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RESUMO 

Essa dissertação objetiva identificar até que ponto o acordo firmado entre o 

Codesul e a Crecenea-Litoral para integração do Sistema de Segurança Pública foi 

executado. 

A obra apresenta teorias sobre a ongem do Estado e da Sociedade e procura 

relacionar esse assunto, em linhas gerais, com as problemáticas da Segurança Pública. 

Aborda questões relacionados aos direitos e garantias individuais dos cidadãos. Mostra a 

estrutura da organização da Segurança Pública no Brasil e na Argentina e também faz 

considerações sobre a integração policial entre o Codesul e a Crecenea-Litoral. 

A metodologia utilizada privilegiou a pesquisa de campo. O estudo concluiu que a 

integração do Sistema de Segurança Pública entre o Codesul e a Crecenea-Litoral se 

encontra em uma fase embrionária. 

A vivência social, a praxe operacional e administrativa nos trabalhos policiais, 

das duas regiões, revelam que as políticas públicas no setor de segurança pública e 

principalmente no eu se refere a integração policial são insignificantes. 

SUMMARY 

That objective dissertation to identify to what extent the agreement among 

Codesul and to Crecenea-coast for integration ofPublic Safety's System was executed. 

The work presents theories on the origin of the State and of the Society and it 

tries to relate that subject, in generallines, with the Public Safety's problems. It approaches 

subjects related to the rights and the citizens' individual warranties. It shows the structure 

of the Public Safety's organization in Brazil and in Argentina and he/she also makes 

considerations on the integration policeman among Codesul and to Crecenea-coast. 
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The used methodology privileged the field research. The study ended that the 

integration of Public Safety's System among Codesul and to Crecenea-coast he/she meets 

in an embryonic phase. 

The social existence, the operational and administrative practice in the works 

policemen, of the two areas, they reveal that the public politics in public safety's section 

and mainly in the I refer the integration policeman they are insignificant. 
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Apresentação 

Políticas públicas de Segurança Pública, formuladas e implementadas entre os 

órgãos policiais das unidades federativas brasileiras, representadas pelos Estados do 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul e as Províncias 

Argentinas do Chaco, Entre Rios, Formosa, Missiones, Santa Fé e Corrientes, são o objeto 

dessa pesquisa de mestrado na área de Administração Pública. 

As unidades federativas mencionadas fazem parte do Codesul e da Crecenea

Litoral, respectivamente, órgãos de desenvolvimento regional do Brasil e da Argentina, os 

quais, têm como missão incrementar políticas de cooperação e integração econômica e 

social na região. 

Os trabalhos realizados pelos governadores das unidades federativas do Codesul e 

da Crecenea têm como objetivo dirimir dificuldades comuns, principalmente, aquelas que 

ocorrem entre fronteiras. 

Para se ter idéia, os territórios do Codesul e da Crecenea-Litoral possuem uma das 

maiores fronteiras terrestres do Mercosul, sendo área de intenso tráfego de pessoas e 

mercadorias. 

Em termos operacionais, é no território que compreende o Codesul e da Crecenea

Litoral, que se coloca em prática a maioria das políticas definidas no âmbito do Mercosul. 

Este fato toma essa região um excelente laboratório de pesquisa policial e aduaneira. 

O estudo está estruturado em sete capítulos. O pnmeIro capítulo apresenta a 

introdução e a formulação da situação-problema, o objetivo final a ser atingido, os 

objetivos intermediários, a delimitação, a relevância do estudo e a definição de siglas e 
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termos. 

A metodologia utilizada, tipo de pesqUIsa, UnIverso e amostra, seleção dos 

sujeitos, coleta de dados no campo e limitações do método, também estão no primeiro 

capítulo. 

