contínuo 

das despesas a partir de 2004. Se aprofundarmos nas áreas, é possível identificar que Pessoal 

+ Auxílios é a despesa mais relevante, com comportamento de crescimento durante o período 

pesquisado, exceto no ano de 2004 frente ao ano de 2003.  

 

O Custeio Meio dos Atores de Segurança Pública apresenta uma trajetória de crescimento em 

2003 e de relativa estabilidade entre os anos de 2004 e 2009. Após este período, observa-se 

uma queda da alocação de recursos, de modo que pode ter ocorrido uma transferência de parte 

dos gastos para outra área e/ou uma queda da alocação real. Tal suspeita é corroborada pelo 

intenso crescimento da alocação de recursos em Atuação Perante o Departamento de Trânsito 

(DETRAN). Para essa variável, observa-se uma relativa estabilidade na aplicação de recursos 

no período 2003-2008, seguida de crescimento no período que abarca os anos de 2009 e 2010, 

com mais um novo período de ascensão entre 2011-2013 que aumenta a execução em cerca de 

40%. Em 2014, é possível observar o crescimento de gastos frente ao ano anterior de 

aproximadamente R$ 87 milhões.  
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Os recursos aplicados em Investigação apresentam variação de aplicação durante todo o 

período, com um crescimento significativo da alocação de recursos a partir de 2012. Quanto à 

variável Custódia e Ressocialização de Presos, a redução de despesas foi inversamente 

proporcional ao crescimento da classificação Administração Prisional, uma vez que a maior 

parte das cadeias públicas sob gestão da Polícia Civil passaram por um processo de 

transferência para a gestão do Sistema Prisional mineiro a partir de 2008. Finalmente, as 

despesas com Atuação perante o Instituto Médico Legal (IML), identificadas a partir de 2004, 

apresentam um comportamento de gastos variável ao longo do período, o que pode indicar 

priorização ou não priorização dessa área ao longo do tempo. Cabe ressaltar os baixos valores 

alocados entre 2007 e 2009, o que pode indicar uma possível realocação de parte da despesa 

orçamentária em área diversa nesse período. 

 

A classificação Inteligência conta com uma execução orçamentária abaixo dos valores 

inicialmente planejados, o que poderia indicar baixa capacidade técnico-administrativa para 

executar recursos. Entrevistados refletem em suas falas a percepção de que a PCMG não é tão 

organizada quando a PMMG, além de aparentar certo despreparo naquilo que deve ser 

priorizado enquanto atividade-fim da corporação: 

 

[7] [...] já a Polícia Civil era menos complexa, mas tinham uma carência de 

compreensão da gestão orçamentária, da execução da despesa muito grande. Até para 

pedir eles precisavam de mais apoio para tentar entender como estava a execução 

deles. A [Polícia] Civil tinha essa carência, a Defesa menos, a [Polícia] Militar menos 

ainda, e o DETRAN [Departamento Estadual de Trânsito] é sistema e impressora, é 

fácil de entender, e o Corpo de Bombeiros é no nível da Polícia [Militar] com menos 

arranjos de diversas fontes. [...] a Polícia Militar ela tem um conceito, que virou um 

aprendizado, porque eles não negam missão, mas, apresentam a conta. [a Polícia 

Militar] ela pegava dinheiro de todo mundo. 

 

[8] [...] para mim, era muito evidente, quando a gente analisa Defesa [Social], Polícia 

Militar e Polícia Civil, uma diferença muito clara de capacidades de gestão 

orçamentária entre essas instituições. Se eu pudesse ranquear elas, a Polícia Militar 

tinha um grau de organização maior, depois a Secretaria de Defesa Social e depois a 

Polícia Civil. [...] Corpo de Bombeiros muito próximo da Polícia Militar. Isso no que 

diz respeito a planejamento, programação orçamentária, tanto que a Polícia Civil 

historicamente deixava os contratos vencerem, então isso demonstrava uma falta de 

organização administrativa que de alguma forma refletia na gestão orçamentária. [...] 

O que era muito comum de perceber nessas instituições, isso com o contexto de 

agravamento da situação fiscal acaba se aflorando mais, na nossa avaliação de forma 

intencional, que programavam despesas que a princípio não seriam tão relevantes e 

não programava despesas já conhecidas que seriam relevantes, e na hora que a coisa 

estourava ia pedir mais recursos, isso beira não só a desorganização como o mau uso 

dos recursos públicos na medida em que as escolhas nem sempre eram transparentes 

e claras entre as prioridades que se tinham na mesa.  
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Gráfico 11 - Despesa na Classificação "Socioeducativo" - Minas Gerais - 2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b); Brasil (2019). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

 

 

As antigas Fundações Estaduais de Bem-Estar do Menor (FEBEM) de Minas Gerais receberam 

a nomenclatura de Centros Socioeducativos para atender o adolescente em privação de 

liberdade. O comportamento da execução orçamentária da classificação Socioeducativo indica 

certa oscilação entre os anos de 2003 – momento que a política ainda não existia – e de 2010. 

De 2009 a 2011, observa-se que há um descolamento da despesa liquidada em relação aos 

créditos inicial e autorizado, numa clara redução de liquidação em relação aos anos anteriores, 

o que não condiz com uma política intensivamente relacionada às despesas de custeio e de 

pessoal. A partir do ano de 2012, verifica-se situação semelhante ao período prévio a 2008, em 

que há um comportamento próximo entre crédito inicial, crédito autorizado e despesa liquidada. 
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Gráfico 12 - Detalhamento das despesas na Classificação "Socioeducativo" - Minas Gerais 

- 2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: (1) Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

(2) Estima-se que, no PPAG 2004-2007 e 2008-2011, as despesas com pessoal e auxílios relativos a políticas de 

Atendimento das Medidas Socioeducativas tenham sido alocadas no Projeto_Atividade 24–7 - Remuneração de 

Pessoal Ativo da Unidade Orçamentária 14–1 - SEDS, nesta tese classificada co“o "Ap”io" por não permitir a 

distribuição entre as políticas de Segurança Pública. 

 

 

O detalhamento do comportamento da execução orçamentária da classificação Socioeducativo 

indica baixa coerência do cumprimento ao longo de todo o período analisado. O comportamento 

das despesas com Pessoal + Auxílios não refletem execução entre os anos de 2004 e 2011, 

surgindo no orçamento despesas para esse grupo somente em 2012, mantendo coerência até o 

ano de 2014. Como a política foi executada em todo o período, e é intensiva em execução em 

Despesas Correntes e Pessoal + Auxílios, é possível afirmar que os gastos no período 2004-

2011 foram executados em outra classificação diversa da correta. Quanto às despesas com 

Atendimento de adolescentes em situação de privação de liberdade, semiliberdade e meio 

aberto, observa-se um comportamento de crescimento contínuo de 2003 a 2008, e uma queda 

abrupta em 2009, que perdurou até 2014. Neste caso, mais uma vez é possível inferir sobre uma 

possível alteração na classificação da despesa, o que provocou uma mudança abrupta na 

percepção de gasto da política. 
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Gráfico 13 - Despesa na Classificação "Prevenção à Criminalidade" - Minas Gerais - 

2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b); Brasil (2019). 

Notas: (1) Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

(2) Não há execução nessa política no exercício de 2003. 

 

 

[8] como o valor institucional é grande, há demandas de recursos que morrem nelas 

mesmas [...] é uma disputa cruel entre manter a pensão completa do preso e a política 

de prevenção. Competição ingrata, ‘Eu vou gastar com o futuro ou eu vou gastar com 

o presente?’. 

 

A análise da execução orçamentária da classificação Prevenção à Criminalidade cobre o 

período de 2004 a 2014, sem execução em 2003. Além disso, essa política apresenta variação 

no comportamento da despesa no período de 2004 a 2010, com valores previstos no crédito 

autorizado superiores ao crédito inicial. A partir de 2011, registra-se uma inversão, com crédito 

autorizado sempre inferior ao crédito inicial.  

 

Já a despesa liquidada apresenta perfis de execução diferentes ao longo do período, com anos 

em que a execução é próxima ao crédito autorizado, como em 2007 e o período de 2010 a 2012, 

e anos em que a execução é consistentemente inferior ao crédito autorizado, como nos anos de 

2005, 2006, 2009, 2013 e 2014. Como a política é baseada intensivamente numa parceria com 

uma Organização da Sociedade Civil, o comportamento da despesa liquidada pode representar 

uma estagnação e até uma recessão da política a partir de 2007.  
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Gráfico 14 - Detalhamento das despesas na Classificação "Prevenção à Criminalidade" - 

Minas Gerais - 2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

(2) Não há execução nessa política no exercício de 2003. 

(3) Estima-se que, no PPAG 2004-2007 e 2008-2011, as despesas com pessoal e auxílios relativos a políticas de 

Prevenção à Criminalidade tenham sido alocadas no Projeto_Atividade 24–7 - Remuneração de Pessoal Ativo da 

Unidade Orçamentária 14–1 - SEDS, nesta tese classificada co“o "Ap”io" por não permitir a distribuição entre as 

políticas de Segurança Pública. 

 

 

Executada principalmente por meio de um termo de parceria com uma Organização Civil de 

Interesse Público (OSCIP), a política de Prevenção à Criminalidade representa as ações com 

foco no Atendimento por meio dos Núcleos dos Programas Fica Vivo, Mediação de Conflitos, 

Penas Alternativas e Egressos.  

 

O comportamento da execução orçamentária de forma ininterrupta entre os anos de 2004 e 

2009, reflete o crescimento da política, baseado no crescimento econômico do Estado de Minas 

Gerais, e o comportamento de acréscimo, decréscimo e estabilidade posterior, de 2010 a 2014, 

demonstra a estagnação da política, em termos de abrangência, a partir desse período. Já o 

comportamento das despesas com Pessoal + Auxílios, que somente aparecem a partir de 2012, 

indicam que os recursos com pessoal da área eram contabilizados em outra classificação 

orçamentária diversa, dado que o desenho da política já estava previsto no organograma da 

Secretaria de Estado de Defesa Social. 
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Gráfico 15 - Despesa na Classificação "Drogas" - Minas Gerais - 2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b); Brasil (2019). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

 

 

A análise da execução orçamentária da classificação Drogas indica tendência de crescimento 

do crédito inicial, crédito autorizado e despesa liquidada ao longo do período. A despesa partiu 

de um valor próximo a zero em 2003, o que pode indicar uma não existência da política no 

período de 2003 a 2005. A partir de então, a política apresenta um período de crescimento 

mediano de 2007 a 2011, em que os valores se estabilizaram num patamar de cerca de R$ 10 

milhões anuais, para apresentar, em 2012, uma curva de crescimento nos quais os créditos 

iniciais e autorizados e a despesa liquidada subiram a um novo patamar, o que pode indicar 

maior percepção de prioridade dessa política a partir desse período. 
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Gráfico 16 - Detalhamento das despesas na Classificação "Drogas" - Minas Gerais - 2003-

2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: (1) Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

(2) Não há execução nessa política no exercício de 2003. 

(3) Estima-se que, no PPAG 2004-2007 e 2008-2011 e nos anos de 2013 e 2014, as despesas com pessoal e auxílios 

relativos a políticas sobre Drogas tenham sido alocadas no Projeto_Atividade 24–7 - Remuneração de Pessoal 

Ativo da Unidade Orçamentária que acobertava a implementação dessas ações, que variou conforme a estrutura 

orgânica da administração pública mineira em cada período. 