No segundo capítulo, procuramos apresentar, primeiramente, o neologismo 

política pública. Começamos a abordagem desse assunto a partir da etimologia das 

palavras. Posteriormente apresentamos conceitos e mostramos o entendimento de alguns 

autores sobre os procedimentos utilizados na criação das agendas, como é formulada e 

implementada uma política pública e suas formas de avaliação. 

o terceiro capítulo apresenta o entendimento de alguns autores sobre a origem e 

transformação do Estado, Sociedade e da Segurança Pública. Enfim, procuramos mostrar 

nesse capítulo como as transformações históricas influenciaram no direito de ir e vir dos 

cidadãos e na atuação da Polícia. 

No quarto capítulo, falamos sobre a integração econômica no mundo. Tecemos 

comentários a respeito da formação de blocos econômicos e falamos sobre União 

Européia, sobre o acordo Schengen, e a respeito do Mercosul, Codesul e da Crecenea

Litoral, sempre contrastando esses assuntos com questões ligadas às políticas públicas de 

segurança no Velho e no Novo continente. 

No quinto capítulo, abordamos a segurança pública do Brasil e da Argentina, 

apresentando, em linhas gerais, a estrutura organizacional dos órgãos policiais que atuam 

nesses dois países. 

No sexto capítulo, apresentamos as conclusões, e considerações finais da pesquisa 
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e oferecemos propostas para novas pesquisas e estudos na área da segurança pública 

objetivando o melhoramento da integração policial Codesul e da Crecenea-Litoral. 

E finalmente, no sétimo capítulo apresentamos a bibliografia utilizada no 

desenvolvimento dessa dissertação. 
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CAPÍTULO 1 

O PROBLEMA E A METODOLOGIA 

o ideal democrático ensina como um povo livre pode tornar-se forte, e um povo 
forte permanecer justo. 

H. L. Mencken. 

1.1 Introdução 

o restabelecimento do Estado de Direito e a dinâmica com que ocorre a 

integração econômica na América Latina, principalmente no Mercosul, trouxeram à baila 

novas discussões sobre as políticas públicas sociais e econômicas na região. 

A integração dos países em blocos econômicos e a globalização mudaram o 

cenário político de vários países do Velho e do Novo Continente. 

Nesse sentido, destacamos o restabelecimento da democracia na mmona dos 

países da América do Sul e o respeito aos direitos e garantias individuais dos cidadãos sul-

amencanos. 

1.1.2 O Grupo do Rio: A Defesa da Democracia e dos Direitos e Garantias 

Individuais no Novo Continente. 

o Grupo do Rio foi criado na década de 80, e é uma congregação de países da 

América Latina e América Central. Fazem parte desse grupo, Argentina, Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Chile, Equador, México, Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela, que se define 

como sendo um mecanismo permanente de consulta e entidade política guardiã da 

democracia e respeito aos direitos e garantias individuais no novo continente. 

A Declaração Sobre Defesa da Democracia, manifestada pelos chefes de Estado e 

de governo do Grupo do Rio em reunião realizada em Montevidéu - Uruguai, em 24 de 
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agosto de 1997, se constitui em uma das principais referências no que se refere ao 

sistema político e ordem política e pública na América Latina. 

Na mencionada declaração, os governadores do Grupo do Rio se manifestaram 

convencidos de que a democracia representativa é o fundamento da legitimidade dos 

sistemas políticos e condição indispensável para a paz, estabilidade e o desenvolvimento 

da região, bem como para o processo de integração hemisférica, no qual se encontram 

comprometidos os países do Grupo. Assinalamos, nesse contexto, o Mercosul. 

Para o Grupo do Rio, a eliminação da pobreza externa, a obtenção da justiça 

social, a promoção de formas de exercício da cidadania, assim como a melhoria das 

condições de vida e o bem-estar geral dos povos, devem ser objetivos permanentes dos 

países membros. Esses objetivos serão mais facilmente alcançados através da cooperação e 

da coordenação entre governos democráticos. 

Dentre os princípios apregoados pelo Grupo, está a observação dos valores éticos 

e o respeito aos direitos humanos. A declaração preceitua que esses princípios são os 

fundamentos e a razão de ser da legitimidade dos sistemas políticos, e que somente a 

democracia garante efetivamente a sua vigência. 

Dentre outras preocupações está a segurança pública, no que se refere ao combate 

à criminalidade e ao tráfico de drogas. Para o Grupo do Rio, a solução do problema do 

tráfico de drogas requer um enfoque integral e uma ação concentrada no hemisfério, 

baseada na cooperação internacional, num quadro de responsabilidade compartilhada entre 

todos os países da região. 

Segundo os chefes de Estado e de governo do Grupo do Rio, a busca e a 

manutenção da democracia representativa são fatores preponderantes para o 
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desenvolvimento socioeconomico das nações americanas. 

1.1.3 O Desenvolvimento Socioeconomico e a Segurança Pública na América 

o restabelecimento da democracia e a obediência aos princípios apregoados pelo 

Grupo do Rio corroboraram para a integração econômica, social e política de vários países 

da América Latina, principalmente entre os países que compõem o Mercosul, os quais 

passaram a reformular, nessas últimas décadas, as suas políticas públicas econômicas e 

sociais para garantir a integração e coesão dentro do bloco econômico. 

A segurança pública também se constitui assunto imprescindível nas discussões, 

principalmente aquelas relacionadas à atuação da polícia na reprimenda do crime, pois as 

políticas públicas formuladas na vigência do regime ditatorial estavam mais voltadas para a 

proteção do Estado e não do cidadão. 

Os policiais, daquela época, recebiam formação profissional e eram treinados e 

desenvolvidos para tarefas e atividades priorizadas pelo regime ditatorial, dentre elas a 

repressão política e ideológica. 

A abertura política, a vigência do Estado de Direito, a integração econômica em 

curso na América Latina deram novas dimensões à questão de segurança pública no 

mundo. 

No diapasão da mencionada integração a economia de mercado apresenta-se como 

seu "carro-chefe" da integração. 

Não obstante a prevalência dos assuntos de mercado nas discussões travadas entre 

os países membros de blocos econômicos, a integração entre nações, por si só trouxe à 

baila novas discussões sobre assuntos relacionados ao aparelho do Estado, à economia 
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globalizada e a forma de atuação dos órgãos policiais, dentro do mercado comum e fora 

dele. 

1.1.4 O Mercosul e a Integração Inter-Regional entre o Codesul e da Crecenea

Litoral 

Na dinâmica da integração econômica, o Mercosul contribuiu para o 

fortalecimento de uma outra espécie de integração regional, ou seja, aquela integração 

promovida pelas unidades federativas de fronteiras. Mencionamos, nesse contexto, a 

integração entre o Codesul e a Crecenea-Litoral. 

Esse tipo de integração tem como objetivo, solucionar problemas comuns 

existentes nas unidades federativas dos países membros do Mercosul, principalmente 

aqueles de fronteira. 

Nesse sentido, os governadores das unidades federativas, que congregam o 

Codesul e a Crecenea-Litoral, têm atuado estreitamente nas discussões de assuntos de 

interesses comuns das duas regiões. 

Os governadores vêm trabalhando de forma integrada nas questões fronteiriças, 

ligadas à agricultura e à defesa civil, nas questões de infra-estrutura ligadas ao gasoduto, 

transportes, comunicações, energia elétrica e, ainda, nos assuntos referentes à ciência, 

tecnologia e cooperação técnica, ligados à integração de bancos de dados e intercâmbio de 

informações, bem como nos assuntos relacionados às áreas de educação, saúde, turismo, 

cultura, segurança pública, associações, conselhos profissionais e meio ambiente. 

Dentre os assuntos mencionados, a área de segurança pública é o objeto dessa 

dissertação e na próxima seção vamos comentar sobre a formulação da situação problema. 



17 

1.2 Formulação da Situação Problema 

A globalização ocorre com uma dinâmica sem precedentes na história mundial. 

Esse fenômeno decorre, num primeiro plano, dos avanços das telecomunicações que 

aproximam povos, nações e idéias. Em um segundo plano, pode ser visto como a 

multinacionalização das estruturas de produção e de comércio, sendo de certa forma uma 

estratégia empresarial. 