 

 

O comportamento detalhado da execução orçamentária da classificação Drogas, no período de 

2003 a 2014, indica uma intermitência e uma variabilidade significativa da execução 

orçamentária da política ao longo de todo o período analisado. As despesas com Atendimento 

de Indivíduos sob o uso de Drogas e Comunidades Terapêuticas, é uma classificação 

basicamente exclusiva, com exceção do ano de 2012. No período de 2003 a 2005, a política tem 

valores inexpressivos, apresentando crescimento em 2006, com posterior decréscimo em 2007. 

A partir de 2008, há uma perenização das despesas. Os valores de 2008 permaneceram 

próximos até 2011, e de 2012 a 2014 há acréscimo nas despesas, o que demonstra uma 

priorização da política no período, apesar da crise financeira que já se vislumbrava no Governo 

de Minas Gerais. Já as despesas com Pessoal + Auxílios, visível somente em 2012, indicam 

que os recursos de pessoal da área eram contabilizados em outra classificação orçamentária 

diversa de 2003 a 2011, e que em 2013 decidiu-se alterar novamente, fato repetido em 2014. 
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Gráfico 17 - Despesa na Classificação "Integração" - Minas Gerais - 2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b); Brasil (2019). 

Notas: (1) Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

(2) Não há execução nessa política no exercício de 2003. 

 

 

A análise da execução orçamentária da classificação Integração registra, em primeiro plano, a 

ausência de execução do ponto de vista orçamentário, mesmo com os registros das entrevistas 

que afirmam ser essa ação uma das prioridades do governo em conjunto com a revisão do 

sistema prisional.  

 

A análise apresenta variação de crescimento e decréscimo tanto de crédito inicial e crédito 

autorizado como de despesa liquidada ao longo do período, indicando que a política não é 

amplamente baseada em sua execução nos grupos de despesa Pessoal + Auxílios e Despesa 

Corrente. Dessa forma, é possível observar um fluxo de crescimento de aplicação de recursos 

nessa política de 2004 a 2008, um declínio contínuo de 2009 a 2012, um novo crescimento em 

2013, para finalmente, em 2014, observar-se um novo declínio.  

 

A despesa liquidada apresenta em quase todo o período uma diferença consistente em relação 

ao crédito autorizado, o que pode significar capacidade de execução inferior ao planejado, ou 

seja, incapacidade de transformar aquilo que foi planejado em projetos no ritmo que foi 

delineado. 

 

O comportamento da execução orçamentária da política de integração vai ao encontro das falas 

de alguns dos entrevistados. Se focarmos somente no crédito autorizado, aparentemente a 
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política é forte e com alta capacidade de execução orçamentária, todavia, os valores de despesa 

liquidada informam ser a Integração uma política de baixa capacidade orçamentária. Uma das 

justificativas apresentadas por um dos entrevistados envolve má implementação, dado o escopo 

da política: 

 

[4] O IGESP [Integração da Gestão em Segurança Pública] não foi pensado para 

todo o estado de Minas, acho que foi um erro do próprio [1] que acabou comprando 

essa ideia de que tinha que implementar isso em todo o lugar e com isso você acabou 

criando integração artificial em algumas cidades. Má implementação. 

 

Outros entrevistados creditam a presença de recursos ao fator que induz as políticas a 

dialogarem.  

 

[3] Sem dinheiro nada disso teria acontecido. A governança colegiada era o nível 

estratégico, era onde dava racionalidade para a política. A Secretaria passou a 

centralizar os investimentos. A Polícia Militar e a Polícia Civil aquiesceram aos 

elementos da política porque recebiam dinheiro para fazer isso. A lógica da integração 

reorganizou o ciclo policial. 

 

[8] [...] essa integração foi feita por meio de dinheiro, só assim que eles conheciam a 

adesão das pessoas dado que todos eram órgãos da administração direta e tinham 

autonomia então como que a Defesa Social faria uma integração entre Polícia Civil e 

Polícia Militar? Isso era feito por meio de dinheiro, mas acontecia que a capacidade 

fiscal fazia com que, no final, o órgão central ficava mais ‘puto’ ainda porque aquele 

dinheiro que seria para a Policia Militar e de coisas que seriam compradas pela Defesa 

Social ela jogava o dinheiro para a Policial Militar no final do ano, às pressas, para 

que ela fizesse a licitação de alguma coisa que era pra ela e que poderia ter comprado 

no início do ano. 
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Gráfico 18 - Detalhamento das despesas na Classificação "Integração" - Minas Gerais - 

2004-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: (1) Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

(2) Estima-se que, em 2003 e nos PPAG 2004-2007 e 2008-2011, as despesas com pessoal e auxílios relativos a 

políticas de Integração tenham sido alocadas no Projeto_Atividade 24–7 - Remuneração de Pessoal Ativo da 

Unidade Orçamentária 14–1 - SEDS, nesta tese classificada co“o "Ap”io" por não permitir a distribuição entre as 

políticas de Segurança Pública. 

 

 

O detalhamento do comportamento da execução orçamentária da classificação Integração, no 

período de 2004 a 2014 (note que não houve execução em 2003), indica variação da execução 

das despesas efetiva durante todo o período. Para a Produção de Informações e Ações 

Integradas entre os Atores de Segurança Pública – maior parte das despesas –, observa-se uma 

tendência de crescimento entre 2004 e 2008, declínio entre 2009 e 2012, e novo crescimento 

em 2013, para novo declínio em 2014.   

 

Como a classificação Integração é influenciada por gastos em Investimentos, é possível fazer 

um paralelo entre as características das despesas realizadas com o momento econômico do 

Estado de Minas Gerais, de crescimento acelerado até 2008, e de posterior queda de capacidade 

de investimentos que resultaram em quedas da aplicação de recursos na Produção de 

Informações e Ações Integradas entre os Atores de Segurança Pública. O ano de 2013 é uma 

exceção pelo fato de que 2014 foi marcado pelo evento da Copa do Mundo FIFA 2014, em 

Minas Gerais. Quanto aos gastos em Pessoal + Auxílios, que passaram a ser contabilizados em 

2012, vale frisar que a estrutura organizacional responsável pela política já existia 

anteriormente, o que significa dizer que tal despesa foi contabilizada em outra classificação 
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dentro do orçamento anteriormente. Quanto aos gastos no período pós-contabilização, entre 

2012 e 2014, observa-se manutenção ou crescimento moderado no período apurado. 

 

Gráfico 19 - Despesa na Classificação "Administração Prisional" - Minas Gerais - 2003-

2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b); Brasil (2019). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

 

 

[8] como tem superlotação para todo lado, é difícil gerar maior eficiência porque isso 

significa gerar maior ineficiência na gestão do preso conforme a LEP86. 

 

[5] Houve um avanço vigoroso, foi criada a Guarda Penitenciária, ao longo do tempo 

essas carceragens foram todas desativadas, Polícia Civil deixou de cuidar dos presos, 

a Polícia Militar deixou de fazer escolta de presos, então houve um avanço vigoroso 

levando policiais militares para a prevenção, e da civil para a apuração. 
 

A análise da execução orçamentária da classificação Administração Prisional indica que há um 

comportamento padrão entre crédito inicial, crédito autorizado e despesa liquidada durante todo 

o período, sempre com tendência de aumento de gastos. Isso pode significar que os custos são 

altamente relacionados aos grupos de despesa Despesas Correntes e Pessoal + Auxílios. Como 

o sistema prisional mineiro aumentou o número de unidades e de vagas durante todos os anos 

analisados, além de um aumento no número de presos ao longo de todo o período, considera-se 

tal tendência como natural já que se trata de uma política dispendiosa. 

 

A capacidade de execução orçamentária na classificação Administração Prisional diz respeito 

a fatores externos à própria SEDS. Os entrevistados registram preocupação no que tange ao 

 
86 Lei de Execução Penal. 
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custeio e manutenção dos presídios em razão do custo político eminente caso aconteça alguma 

coisa com os indivíduos em privação de liberdade: 

 

[13] [...] sempre foi difícil, é uma Secretaria que por mais que a gente planeje sempre 

pode haver e sempre há uma série de fatos novos que te atropelam de alguma forma. 

As despesas de custeio, alimento no presídio era uma preocupação, mas também não 

pode faltar luz, não pode faltar água e por mais que a gente planejasse, houve uma 

falha, não por não saber que poderia acontecer que para cada presídio que você 

inaugura você tem que criar despesas de pessoal e despesas de custeio, e quando você 

projeta isso no futuro se a economia não crescesse não caberia no limite de pessoal, 

mas tinha a pressão do Ministério Público, dos Direitos Humanos [...]. 

 

[8] [...] hoje um lugar que eu não trabalharia é na Defesa Social na administração 

estadual. A mais mal instrumentalizada do ponto de vista teórico de quais são os 

problemas e como lidar com os problemas. A gente sabe pegar gente na rua, prender, 

não investigar, deixar ele provisoriamente e estocar no sistema prisional. Essa é a 

cadeia de eventos, sem qualquer trocadilho, é isso que a gente faz. Vai estocando gente 

e esse estoque de gente é infinito. Eu acho que se eu dobrar a capacidade do sistema 

prisional em Minas Gerais, hoje a gente deve encher ele em seis meses. 
 

 

 

Gráfico 20 - Detalhamento das despesas na Classificação "Administração Prisional" - 

Minas Gerais - 2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: (1) Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

(2) Estima-se que, no PPAG 2004-2007 e no ano de 2008, as despesas com pessoal e auxílios relativos a políticas 

de Administração Prisional tenham sido alocadas no Projeto_Atividade 24–7 - Remuneração de Pessoal Ativo da 

Unidade Orçamentária 14–1 - SEDS, nesta tese classificada co“o "Ap”io" por não permitir a distribuição entre as 

políticas de Segurança Pública. 

 

 

[8] o governo consegue gerir somente a primeira parte da política, depois que você 

prende o cara o que o governador tem para fazer? Pagar almoço, jantar, café da manhã, 

e um agente prisional para tomar conta. 
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O detalhamento das despesas na classificação Administração Prisional apresentam 

comportamento crescente ao longo de todo o período, mas não necessariamente uniforme, 

quando observamos quais ações receberam recursos. A variável Custódia e Ressocialização de 

Presos é analisada como o destino predominante dos gastos na Administração Prisional no 

período de 2003 a 2008. A partir do ano de 2009 em diante, a despesa com Pessoal + Auxílio 

Fardamento assume posição de destaque e se posiciona como principal gasto. Ao observar o 

gráfico, é possível inferir que os gastos em Pessoal + Auxílio Fardamento passam a ocupar um 

espaço antes encabeçado pela Custódia e Ressocialização de Presos, o que pode significar uma 

classificação diferente adotada pelo Governo do Estado de Minas Gerais de alocação 

orçamentária dos recursos entre os períodos 2003 / 2009-2014 e 2004-2008.  

 

O Custeio Meio dos Atores de Segurança Pública é variável presente nos exercícios de 2003 e 

2008, o que pode significar apenas uma alocação temporal nessa classificação diferentemente 

de outros exercícios, e o Modelo APAC reflete um dispêndio que se iniciou em 2008 e ocorreu 

até 2014. Nesse último caso, a grande variação de recursos gastos na política reflete períodos 

de priorização dessa metodologia dentro do Sistema, que ocorreu de forma irregular entre 2003 

e 2014. Claramente, o período de 2009 a 2011 foi aquele em que o Sistema APAC foi mais 

prestigiado em termos de execução da despesa. 

 

 

Gráfico 21 - Despesa na Classificação "Defesa Civil" - Minas Gerais - 2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b); Brasil (2019). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 
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A análise da execução orçamentária da classificação Defesa Civil, no período de 2003 a 2014, 

demonstra uma variação significativa tanto de créditos inicial e autorizado como de despesa 

liquidada ao longo do período. O crédito inicial sempre se encontra abaixo do crédito autorizado 

e este, assim como a despesa liquidada, apresenta picos de execução nos anos de 2008 e 2012, 

com execuções intermediárias acima da curva histórica nos anos de 2010, 2011 e 2013. Como 

essa política é baseada intensivamente em custeio, com foco em prevenção de desastres, é 

possível que nos anos com curvas acima da média histórica citados, causas naturais tenham 

ocorrido, o que implicou em um aumento de crédito, percebido a partir do crédito autorizado e 

da despesa liquidada. 

 

 

 

Gráfico 22 - Detalhamento das despesas na Classificação "Defesa Civil" - Minas Gerais - 

2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

(2) Estima-se que, para todo o período, as despesas com pessoal e auxílios relativos a políticas de Defesa Civil 

tenham sido alocadas no Projeto_Atividade 24–7 - Remuneração de Pessoal Ativo da Unidade Orçamentária que 

acobertou sua implementação. 

 

 

A Defesa Civil não tem um detalhamento que permita fazer observações adicionais com relação 

ao comportamento da execução orçamentária. Cabe apenas reiterar que, como esta política é 

baseada intensivamente em custeio, mais especificamente na prevenção de desastres, é possível 

supor que nos anos com curvas acima da média histórica citados, tenha havido causas naturais 

que o tenham provocado, o que implicou em um aumento de crédito, percebido a partir do 

crédito autorizado e da despesa liquidada.  
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Gráfico 23 - Despesa na Classificação "Apoio" - Minas Gerais - 2003-2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b); Brasil (2019). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

 

 

A análise da execução orçamentária da classificação Apoio demonstra uma tendência de 

proximidade entre crédito inicial, crédito autorizado e despesa liquidada de 2004 a 2007. É 

possível observar deslocamento do crédito inicial em relação aos demais de 2007 a 2011, com 

tendência de crescimento do crédito autorizado e da despesa liquidada, sempre muito próximos, 

o que pode indicar que estas despesas são relacionadas aos grupos de Despesas Correntes e 

Pessoal + Auxílios. A partir do ano de 2012 em diante, há uma queda representativa na 

aplicação de recursos nesta política, o que pode significar uma queda real ou uma 

reclassificação do crédito inicial. 
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Gráfico 24 - Detalhamento das despesas na Classificação "Apoio" - Minas Gerais - 2003-

2014 

Fonte: Minas Gerais (2019b). 

Notas: (1) Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. 

(2) Estima-se que a variação de comportamento das duas categorias de detalhamento da classificaç“o "Ap”io" se 

deve à evolução na distribuição de despesas nas ações finalísticas, sendo possív183dentificaicá-las para além de 

apenas apoio, mas alocadas nas políticas de Segurança Pública, em especial, despesas com Pessoal e Auxílios a 

partir de 2012. 

 

 

O detalhamento da execução orçamentária da classificação Apoio demonstra variações 

consistentes ao longo de todo o período, seja nos valores aplicados para o Custeio Meio dos 

Atores de Segurança Pública, seja para Pessoal + Auxílios. O Custeio Meio dos Atores de 

Segurança Pública teve uma variabilidade de crescimento e decrescimento ao longo de todo o 

período, e como a política é intensivamente relacionada ao grupo Despesas Correntes, infere-

se previamente que esta variação pode estar relacionada à variação entre cada ano na estratégia 

de alocação orçamentária do recurso na política de Segurança Pública. O mesmo pode se dizer 

das despesas com Pessoal + Auxílios, que apresentam variações significativas entre os anos em 

análise.  

 

Observa-se, por exemplo, que o valor decresceu de 2003 para 2004, apresentou um 

comportamento de crescimento gradativo de 2005 a 2008, com variação positiva em 2009 e 

com manutenção de valores significativos entre aquele ano e o de 2011. Em 2012, a despesa 

apresenta decréscimo significativo. De 2012 a 2014, os valores se estabilizaram num patamar 

mais baixo. Isto ocorreu, possivelmente, devido à mudança da estratégia de alocação de 

recursos na política de Segurança Pública. Prevenção, Drogas, Socioeducativo e Integração, por 
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exemplo, passaram a contabilizar valores em Pessoal + Auxílios no período 2012-2014, valores 

que antes não eram contabilizados nessas classificações. 
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Tabela 13 - Despesas identificadas como da Subfunção 183 - Informação e Inteligência - mas com escopo diferenciado - Minas Gerais - 

2008-2014 

Função (Código e 

Descrição)

Unidade 

Orçamentária 

(Código e Sigla)

Programa Projeto_Atividade 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Geral

IMPLANTACAO DA POLITICA E MODELO DE GOVERNANCA DE 

TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO
                         -                            -                            -        2.404.120,66                          -                            -                            -        2.404.120,66 

INOVACAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AO UTILIZAR-SE 

DAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO
     9.500.705,38                          -                            -                            -                            -                            -                            -        9.500.705,38 

INOVACAO E AMPLIACAO PROGRESSIVA DOS PROCESSOS DE 

PRESTACAO DE SERVICOS AO CIDADAO
        467.473,25      1.201.612,24         525.738,22         633.407,90                          -                            -                            -        2.828.231,62 

POLITICA E MODELO DE GOVERNANCA DE TECNOLOGIA DE 

INFORMACAO E COMUNICACAO
     1.812.500,58         725.850,82      6.704.086,39                          -                            -                            -                            -        9.242.437,78 

PRODUCAO DE INFORMACOES POR MEIO DOS RECURSOS DE 

TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO
        130.614,76         734.957,74           39.527,05                          -                            -                            -                            -           905.099,56 

14 - DIREITOS DA 

CIDADANIA                                                 
1011 - OGE

INOVACAO PARA A 

CIDADANIA
IDENTIFICACAO E DISSEMINACAO DE BOAS PRATICAS                          -                            -                            -                            -                            -             16.449,46           11.416,02           27.865,48 

                         -                            -                            -                            -                            -             47.684,86                          -             47.684,86 

                         -                            -                            -                            -             26.231,01                          -                            -             26.231,01 

                         -                            -                            -                            -                            -                8.007,64         119.017,20         127.024,84 

TOTAL   11.911.293,97      2.662.420,80      7.269.351,67      3.037.528,56           26.231,01           72.141,97         130.433,22   25.109.401,20 

GESTAO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - 

IEDE

04 - 

ADMINISTRACAO                                                         

19 - CIENCIA E 

TECNOLOGIA                                                  

1501 - SEPLAG

2401 - IGA/IGTEC

GOVERNO 

ELETRONICO                                                                                                      

ORDENAMENTO 

TERRITORIAL DE 

MINAS GERAIS

 

Fonte: Minas Gerais (2019b); Brasil (2019). 

Notas: Extração dos dados do Armazém de Informações do Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais. 
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Analisar os gastos na Subfunção 183 – Informação e Inteligência – indica que em determinados 

anos, de 2003 a 2014, parte do orçamento identificado como executado não tem correlação com 

a Função de Governo Segurança Pública. Essa identificação corrobora com a análise que a 

classificação das despesas orçamentárias pode não ser um processo rígido e com amplo 

discernimento dentro da administração pública estadual, o que pode distorcer análises 

posteriores. 

 

 

5.3.1 O cobertor de São Vicente87 

 

 

Findada as análises das classificações propostas neste trabalho, e que somadas refletem o 

desenho de uma política de Segurança Pública, a reflexão sobre como garantir policy capacity 

ainda perdura, afinal, não é prudente assumir que o quantitativo de servidores e os valores de 

salários previstos na segurança são as variáveis-chave capazes de influenciar a criminalidade 

ou de garantir a plena implementação do desenho de política. Nesse sentido, este tópico se faz 

necessário. Registram-se aqui as falas dos entrevistados que buscaram refletir um pouco sobre 

como o critério técnico – ou as capacidades técnico-administrativa – foram colocadas de lado 

na medida em que a decisão política resultou em escolhas que acabariam por influenciar a 

política de Segurança Pública, bem como outras áreas da administração mineira: 

 

Outro aspecto interessante e abordado pelos entrevistados é de que dado o aumento para os 

operadores de Segurança Pública, cortes e/ou contingenciamentos passam a se tornar ações de 

praxe:  

 

[7] O que era do nosso olhar era quanto que seria para aquela pasta, o valor tanto de 

custeio quanto para o investimento. A parte de pessoal, da perspectiva orçamentária, 

ela era aquilo que a gente estava prevendo gastar: crescimento vegetativo, quanto que 

foi no período anterior, se teria aporte para pagamento de férias prêmio, [...] essa 

gestão orçamentária da folha a gente fazia a despeito do órgão, ele ia pleitear um 

aumento salarial, mas não era conosco, a gente fazia uma projeção de folha, fazer a 

cobertura orçamentária dela, e eventualmente autorizado um aumento ou vantagem 

que pudesse onerar essa folha a gente refazia as projeções. Já custeio e investimento 

era uma negociação incremental, a gente não isolava a política dentro do órgão e 

falava “olha, o que você vai ter para fazer um pedaço da sua atuação aqui, vamos 

chamar de política, é R$ 1 milhão. Era menos isso e mais “você tem para sobreviver 

 
87 Expressão usada para um cobertor fino e muito curto que quando cobria os membros superiores não cobria os 

membros inferiores. Este cobertor, muitas vezes, era distribuído pela Sociedade São Vicente de Paula e a marca 

do cobertor também era São Vicente, considerado um cobertor muito barato.  
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R$ 3 milhões, distribua e depois a gente vai conversar para ver como você está 

distribuindo isso para ter alguma razoabilidade, mas geralmente o ponto que a gente 

fazia era sempre incremental: ele me apresentava uma [contra]proposta e eu olhava o 

que ele fez no ano anterior. 

 

[5] [...] em meados de 2013, eu já sou obrigado a adotar várias medidas de redução 

de despesas, mas, mesmo assim, a área de segurança sempre foi uma área prioritária 

e mais protegida dos cortes, não só com o reajuste concedido a pessoal em 2010 a 

2014, mas sobretudo também com equipamentos e funcionamento regular. [...] A 

prioridade sempre foi, e aí eu repito o que aconteceu durante os doze anos: eu dizia 

aos Comandantes, Chefe de Polícia, que não bastavam os indicadores objetivos de 

Segurança Pública, mas a sensação subjetiva de segurança, se você olhar alguns 

indicadores de algumas regiões do Brasil hoje, as pessoas não acreditam. Então, as 

pessoas mesmo estando protegidas pelas estatísticas, elas se consideram vulneráveis. 

Então, eu dizia, e nesse ponto, a Universidade ajudou muito, a criar pesquisas de 

sentimento de segurança para demonstrar o seguinte: ainda que o crime tenha caído, 

a estatística, as pessoas não sentiram. [...] O policiamento ostensivo gera maior 

sensação de segurança e eu dou um exemplo concreto: quando eu ia para a Cidade 

Administrativa88 de automóvel e passava pelo Conjunto IAPI89 na Avenida Antônio 

Carlos ali havia uma cracolândia e aquilo dava uma sensação total de insegurança de 

quem passava por ali. [...] E as pessoas gostam de ver a polícia e é claro as notícias 

para reverter a impunidade. 

 

 

Percebe-se que os indicativos de capacidade técnico-administrativa continuavam a existir 

mesmo frente à baixa eficácia em função do deslocamento dos recursos existentes para 

pagamento de pessoal: 

 

[7] O que a gente vivenciou [na Defesa Social] era o tamanho do buraco que seria 

apresentado pela Defesa porque a gente já sabia que ia ter buraco pela projeção. 

Quando você projeta essa despesa nessa natureza, olhando para trás e olhando para a 

frente vis a vis o limite que era disponibilizado para o órgão, você já vê que ia ter um 

buraco. A pergunta é: qual o tamanho do buraco que você quer ter? [...] Este 

acompanhamento era feito com uma parceria entre Planejamento e a Defesa [Social]. 

Não que pudesse ser muito diferente, mas o contrário é pior para todo mundo. [...] A 

construção que eu, pelo menos pregava, era “não me faça perder meu tempo para 

descobrir que você está tentando passar a perna em mim, fala logo o que você está 

precisando, seja transparente para tentarmos conduzir para alguma coisa que não ficar 

no jogo gato e rato. 

 

[7] [...] Faz parte do jogo orçamentário, porque todo o dia alguém fala alguma coisa 

que não é bem a realidade, mas com a Defesa [Social] a gente conseguia ter um bom 

cenário. Na gestão macro, e não na gestão micro, dos mais de 300 contratos que a 

Defesa [Social] tinha. O que a gente sabia é que alimentação de preso custa R$ 13 

milhões por mês, e se a gente colocasse uma taxa de inflação de 4% reajustado mês a 

mês, geralmente dava certo. Água era linear [...] então se eu pegava a Defesa [Social] 

e dividia entre conta de água, luz e alimentação de preso, eu já pegava 70% do 

orçamento da Defesa [Social], então, era muito difícil de você não conseguir ver para 

onde estava indo o orçamento da Defesa [Social] e tentar gerenciar o tamanho do 

rombo.  

 

 
88 Sede do Governo do Estado de Minas Gerais. 
89 Conjunto residencial localizado no bairro São Cristóvão, na cidade de Belo Horizonte. 
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[5] Esse é o dilema do “cobertor de São Vicente”, ele é curto. E eu sabia que o 

orçamento é sempre aquém das necessidades, é bom lembrar, desde o primeiro 

mandato, então tinha uma situação razoavelmente sob controle, a Guarda 

Penitenciária saiu do zero e foi sendo constituída e, ainda, tínhamos o socioeducativo, 

é bom lembrar, área muito sensível. Então, o orçamento era fonte permanente de 

desgaste porque nunca houve abundância ainda que houvesse momentos de mais 

folga. Durante o nosso período, nós conseguimos honrar os nossos compromissos, 

nunca houve atrasos de pagamentos, nunca nenhum fornecedor ficou devendo, pagava 

o salário no quinto dia útil, pagava o décimo terceiro em dezembro e ainda pagava o 

décimo quarto salário, então, foi um período de fato virtuoso das contas públicas no 

estado, mas sabendo que não havia orçamento sobrando para fazer tudo o que se 

desejava porque lamentavelmente as condições do país não permitem. 

 

[8] [...] não vai ter palavra melhor, o governante fica refém das forças de segurança, 

como todos os governantes ficam. Discutiu-se muito menos a política de segurança e 

muito mais sobre manter estruturada a segurança, o que na minha avaliação são coisas 

distintas. Manter estruturada não quer dizer que você está tendo uma articulação. 

 

[7] A estratégia sempre foi de definir um limite de abordagem incremental e dar o 

mínimo do mínimo. Eu poderia aplicar um orçamento base zero e eu ia cair duro 

quando eu descobrir todos os compromissos contratuais que o órgão tem. Como eu 

lido com macro número, a estratégia era dar algum corte já esperando que o órgão 

viesse solicitar algum incremento, porque ali, na verdade, você tem duas situações: 

uma primeira, o cara aceitar ou outra que ele precisa de alguma coisa a mais, mas 

nesse momento, quando ele vai te pedir essa coisa a mais, é um momento d’ele trazer 

para você tudo que ele faz, aí é a hora que o cara te conta a vida inteira para você 

entender que o pleito dele tinha mérito. Isso é estratégia, você joga para baixo, pisa 

no pescoço e vamos ver o que o cara vai fazer. E tem algumas dinâmicas do 

planejamento e do orçamento que é natural ao longo do ano, ter decretos e 

incrementos, estranho seria se não houvesse isso: ou o cara está com muito dinheiro, 

ou ele não está te contando o que ele está fazendo. Pra mim é da dinâmica ter que 

conviver com um nível de abordagem do setorial junto ao central. Se não tem essa 

janela a gente não qualifica a conversa.  

 

[8] [...] se eu tenho dinheiro eu posso adotar uma estratégia de fazer reservas no 

orçamento aonde eu vou liberando conforme as prioridades vão aparecendo ou 

conforme as escolhas vão sendo feitas ao longo do tempo, ou conforme eu deixar, na 

verdade, o órgão apertado primeiro, para ele me pedir e eu liberar. Essa estratégia 

aconteceu. Mas se eu não tenho dinheiro, na verdade, eu não estou trabalhando com 

o mínimo, na verdade eu estou trabalhando com o máximo, só que o máximo, na visão 

de quem recebe o orçamento, é o mínimo para ele. Nem sempre há essa compreensão 

e a estratégia alocativa muda porque se há uma afinidade muito grande do governador 

com aquela política ou com um comandante, há uma tendência de ter um conjunto de 

concessões que vão tirar [dinheiro] de alguém. 

 

[5] O drama orçamentário é permanente. A segurança acaba tendo certo privilégio 

porque é uma área que as pessoas percebem a importância que tem e hoje é uma área 

politicamente, positivamente quente, então, eu acho que os orçamentos feitos estão 

ainda aquém do necessário, mas mantém pelo menos o mínimo de funcionamento, a 

despesa com pessoal é maior, mas, se nota a melhoria de investimentos em 

equipamentos, [...] mas o orçamento é sempre aquém do necessário. 

 

[7] [Pagamento] Pessoal, a gente falava que é “na veia”, todo ano, todo mês, durante 

um bom tempo, e o fato de ter dada aumento escalonado é pior ainda porque você não 

tem uma previsão muito segura para os próximos anos e já tem um compromisso para 

pagar. Em 2011, o escalonamento de 100% durante os quatro anos, pode ser que tenha 

resolvido algum problema, mas quando você traz compromissos futuros para uma 
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base que é muito grande, ou seja, 10% de uma folha de R$ 6 bilhões são R$ 600 

milhões, que eu rodava o custeio da educação só para a gente ter ideia do que são R$ 

600 milhões. Aí, no ano subsequente, são mais 10% que são mais R$ 600 milhões. 

Para você ter ideia, eu me lembro que o ICMS [Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

Comunicação] estava batendo na casa R$ 35 Bi, eu precisaria dispor de ICMS em 

torno de 3% a mais só para cobrir esse aumento. E aí? Nós vamos ter esse aumento? 

E você não qualifica, você olhando uma série histórica nada indica que cresceria 

receita nessa proporção. [...] tendo a crer que aumentos anuais são mais seguros sob a 

perspectiva fiscal. A gente não está falando da folha da Defesa, a gente está falando 

da folha da Defesa, da Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Agentes Prisionais, 

inativo também entra, então, isso tem um impacto muito significativo.  

 

[8] o marco que a gente sempre vai lembrar, uma decisão que foi ruim, é do aumento 

salarial de 2011. Em 2009, com a crise de 2009, em 2010, a gente já sabia que se nada 

fosse feito em três, quatro anos, estaríamos com sérios momentos. Já sabia naquele 

momento, já sabia naquele momento. Então, não foi uma decisão por falta de 

informação. Aquele aumento, na verdade, foi um dos principais responsáveis por 

quebrar o estado. Você dobrou a folha de pagamento das instituições todas de 

segurança no período de quatro anos, 2011, 2012, 2013, 2014 um reflexo em quatro 

anos. Obviamente tinha um contexto ali, era um governador que estava entrando, a 

Polícia faz isso com todo o governador que entra, tinha as confusões da Polícia na 

Bahia, uma série de contextos, e para ele ter uma suposta tranquilidade ao longo do 

mandato, ele fez essa negociação, só que foi uma negociação que sabidamente não 

teríamos receita para pagar, que ia, na verdade, consumir recursos de outras áreas, 

fazer com que o estado fizesse manobras fiscais para pagar essas despesas e pior, ela 

veio desacompanhada de elementos que poderiam ter ajudado, por exemplo, não se 

discutiu naquele momento previdência, e para piorar a situação uma outra decisão em 

2013 foi a Lei Orgânica da Polícia Civil, ela fez com que os policiais civis tivessem 

benefícios previdenciários que os servidores estatutários já não tem mais. A Lei 

Orgânica manteve paridade, integralidade que a Constituição já acabou para quem 

entrou em determinada época, a Lei é inconstitucional, né, ninguém teve coragem de 

declarar ela ainda. [...] e o Coronel que estava ganhando R$ 15 mil e que agora ganha 

R$ 30 mil ele ficou feliz até o segundo contracheque e depois ele já se acostumou. 

Depois ele vai reclamar que o computador dele não tá bom e vai pedir dinheiro para 

comprar computador. E aí você fala: “não tenho [dinheiro]”, “não tem por quê?”, 

“porque você comprou o seu salário”. 

 
[8] [...] era um contexto de último ano de mandato aonde o estado já tinha passado 

por dificuldades do ponto de vista orçamentário-financeiro, então, foi um ano com 

uma dominância fiscal muito grande na agenda, ou seja, os relacionamentos principais 

com a então Secretaria de Estado de Defesa Social eram essencialmente voltados para 

o acompanhamento das despesas de custeio, em medidas de contingenciamento e de 

forma marginal enquanto políticas de logística voltadas para a qualidade do gasto, 

que, naquele momento, se concentrava basicamente em tratar questões relativas à 

alimentação dos presos, no caso da Polícia Militar e Polícia Civil, a manutenção de 

demandas que são rotineiras no que diz respeito a veículos, combustíveis insumos de 

trabalho, mas o que a gente percebia naquele momento era que as despesas de pessoal, 

de fato, estavam basicamente tomando todo o orçamento das corporações que 

compõem o Sistema de Segurança Pública do governo estadual. 

 

[8] fazer uma análise extremamente seca de programa, planejamento, eu orço aquilo, 

estabeleço metas e meu desempenho é satisfatório se eu entregar essas metas e 

entregar essas metas significa eu gastar aquele recurso que estava previsto naquilo que 

estava previsto, e por consequência aquilo trazer um resultado no final, só que isso 

não é tão linear e não é tão direto assim. [...] na hora que a gente olha o funcionamento 

das forças de segurança em um estado praticamente quebrado, você começa a perceber 

uma redução nos índices de criminalidade aonde não teve nenhum aporte significativo 

na Segurança Pública, você vê que não basta pôr dinheiro para que a coisa se resolva, 
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então quando a gente percebe a alocação do orçamento da segurança, a gente percebe, 

na verdade, um crescimento dos salários, percebe-se uma pressão para manutenção de 

benefícios de caráter previdenciários e uma manutenção de investimentos constantes 

em coisas que, para eles, sempre foram recorrentes “sempre mais veículo, sempre 

mais arma, sempre mais combustível”, o que não necessariamente você vê uma 

relação causal entre colocar dinheiro nisso e estar refletindo em Segurança Pública. 

Isso não fez parte do debate. O debate era essencialmente como não parar, em um 

contexto de restrição fiscal como não parar essas instituições. Então, as análises eram 

feitas em cima de despesas essenciais aonde o ônus de parar seria muito maior do que 

colocar dinheiro naquilo.  

 

[13] A gente cometeu o erro fatal que foi dar um aumento escalonado para os 

próximos quatro anos para a Polícia Militar mesmo sabendo que a economia estava 

em queda e por isso pessoal consumia tudo. Falando muito rápido: tínhamos um 

histórico de baixa capacidade de execução e quando a gente consegue reverter isso 

em boa capacidade de execução, com um bom planejamento, a gente não podia mais 

executar porque o orçamento de pessoal consumia tudo tinha que planejar restos a 

pagar. Vivíamos a maior contradição. 

 

[7] Do jeito que vai caminhando a política de Segurança Pública vai faltar espaço 

para outras ações estatais. Quem fica para trás é que é a grande pergunta. 

 

 

 

5.4 Apreciação Crítica 

 

 

Capacidades estatais não podem ser a mera soma dos indicativos propostos pela literatura. 

Conforme buscou-se apresentar, a execução orçamentária como meio para garantir as 

capacidades não foi suficiente para garantir a implementação da política de Segurança Pública 

em MG. O deslocamento, com o passar dos anos, da ideia de um desenho de política pública 

para o pagamento da folha de pagamento dos operadores de segurança é aqui considerado uma 

das razões para a desconfiguração da política no período analisado. Após todas as análises 

realizadas, seis pontos carecem de maior atenção e detalhamento.  

 

1. O volume de recursos aplicados não representa necessariamente capacidade estatal. 

Este trabalho revelou que a Função de Governo Segurança Pública é a terceira função com 

maior volume de despesa liquidada no orçamento de Minas Gerais no período de 2003 a 2014, 

totalizando um valor deflacionado que soma R$ 112,42 bilhões no período. Analisando a 

execução dessas despesas pelo crivo dos grupos de despesa. Entretanto, verifica-se uma 

concentração dessas despesas nos grupos Outras Despesas Correntes e Pessoal e Encargos 

Sociais. 
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Pessoal e Encargos Sociais representaram R$ 93,47 bilhões da despesa liquidada, enquanto o 

grupo Outras Despesas Correntes, conhecido popularmente como custeio, representaram R$ 

15,70 bilhões da despesa liquidada no período. Para investimentos e inversões financeiras, que 

seriam o carro-chefe da modernização da atuação, foram executados R$ 3,24 bilhões no 

período. Ou seja, 2,88% das despesas em Segurança Pública de 2003 a 2014 foram destinados 

a investimentos.  

 

Isso significa que apesar de a Segurança Pública aparentemente ter sido considerada uma 

prioridade de governo sob o ponto de vista do dispêndio, tendo despesas superiores a políticas 

públicas com percentuais mínimos de aplicação previstos na Constituição Federal de 1988, caso 

da Saúde e Educação, a execução da despesa na Função não necessariamente reflete que o 

governo de Minas Gerais tenha feito, com habilidade, o planejamento e a execução da política 

de Segurança Pública, conforme análise de Cingolani (2013) a partir do conceito de Fukuyama 

(2004). Entrevistados afirmaram em várias passagens de suas falas, que o governo de Minas 

Gerais foi capturado pelas Corporações da Segurança Pública na política salarial adotada para 

o setor, de forma a reduzir espaço para que fosse implementado a política de Segurança Pública, 

o que se refletiu no pouco espaço para investimentos na despesa estadual.  

 

A concessão do aumento salarial de 2011 concedido ao sistema de Segurança Pública, inclusive, 

foi considerado o estopim inicial para a bancarrota financeira do governo estadual. Em 2014, 

17,65% do orçamento estadual foi liquidado com despesas relacionadas à política de Segurança 

Pública, atingindo uma despesa per capita de R$ 855,90 em 2014, valor duas vezes maior que 

o aplicado em 2003, início do período de análise, cuja despesa per capita foi de R$ 405,17. 

 

2. A análise da Função de Governo Segurança Pública e de suas três Subfunções puras – 

Policiamento, Defesa Civil, e Informação e Inteligência – pouco explica a despesa em 

Segurança Pública. 

As despesas liquidadas, seja na Função de Governo Segurança Pública, seja nas Subfunções 

ligadas à Função Segurança Pública – Policiamento; Defesa Civil; Informação e Inteligência – 

pouco refletem com fidedignidade a execução no Sistema de Defesa Social. 

Se visualizarmos sob a perspectiva das Subfunções ligadas à Função Segurança Pública, apenas 

R$ 9,39 bilhões dos R$ 112,42 bilhões contabilizados em Segurança Pública foram aplicados 

nestas Subfunções. Ou seja, elas são claramente deficientes no processo de explicação dos 
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gastos no setor. Os outros R$ 103,03 bilhões contabilizados são aplicados em outras 

Subfunções. Isto é ilegal? Não, o que revela uma disfunção ainda que o Parágrafo 4º do artigo 

1º da Portaria nº 42/99 permita que as Subfunções poderão ser combinadas com Funções 

diferentes daquelas a que estejam vinculadas. Tamanha diferença demonstra uma visível 

incapacidade, sob o prisma orçamentário, da burocracia estatal monitorar e controlar de forma 

uniforme ao longo do período 2003-2014, o orçamento da pasta. Subfunções de Governo como 

Administração Geral, Previdência do Regime Estatutário e Custódia e Reintegração Social, 

assumem papéis de proeminência nas despesas da Função Segurança Pública no período, 

acumulando, cada uma delas, uma execução superior às das três Subfunções “puras” da Função 

Segurança Pública somadas. 

 

E isso nos leva a próxima conclusão. 

 

3. O orçamento pode ser um meio de explicar a capacidade do estado na medida que este 

possa ser analisado sob outra forma de classificação. 

Expandir a classificação da Segurança Pública por meio da observação do orçamento público 

de outras variáveis relevantes para além da Função e Subfunção permite que se tenha mais e 

melhores meios para explicar capacidade do estado de gerir a Segurança Pública. No estudo, 

foram considerados as seguintes variáveis adicionais: a) Unidade Orçamentária; b) Programa; 

c) Projeto_Atividade. 

 

Com isso, variantes da política pública de segurança do governo mineiro no período estudado 

passam a ser observadas e a ter um rosto. Às Subfunções Policiamento, Defesa Civil e 

Informação e Inteligência foram adicionadas novas classificações, tais como: a) Corpo de 

Bombeiros Militar; b) Socioeducativo; c) Prevenção à Criminalidade; d) Drogas; e) Integração; 

f) Administração Prisional; e g) Apoio.  

 

A expansão da classificação para dez variáveis permite então observar outra fragilidade antes 

não verificada, dessa vez, em relação à classificação de despesas na Função Segurança Pública. 

Foram identificados mais R$ 26,06 bilhões classificados em funções diversas da função 

Segurança Pública que foram registradas em nove classificações neste novo formato de 

visualização das despesas. Como três classificações já existiam sob a lógica das Subfunções 

existentes, observou-se que duas dessas Subfunções, Policiamento e Defesa Civil, tiveram 
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valores acrescentados, o que mais uma vez indica uma incapacidade estatal, sob o prisma 

orçamentário, da burocracia estatal monitorar e controlar de forma uniforme ao longo do 

período 2003-2014 o orçamento da área.  

 

Com a análise sob esse novo viés, foram identificadas despesas liquidadas na política de 

Segurança Pública no período 2003-2014 que alcançaram o patamar de R$ 138,48 bilhões. Com 

a classificação proposta, é possível observar, com a profundidade necessária, a capacidade 

estatal do governo mineiro. 

 

4. Crescimento constante da despesa liquidada não explica variação de capacidade estatal. 

As despesas de Pessoal + Auxílio Fardamento são aquelas em que se verifica maior 

aproximação e coerência entre os valores que são orçados, o crédito que é autorizado a se 

utilizar e a despesa liquidada. Encaixam-se neste cenário as classificações Policiamento, Corpo 

de Bombeiros, Informação e Inteligência, Socioeducativo de 2012 a 2014, e Administração 

Prisional. 

 

Todas essas políticas, intensivas em despesas de pessoal, apresentam uma tendência de 

crescimento da despesa liquidada amparada ao longo do período, o que sustenta uma conclusão 

de que essas classificações foram priorizadas frente às demais ao longo do período 2003-2014.  

 

Engana-se, entretanto, quem imagina que este crescimento dos gastos reflete um real aporte 

e/ou diversificação da política. Para a maior parte dessas políticas, observa-se uma estagnação 

das despesas com custeio e investimento no período, verificando-se um aumento apenas das 

despesas com Pessoal + Auxílios. Este é o caso da classificação Policiamento, Corpo de 

Bombeiros e Socioeducativo. 

 

Observa-se, entretanto, uma variação expressiva em outras frentes, e não apenas Pessoal + 

Auxílios, para as classificações Informação e Inteligência, e Administração Prisional. Em 

Informação e Inteligência, identifica-se um crescimento das despesas, especialmente em 2013 

e 2014, com atuação perante o Departamento de Trânsito e Investigação. Nesse caso, a 

explicação plausível para o crescimento é a preparação para a Copa do Mundo de 2014, em que 

uma das sedes foi a cidade de Belo Horizonte, e que devido a isso obteve-se um aporte de 

recursos federais para atender aos requisitos de segurança exigidos para a competição. Já a 
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Administração Prisional observou um crescimento significativo das despesas de 2012 a 2014 

em custódia e ressocialização de presos. A explicação para essa expansão dos gastos prisionais 

está ligada ao vertiginoso acautelamento de presos no período, o que ensejou no aumento das 

despesas meio, tais como dos contratos de alimentação dos presídios e penitenciárias. Isso é um 

indicativo que o estado priorizou o acautelamento em vez da prevenção à criminalidade, o que 

nos leva à próxima conclusão. 

 

5. Prioridade no discurso sem ressonância orçamentária: prevenção e integração das 

corporações policiais deixam de ser prioridade. 

Observando a classificação Prevenção, executada principalmente através de um termo de 

parceria com uma Organização Civil de Interesse Público (OSCIP), o comportamento da 

execução da despesa indica um crescimento ininterrupto do dispêndio da política, o que nesse 

caso pode ser entendido como expansão efetiva entre 2004 a 2010. Daí em diante, observa-se 

um comportamento oscilante que caminhou para uma estabilidade cujo valor em 2014 se 

aproximou do valor de 2007. Claramente, essa variante da política de Segurança Pública perde 

importância ao longo do desenrolar do governo, de forma que se estagnam os gastos anuais.  

 

Sob a perspectiva da teoria das capacidades estatais, essa oscilação demonstra uma incoerência 

do governo estadual sob uma análise Weberiana (GOMIDE et al., 2018, p. 86), uma vez que há 

um aumento das unidades administrativas com a Reforma Administrativa de 2011, levada a 

cabo por meio do Decreto Estadual nº 45.536/2011 que transformou a então Superintendência 

de Prevenção à Criminalidade e suas quatro diretorias na Coordenadoria Especial de Prevenção 

à Criminalidade, com status superior e cinco diretorias. O governo mineiro reforçou a 

capacidade administrativa e de implementação ao mesmo tempo que deixou de priorizar a 

política. 

 

O detalhamento do comportamento da execução orçamentária da classificação Integração, no 

período de 2004 a 2014 (note que não houve execução em 2003), indica que existiu efetiva 

variação da execução das despesas liquidadas durante todo o período. Para a produção de 

informações e ações integradas entre os atores de Segurança Pública, maior parte das despesas 

na classificação, observou-se uma tendência de crescimento entre 2004 e 2008, declínio entre 

2009 e 2012, novo crescimento em 2013, e novo declínio em 2014. Como a classificação 

Integração é altamente influenciada por gastos em investimentos, é possível fazer um paralelo 
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entre as características das despesas realizadas com o momento econômico do Estado de Minas 

Gerais, de crescimento acelerado até 2008, e de posterior queda de capacidade de investimentos, 

que resultaram em quedas da aplicação de recursos. O ano de 2013 apresentou um crescimento 

revertendo a tendência de queda, mas essa foi uma exceção pelo fato de 2014 ter sido realizado 

o evento da Copa do Mundo FIFA 2014 em Belo Horizonte, o que garantiu um aporte de 

recursos federais para a política. 

 

O movimento de queda contínuo da liquidação de despesas na classificação desde 2009, fora o 

fato superveniente que provocou um aumento das despesas em 2013, indicam que a integração 

passou a ser cada vez menos priorizada a partir de 2009. Assim como na prevenção à 

criminalidade há um contrassenso entre a evolução da estrutura funcional relacionada à 

Integração e a priorização dos dispêndios. Da mesma forma, a Reforma Administrativa proposta 

pelo governo mineiro (Decreto Estadual nº 45.536/2011) transformou a estrutura em vigor 

desde 2007 com duas Superintendências de Integração do Sistema de Defesa Social e de 

Avaliação e Qualidade da Atuação do Sistema de Defesa Social, a Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento do Sistema Prisional e Socioeducativo e duas diretorias, em uma 

superestrutura formada a partir da Subsecretaria de Promoção da Qualidade e Integração do 

Sistema de Defesa Social, com duas Superintendências, de Análise Integrada e Avaliação das 

Informações de Defesa Social e de Integração e Promoção da Qualidade Operacional do 

Sistema de Defesa Social, a Escola de Formação da Secretaria de Estado de Defesa Social e 

mais nove diretorias. 

 

O governo mineiro reforçou a capacidade administrativa e de implementação da Integração ao 

mesmo tempo que reduziu significativamente as despesas, o que permite verificar uma redução 

de priorização gradual a partir de 2009. 

 

6. Monitoramento e controle deficientes indicam instabilidade da gestão orçamentária da 

Política de Segurança Pública no período 2003-2014. 

O detalhamento das despesas por classificação de Segurança Pública indica, em inúmeras 

situações, variações de despesas que podem soar incompreensíveis à primeira vista, a não ser 

que provenham da alteração da alocação orçamentária.  
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Se observarmos o detalhamento da classificação Policiamento, apenas em 2014 há uma queda 

substancial nas despesas do Instituto de Previdência do Servidor Militar que faz gestão da 

previdência e da saúde dos militares – isso se observarmos todo o período desde 2003. Não há 

resposta plausível para essa queda que não a reclassificação da despesa, o que nesse caso 

representa baixa transparência orçamentária. Da mesma forma, apenas em 2012 são alocados 

recursos em Pessoal + Auxílios na classificação Drogas, ou seja, nem antes, nem depois desse 

exercício conseguimos precisar onde foi alocado esta despesa. Isso significa menor capacidade 

prática de se exercer controle interno, externo e social do orçamento mineiro. 

 

Já sob a perspectiva da variação positiva da capacidade de gestão orçamentária, é possível 

verificar a alocação de despesas de Pessoal + Auxílios nas classificações Socioeducativo, 

Prevenção à Criminalidade e Integração a partir de 2012 em detrimento da classificação Apoio, 

o que reflete uma evolução da burocracia estatal e consequente alocação e transparência 

orçamentária. 

 

As políticas públicas de segurança no país já são tradicionalmente desarticuladas. Com o 

aparato de gestão alocando recursos orçamentários sob uma dinâmica orientada pela técnica – 

ou pelos indicativos de capacidade técnico-administrativa –, enquanto players exigem que o 

orçamento seja priorizado em melhorias salarias, não é possível afirmar que o aumento da 

execução orçamentária reflete na ampliação da capacidade estatal da política de Segurança 

Pública. 
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6 CONCLUSÃO  
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Quero um chefe brasileiro 

Fiel, firme e justiceiro 

Capaz de nos proteger 

Que do campo até à rua 

O povo todo possua 

O direito de viver 
Patativa do Assaré 

 

 

As funções estatais e as tarefas que devem ser executadas por um governo são relativamente 

claras, bem como os resultados que a soma dessa empreitada deveria alcançar. O campo de 

políticas públicas, de certa forma, vem abordando o tema como capacidades estatais. Se, em 

períodos despóticos, as funções de um governo eram basicamente voltadas para a arrecadação, 

os períodos convergentes a um Estado de Bem-Estar Social focaram, entre outras ações, a 

gestão de recursos enquanto planejamento e programação orçamentária. Diante de uma 

sociedade complexa, o conceito se adapta e, em busca do desenvolvimento, o termo capacidades 

estatais é compreendido como a atuação governamental capaz de coordenar e articular políticas 

públicas garantindo, por meio de um modelo de governança, o monitoramento de resultados 

tornando o governo mais accountable (FERNANDES; PALOTTI, 2019). 

 

A articulação e a coordenação são resultados de arranjos institucionais presentes nos governos. 

Tais princípios são definidos na literatura como “um conjunto de regras, mecanismos e 

processos que definem a forma pela qual se articulam atores e interesses na implementação de 

uma política pública” (GOMIDE; PIRES, 2016, p. 122). Apesar da dualidade existente sobre o 

quão volátil as noções de capacidades estatais tendem a ser, a evolução interpretativa do 

conceito é compreendida neste trabalho como favorável ao campo que ainda busca relacionar 

o contexto de governos com as suas capacidades de entrega à sociedade. A evolução 

interpretativa desenvolvida neste trabalho apresenta o conceito sob duas dimensões, as 

chamadas capacidades técnico-administrativa e político-relacional (GOMIDE; PIRES, 2016; 

2017; 2018).  

 

A abordagem técnico-administrativa aponta para capacidades derivadas da “existência e 

funcionamento das burocracias que são profissionalizadas, dotadas de recursos organizacionais, 

financeiros e tecnológicos para conduzir as ações de governo” (GOMIDE; PIRES, 2016, p. 

127). Já a abordagem político-relacional reflete a capacidade de incluir na agenda outros atores 

na busca de consensos. 
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Sob a abordagem apresentada por Pires e Gomide (2016) e Gomide e Pires (2017; 2018) esse 

trabalho se posiciona. Todavia, o esforço não foi em isolar a capacidade político-relacional, 

mas, analisá-la como variável exógena ao modelo, conferindo à capacidade técnico-

administrativa um olhar mais detalhado sobre seus indicativos. O conhecimento sobre a gestão 

orçamentária, enquanto movimento capaz de aumentar as taxas de entrega para a sociedade, foi 

igualmente somado à análise. Em outras palavras, do posicionamento da literatura e do interesse 

pessoal sobre o orçamento alocado em determinadas políticas públicas, nasce o objetivo desse 

trabalho: analisar a execução orçamentária no campo da Segurança Pública no estado de 

Minas Gerais como indicativo da implementação de uma política, no período de 2003 a 2014, 

à luz das capacidades estatais técnico-administrativas que envolvem a adequação e 

disponibilidade de recursos orçamentários mobilizados à época. 

 

A literatura mobilizada apresenta de forma binária o sucesso de implementação de uma política 

pública: quando há presença dos indicativos de capacidades técnico-administrativas e político-

relacionais, maiores serão as chances de governos implementarem políticas públicas e 

alcançarem os resultados mapeados. À medida que governos não se empenham, a oportunidade 

de entrega de bens e serviços é reduzida.  

 

No Brasil, os indicativos necessários à capacidade técnico-administrativa convergem em um 

contexto de reformas na administração pública com a justificativa de que, frente às mudanças 

sociais, cabe ao setor público se adequar. As reformas buscam reduzir o histórico de 

patrimonialismo, clientelismo ou corporativismo, inserindo no setor público modelos de gestão 

– sendo os mais usuais o chamado planejamento situacional, o PDCA90 ou o BSC91 – com o 

discurso de tornar a administração pública capaz de otimizar as entregas e reduzir vieses. 

 

Excetuando o período militar, a Constituição Federal de 1988 e a chamada Reforma do Estado 

de 1995 refletiram certo “avanço político e [tiveram] como eixos a transição e consolidação da 

democracia e um dinâmico processo de reformas institucionais” (BRESSER-PEREIRA, 2010, 

p. 10) o que aparenta ser favorável ao campo.  

 
90 Sigla em inglês para Plan-Do-Check-Act ou Adjust. Para mais detalhes, verificar obra de MATUS, Carlos. O 

Plano como Aposta, 1991. 
91 Sigla em inglês para Balanced Scorecard. Para mais detalhes, verificar obra de KAPLAN, R.; NORTON, D. A 

Estratégia em Ação. Balanced Scorecard, 1997. 
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Minas Gerais é um dos entes federados que entre os anos de 2003 e 2014, confere à sua 

administração ferramentas de gestão e uma lógica de monitoramento da implementação das 

políticas públicas, ou seja, é possível observar a introdução dos indicativos vinculados à 

capacidade técnico-administrativa.  

 

Anterior a esse período, MG apresentava um déficit orçamentário e atrasos em pagamentos, 

seja para fornecedores, seja para servidores. Considerando a literatura mobilizada, MG não 

tinha capacidades estatais suficientes para implementar suas políticas públicas. Focalizando 

somente na política de Segurança Pública, o estado conduzia atividades de cunho repressivo 

com baixa qualidade, inclusive com períodos de iminência de greve da PMMG. A PCMG tinha 

baixa capacidade de investigação diante da ausência de recursos para qualificar a sua atuação 

além de contar com profissionais alocados em Delegacias com carceragens, atuando como 

agentes prisionais.  

 

Adiciona-se a esse contexto, a ausência das ações com foco na prevenção à criminalidade; o 

desafio em tratar a violência com base em evidências; a inexistência de metodologia com foco 

na melhoria da gestão da administração prisional, incluindo ações para a ressocialização de 

detentos; e a desarticulação das políticas públicas protetivas a adolescentes em situação de risco, 

inclusive os internados no sistema socioeducativo.  

 

A partir de 2003, o formato de gestão mineiro, sob responsabilidade da SEPLAG, vai ao 

encontro dos indicativos inerentes às capacidades técnico-administrativas apresentadas nesse 

trabalho. Apesar de encontrar todas as premissas necessárias para aumentar as taxas de sucesso, 

há uma conclusão antecipada por esse trabalho e apreendida durante a análise: a SEPLAG, 

responsável pela gestão orçamentária de todo o governo, ao traçar a estratégia de garantir 

limites mínimos para a execução das políticas públicas, extrai das Secretarias finalísticas a 

oportunidade de decidir sobre a alocação do recurso, bem como impossibilita que avançasse o 

desenho de política pública proposto. Em outros termos, o orçamento definido pela SEPLAG, 

em LOA e PPA para a SEDS, imputa à Secretaria de Defesa Social uma definição de escopo da 

política que não é necessariamente a determinada pela pasta. Ao definir os limites 

orçamentários mínimos, a SEPLAG molda (mesmo que em caráter velado) a execução 

orçamentária do órgão.  
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O raciocínio apresentado vai ao encontro da primeira hipótese deste trabalho: O orçamento per 

se não explica a presença de maior ou menor capacidade de implementação. A hipótese foi 

parcialmente deferida. Buscou-se, durante o trabalho, apresentar os indicativos de capacidade 

técnico-administrativa presentes no governo mineiro, que somados ao detalhamento do 

orçamento apresentariam as razões para a implementação da política de Segurança Pública. 

Todavia, a informação sobre a alocação mínima de recursos realizada pela SEPLAG não foi 

antecipada e é um fator de risco para qualquer ação governamental. 

 

O modelo de gestão presente na SEPLAG também existia nos demais órgãos da administração 

pública mineira. Contudo, na prática, a garantia dos inputs – recursos humanos preparados e 

especializados, um modelo de governança e o constante monitoramento das ações em curso – 

pouco favoreceram os órgãos finalísticos em razão de o monitoramento de sua execução ocorrer 

em função do crédito autorizado pela SEPLAG, nem sempre fiel ao crédito inicial.  

 

Mesmo com a presença de definições orçamentárias mínimas, não foi encontrado registro de 

descontinuidade das ações executadas pela SEDS entre 2003-2014. Contudo, pode-se inferir 

sobre uma redução do escopo da política de forma velada em razão dos valores orçamentários 

que oscilaram durante o período analisado, principalmente no que tange às políticas de 

integração e de prevenção à criminalidade.  

 

A responsabilidade não pode ser vinculada somente à SEPLAG. A análise atenta sobre os 

pilares da política pública de segurança em MG reflete a manutenção da estrutura 

administrativa. A lógica da ação preventiva, com uma política de integração com foco no uso 

de evidências para traçar ações capazes de reduzir a criminalidade, é palatável, contudo, na 

prática, os arcabouços da política não foram respeitados, situação observada por meio da gestão 

orçamentária. As análises apresentadas refletem o desafio de implementação de uma política 

diante da sequência de aumentos salariais para as classes que atuam na Segurança Pública, 

deslocando o desenho da política para o indivíduo. Tal consideração nos remete para a segunda 

hipótese deste trabalho: Mesmo com boas condições, gestores tendem a responder às 

capacidades que são imputadas, que no caso mineiro residiu em aplicar grande parte do 

recurso na folha de pagamento dos atores da Segurança Pública. 
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Considera-se tal hipótese deferida. Afirmar que a Segurança Pública em MG é a terceira área 

com maior volume de recursos investidos, representando cerca de 15% do orçamento total do 

estado não é totalmente uma mentira. A narrativa contada dessa maneira nos leva a crer que há 

um volume considerável de recursos aplicados na área e que estão revestidos em tecnologia e 

logística, por exemplo. Contudo, é importante frisar que os valores alocados em pagamentos de 

salários para ativos e inativos – incluindo a PMMG, PCMG, Agentes Prisionais e Agentes 

Socioeducativos – absorvem aproximadamente 90% do valor total.  

 

Existe, portanto, duas ações que ocorrem na política de segurança que a tornam frágil do ponto 

de vista orçamentário: em primeiro lugar, ter 15% do orçamento do estado não significa 

execução em ações previstas no desenho da política em razão das aprovações das cotas 

orçamentárias mínimas; em segundo lugar, dentro dessa cota, 90% é alocado no pagamento dos 

profissionais de segurança, despesa “que possui uma inércia própria ao longo do tempo” (FBSP, 

2019, p. 154).  

 

Sapori (2007), em estudo sobre a política de Segurança Pública em MG entre os anos 2003-

2006, afirma que anterior ao ano de 2003 “a motivação do investimento não obedecia a um 

planejamento prévio” (SAPORI, 2007, p. 137). Esta afirmação é considerada neste trabalho 

parcialmente verdadeira, dado o investimento massivo em pessoas em detrimento do 

planejamento para políticas de prevenção e de integração, previstas já no plano de governo. 

Soma-se a isso o remodelamento da administração prisional que toma grandes proporções, o 

que nos leva a terceira hipótese desse trabalho: A administração do sistema prisional é uma das 

ações da política com volumes expressivos de recursos, contudo, não é possível inferir sobre 

custos e investimentos dada a classificação orçamentária do Governo Federal que se encontra 

defasada. 

 

A gestão do sistema prisional executou no período analisado aproximadamente R$ 9,8 bilhões 

e foi possível observar que os entrevistados também priorizam tal vertente da política em função 

do custo político que possíveis problemas podem gerar, como motins e rebeliões. Todavia, por 

meio da classificação orçamentária prevista na Lei nº 4.320/64, não é possível distinguir tais 

valores em razão da inexistência de Subfunção compatível. Soma-se o fato de que os recursos 

disponíveis no Fundo Penitenciário Estadual (FPE) não refletem todo o investimento realizado 
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no setor, sendo necessário verificar quais são as demais Unidades Executoras, Programas e 

Projeto_Atividade com foco no sentenciado. 

 

Na tentativa de responder à pergunta de pesquisa proposta: “A execução orçamentária foi capaz 

de influenciar a ação estatal e refletir as capacidades estatais institucionalizadas na política 

de Segurança Pública, em Minas Gerais, entre os anos de 2003 e 2014?”, chegou-se a uma 

resposta parcial justificada, inclusive, pelos limites que a pesquisa apresenta. A execução 

orçamentária é o meio que pode influenciar a ação estatal, e no caso mineiro, principalmente 

nos períodos que o recurso foi repassado pela União, foi necessário garantir pessoas 

qualificadas, um modelo de governança, bem como o monitoramento físico e financeiro capaz 

de responder à União em tempo hábil. Quando o governo estadual assume a decisão política 

que envolve o aumento salarial para os agentes de segurança, desconsiderando projeções e 

atividades de monitoramento indicadas como capacidade técnico-administrativa, a SEDS não 

mais reflete as suas próprias capacidades, mas, aquelas imputadas, ou seja, externas ao desenho 

inicial da política.  

 

Devido ao recorte da pesquisa, as fontes de recursos não foram detalhadas, contudo, considera-

se pertinente assumir como oportunidade verificar quais são as fontes que financiam a política 

excetuando as fontes vinculadas à folha de pagamento.  

 

As corporações e sua relação com o líder do Poder Executivo também não compuseram o 

escopo do trabalho, porém, durante o percurso, observou-se a relevância da PMMG como 

player expressivo e capaz de gerar pressões que impactam o desenho e a alocação de recursos 

orçamentários da política de Segurança Pública. Tal percepção foi capturada durante as 

entrevistas e, ao mesmo tempo que se considera um limite, abre-se uma agenda de pesquisa 

com o intuito de compreender as capacidades a partir das corporações e demais agentes de 

segurança. 

 

Por fim, a decisão por não incluir a variável político-relacional no modelo analítico trouxe 

limites à pesquisa, contudo, também se configura como uma agenda de continuidade sobre o 

tema. Apesar de esse trabalho descrever sobre as interações com os órgãos de controle e a 

necessidade de garantias de transparência orçamentária para que governos se tornem 

accountable, as relações e tomadas de decisão no âmbito político são consideradas de difícil 
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acesso, sendo necessário o acompanhamento sistemático de possíveis meios no qual se 

registram tais informações, como as atas das reuniões da Câmara de Coordenação Geral, 

Planejamento, Gestão e Finanças, e as atas da JPOF e do Colegiado de Defesa Social para o 

caso mineiro. 

 

Outra continuidade que este trabalho vislumbra é a oportunidade de uma pesquisa comparada 

entre os estados brasileiros. O uso exclusivo dos dados tal como são apresentadas pela STN 

acabam por homogeneizar a produção de informação sobre gestão orçamentária dos estados no 

que concerne à segurança (incluindo outras políticas públicas). Para além da comparação 

nacional, é oportuno considerar uma análise entre países com a oportunidade de verificar os 

gastos em diferentes aspectos da Segurança Pública.  

 

O tratamento dos dados e as evidências descritas nesse trabalho apontam para uma legislação 

de classificação orçamentária incompatível com a atualidade. Não é pertinente reduzir a 

Segurança Pública a três Subfunções de Governo, e o debate sobre o quão representativa as 

Subfunções são para os entes federados é basicamente inexistente. A transparência 

orçamentária e a capacidade que os pesquisadores têm de gerar bons diagnósticos a partir de 

uma Portaria de 20 anos, fruto de uma Lei de 56 anos atrás, faz desse último registro um 

manifesto a favor da transparência e da abertura dos dados.  
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ANEXO A – Funções e Subfunções de Governo – Portaria nº 42/99 
 

(*) Inclusões (I), Exclusões (E) ou Alterações (A) 

(1) Portaria SOF no 37, de 16 de agosto de 2007 (D.O.U. de 17.08.2007); 

(2) Portaria SOF no 41, de 18 de agosto de 2008 (D.O.U. de 19.08.2008); 

(3) Portaria SOF no 54, de 4 de julho de 2011 (D.O.U. de 05.07.2011); 

(4) Portaria SOF no 67, de 20.07.2012 (D.O.U. de 23.07.2012); 

 
(Continua) 

FUNÇÕES SUBFUNÇÕES 

01 – Legislativa 
031 – Ação Legislativa 

032 – Controle Externo 

02 – Judiciária 
061 – Ação Judiciária 

062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 

03 – Essencial à Justiça 
091 – Defesa da Ordem Jurídica 

092 – Representação Judicial e Extrajudicial 

04 – Administração 

121 – Planejamento e Orçamento 

122 – Administração Geral 

123 – Administração Financeira 

   124 – Controle Interno 

125 – Normatização e Fiscalização  

126 – Tecnologia da Informação 

127 – Ordenamento Territorial 

128 – Formação de Recursos Humanos 

129 – Administração de Receitas 

130 – Administração de Concessões 

131 – Comunicação Social 

05 – Defesa Nacional 

151 – Defesa Aérea 

152 – Defesa Naval 

153 – Defesa Terrestre 

06 – Segurança Pública 

 

181 – Policiamento 

182 – Defesa Civil 

183 – Informação e Inteligência 

07 – Relações Exteriores 

 

211 – Relações Diplomáticas 

212 – Cooperação Internacional 

08 – Assistência Social 

 

241 – Assistência ao Idoso 

242 – Assistência ao Portador de Deficiência 

243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 

244 – Assistência Comunitária 

09 – Previdência Social 

271 – Previdência Básica 

272 – Previdência do Regime Estatutário 

273 – Previdência Complementar 

274 – Previdência Especial 

10 – Saúde 

301 – Atenção Básica 

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  

303 – Suporte Profilático e Terapêutico 

304 – Vigilância Sanitária 

305 – Vigilância Epidemiológica 

306 – Alimentação e Nutrição 

11 – Trabalho 

331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador 

332 – Relações de Trabalho 

333 – Empregabilidade 

334 – Fomento ao Trabalho 

12 – Educação 

361 – Ensino Fundamental 

362 – Ensino Médio 

363 – Ensino Profissional 

364 – Ensino Superior 

365 – Educação Infantil 

    366 – Educação de Jovens e Adultos 

    367 – Educação Especial 

368 – Educação Básica (3)(I) 

13 – Cultura 
   391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 

392 – Difusão Cultural 

14 – Direitos da Cidadania 421 – Custódia e Reintegração Social 
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422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 

423 – Assistência aos Povos Indígenas 

15 – Urbanismo 

451 – Infraestrutura Urbana 

452 – Serviços Urbanos 

453 – Transportes Coletivos Urbanos 

16 – Habitação 
481 – Habitação Rural 

482 – Habitação Urbana 

17 – Saneamento 
511 – Saneamento Básico Rural 

512 – Saneamento Básico Urbano 

18 - Gestão Ambiental 

541 – Preservação e Conservação Ambiental 

542 – Controle Ambiental 

543 – Recuperação de Áreas Degradadas 

544 – Recursos Hídricos 

545 – Meteorologia 

19 – Ciência e Tecnologia 

571 – Desenvolvimento Científico 

572 – Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 

573 – Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 

20 – Agricultura 

601 – Promoção da Produção Vegetal (4)(E) 

   602 – Promoção da Produção Animal (4)(E) 

603 – Defesa Sanitária Vegetal (4)(E) 

604 – Defesa Sanitária Animal (4)(E) 

605 – Abastecimento 

606 – Extensão Rural 

607 – Irrigação 

608 – Promoção da Produção Agropecuária (4)(I) 

609 – Defesa Agropecuária (4)(I) 

21 – Organização Agrária 
631 – Reforma Agrária 

632 – Colonização 

22 – Indústria 

661 – Promoção Industrial 

662 – Produção Industrial 

663 – Mineração 

664 – Propriedade Industrial 

665 – Normalização e Qualidade 

23 – Comércio e Serviços 

691 – Promoção Comercial 

692 – Comercialização 

693 – Comércio Exterior 

694 – Serviços Financeiros 

695 – Turismo 

24 – Comunicações 
721 – Comunicações Postais 

722 – Telecomunicações 

25 – Energia 

751 – Conservação de Energia 

752 – Energia Elétrica 

753 – Combustíveis Minerais (2)(A) 

754 – Biocombustíveis (2)(A) 

26 – Transporte 

 

 

 

 

781 – Transporte Aéreo 

782 – Transporte Rodoviário 

783 – Transporte Ferroviário 

784 – Transporte Hidroviário 

785 – Transportes Especiais 

27 – Desporto e Lazer 

 

811 – Desporto de Rendimento 

812 – Desporto Comunitário 

813 – Lazer 

28 – Encargos Especiais 

 

841 – Refinanciamento da Dívida Interna 

842 – Refinanciamento da Dívida Externa 

843 – Serviço da Dívida Interna 

844 – Serviço da Dívida Externa 

845 – Outras Transferências (1)(A) 

846 – Outros Encargos Especiais 

847 − Transferências para a Educação Básica (1)(I) 



220 

 
 

ANEXO B - VARIÁVEIS SOLICITADAS POR MEIO DA LEI DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO 

 
Valores Orçamentários sem Restos a Pagar 

 

 
 

 

Item Variável 

1 . Ano de Exercício

2 . Unidade Orçamentária – Código

3 . Unidade Orçamentária – Nome

4 . Função – Código

5 . Função – Descrição

6 . Subfunção – Código

7 . Subfunção – Descrição

8 . Programa – Código

9 . Programa – Descrição

10 . Projeto_Atividade – Código

11 . Projeto_Atividade – Descrição

12 . Categoria Econômica Despesa -Código

13 . Categoria Econômica Despesa – Desc

14 . Grupo Despesa – Código

15 . Grupo Despesa – Descrição

16 . Identificador Orçamento – Código

17 . Identificador Orçamento – Descrição

18 . Fonte Recurso – Código

19 . Fonte Recurso – Descrição

20 . Procedência – Código

21 . Procedência – Descrição

22 . Valor Crédito Inicial

23 . Valor Crédito Autorizado

24 . Valor Despesa Empenhada

25 . Valor Despesa Liquidada

26 . Valor Despesa Paga
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Restos a Pagar Processados e Não Processados dos Exercícios de 2003 a 2019

Item Variável 

27 . Ano de Exercício

28 . Unidade Orçamentária – Código

29 . Unidade Orçamentária – Nome

30 . Função – Código

31 . Função – Descrição

32 . Subfunção – Código

33 . Subfunção – Descrição

34 . Programa – Código

35 . Programa – Descrição

36 . Projeto_Atividade – Código

37 . Projeto_Atividade – Descrição

38 . Categoria Econômica Despesa -Código

39 . Categoria Econômica Despesa – Desc

40 . Grupo Despesa – Código

41 . Grupo Despesa – Descrição

42 . Identificador Orçamento – Código

43 . Identificador Orçamento – Descrição

44 . Fonte Recurso – Código

45 . Fonte Recurso – Descrição

46 . Procedência – Código

47 . Procedência – Descrição

48 . Valor Crédito Inicial

49 . Valor Crédito Autorizado

50 . Valor Despesa Empenhada

51 . Valor Despesa Liquidada

52 . Valor Despesa Paga



222 

 
 

ANEXO C - IGP-DI MÉDIO POR ANO E DEFLATOR POR ANO 

 

 

IGP-DI no mês, IGP-DI médio por ano e Deflator por ano – Brasil - 2003-2019 

Ano Mês/Ano IGP-DI no mês IGP-DI Médio por ano Deflator por ano 

2003 

01/2003 276,578 

285,0735 2,567902664 

02/2003 280,984 

03/2003 285,64 

04/2003 286,815 

05/2003 284,9 

06/2003 282,913 

07/2003 282,349 

08/2003 284,105 

09/2003 287,081 

10/2003 288,337 

11/2003 289,718 

12/2003 291,462 

2004 

01/2004 293,793 

311,87575 2,347220007 

02/2004 296,976 

03/2004 299,746 

04/2004 303,184 

05/2004 307,616 

06/2004 311,576 

07/2004 315,113 

08/2004 319,244 

09/2004 320,788 

10/2004 322,492 

11/2004 325,148 

12/2004 326,833 

2005 

01/2005 327,915 

330,4806667 2,215079652 

02/2005 329,241 

03/2005 332,49 

04/2005 334,17 

05/2005 333,321 

06/2005 331,823 

07/2005 330,484 

08/2005 327,887 

09/2005 327,454 

10/2005 329,529 

11/2005 330,619 

12/2005 330,835 

2006 

01/2006 333,222 

336,1816667 2,177516125 

02/2006 333,03 

03/2006 331,531 

04/2006 331,607 

05/2006 332,851 

06/2006 335,067 

07/2006 335,637 

08/2006 337,011 

09/2006 337,817 

10/2006 340,541 

11/2006 342,482 

12/2006 343,384 

2007 

01/2007 344,85 

353,2654167 2,072212465 

02/2007 345,652 

03/2007 346,407 

04/2007 346,878 

05/2007 347,421 

06/2007 348,328 

07/2007 349,628 

08/2007 354,495 
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09/2007 358,633 

10/2007 361,308 

11/2007 365,1 

12/2007 370,485 

2008 

01/2008 374,139 

392,9434167 1,862967972 

02/2008 375,558 

03/2008 378,194 

04/2008 382,414 

05/2008 389,585 

06/2008 396,954 

07/2008 401,406 

08/2008 399,87 

09/2008 401,327 

10/2008 405,707 

11/2008 405,982 

12/2008 404,185 

2009 

01/2009 404,244 

399,9825 1,83018257 

02/2009 403,737 

03/2009 400,353 

04/2009 400,53 

05/2009 401,232 

06/2009 399,966 

07/2009 397,393 

08/2009 397,758 

09/2009 398,738 

10/2009 398,575 

11/2009 398,857 

12/2009 398,407 

2010 

01/2010 402,425 

422,29175 1,733495859 

02/2010 406,826 

03/2010 409,399 

04/2010 412,341 

05/2010 418,811 

06/2010 420,241 

07/2010 421,154 

08/2010 425,788 

09/2010 430,453 

10/2010 434,882 

11/2010 441,754 

12/2010 443,427 

2011 

01/2011 447,764 

458,2785833 1,597371177 

02/2011 452,047 

03/2011 454,805 

04/2011 457,059 

05/2011 457,09 

06/2011 456,49 

07/2011 456,258 

08/2011 459,055 

09/2011 462,509 

10/2011 464,349 

11/2011 466,331 

12/2011 465,586 

2012 

01/2012 466,979 

485,6754167 1,507263853 

02/2012 467,308 

03/2012 469,91 

04/2012 474,683 

05/2012 479,019 

06/2012 482,311 

07/2012 489,621 

08/2012 495,949 

09/2012 500,314 

10/2012 498,739 

11/2012 499,989 
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12/2012 503,283 

2013 

01/2013 504,83 

515,2143333 1,420847505 

02/2013 505,832 

03/2013 507,375 

04/2013 507,087 

05/2013 508,715 

06/2013 512,598 

07/2013 513,313 

08/2013 515,688 

09/2013 522,69 

10/2013 525,966 

11/2013 527,422 

12/2013 531,056 

2014 

01/2014 533,197 

542,8355 1,348550344 

02/2014 537,703 

03/2014 545,684 

04/2014 548,145 

05/2014 545,652 

06/2014 542,194 

07/2014 539,21 

08/2014 539,55 

09/2014 539,649 

10/2014 542,853 

11/2014 549,04 

12/2014 551,149 

2015 

01/2015 554,835 

580,296833333333 1,26149404571971 

02/2015 557,803 

03/2015 564,568 

04/2015 569,738 

05/2015 572,034 

06/2015 575,938 

07/2015 579,293 

08/2015 581,618 

09/2015 589,897 

10/2015 600,269 

11/2015 607,441 

12/2015 610,128 

2016 

01/2016 619,476 

639,431416666667 1,14483114360584 

02/2016 624,366 

03/2016 627,06 

04/2016 629,345 

05/2016 636,468 

06/2016 646,868 

07/2016 644,356 

08/2016 647,153 

09/2016 647,36 

10/2016 648,213 

11/2016 648,561 

12/2016 653,951 

2017 

01/2017 656,778 

645,58925 1,13391138405728 

02/2017 657,191 

03/2017 654,709 

04/2017 646,573 

05/2017 643,26 

06/2017 637,079 

07/2017 635,198 

08/2017 636,714 

09/2017 640,654 

10/2017 641,279 

11/2017 646,422 
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12/2017 651,214 

2018 

01/2018 654,968 

683,125333333333 1,07160569851506 

02/2018 655,975 

03/2018 659,665 

04/2018 665,77 

05/2018 676,695 

06/2018 686,696 

07/2018 689,746 

08/2018 694,414 

09/2018 706,834 

10/2018 708,694 

11/2018 700,601 

12/2018 697,446 

2019 

01/2019 697,923 

719,084333333333 1 

02/2019 706,66 

03/2019 714,243 

04/2019 720,695 

05/2019 723,577 

06/2019 728,142 

07/2019 728,084 

08/2019 724,395 

09/2019 728,04 

10/2019 732,041 Base Base 

 

 