A união dos países em blocos econômicos é outro fenômeno marcante nesse final 

de século. A integração econômica, entre países e entre organizações privadas, cresce de 

forma inédita no mundo. 

São cada vez mais freqüentes as alianças comerciais e políticas entre países, 

acordos de cooperação e integração de blocos econômicos, além das megafusões entre 

empresas nacionais e estrangeiras. 

As nações e as organizações, devido a esses fenômenos, procuram desenvolver 

suas políticas, locais e regionais, com os olhos voltados para o mundo globalizado. 

A economIa de mercado é quem orquestra o processo de globalização e de 

integração, e os assuntos de interesse social como, por exemplo, segurança pública, que 

não está na referida economia de mercado, acanhadamente acompanha as transformações e 

. . . 
os avanços organIzaCIOnais. 

Os dirigentes do setor de segurança pública, com dificuldades, procuram 

colaborar no desenvolvimento de políticas compatíveis ao processo de desenvolvimento 

econômico atual. 

Posto isso, o problema que se coloca para o desenvolvimento da presente pesquisa 
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se propôs a responder a seguinte indagação: 

Até que ponto o que foi acordado nos documentos legais do Codesul e da 

Crecenea-Litoral, na área de segurança pública, está sendo executado? 

1.3 Objetivos 

o objetivo geral dessa dissertação é identificar até que ponto o acordo, quanto à 

integração do Sistema de Segurança Pública do Codesul e da Crecenea-Litoral, foi 

executado e dessa forma, responder ao problema formulado. 

São seus objetivos intermediários levantar: 

a) As políticas de segurança pública do Mercosul; 

b) os propósitos dos órgãos de desenvolvimento regional - Codesul e 

Crecenea-Litoral; 

c) os objetivos dos órgãos de desenvolvimento regional; 

d) o acordado nos documentos legais; 

e) o acordado nos documentos específicos da integração quanto aos seguintes 

pontos: 

1) as informações e comunicações referentes à segurança dos habitantes das 

regiões do Codesul e da Crecenea-Litoral; 

2) a estrutura organizacional do Conselho de Segurança Pública da Crecenea-

Litoral; 

3) a comissão Regional de Segurança Pública; 
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4) o vínculo operacional Crecenea-Litoral e o Codesul; 

5) o planejamento das atividades administrativas e operacionais. 

1.4 Delimitação do Estudo 

Conforme menciona Vergara (1997:30) refere-se à moldura que o autor coloca em 

seu estudo. Procuramos definir a seguir o "que fica dentro" do estudo e o "o que fica 

fora". 

o trabalho de pesqUIsa e os estudos estão delimitados, somente às políticas 

públicas formuladas pelos governadores do Codesul e da Crecenea-Litoral, na área de 

segurança pública. 

Por se tratar de um pesquisa inter-regional de órgãos policiais, ficaram dentro 

deste estudo temas como Segurança Pública, Estado e Sociedade; integração e políticas 

públicas de segurança no Mercosul, cujo abordagem busca facilitar a compreensão e situar 

os leitores sobre o assunto pesquisado. 

Os aspectos constitucionais e legais do Brasil e da Argentina e questões 

relacionadas à soberania, Estado, sociedade e segurança pública estão mencionados nesta 

dissertação. Essa abordagem se dá ao fato da estreita relação dos mencionados assuntos 

com a formulação, a implementação e avaliação de qualquer política, e por se tratar de um 

estudo de uma política inter-regional, os mencionados temas se constituem em peças 

chaves nas discussões, desde a criação da agenda, para a formulação, implementação e 

avaliação da política pública. 

As questões econômicas foram incluídas porque entendemos oportuno relacionar 

alguns aspectos referentes ao turismo. 
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Estudos da OMT - Organização Mundial do Turismo - revelam que os altos 

índices de violência e o desempenho do setor da segurança pública influenciam no 

desempenho nesse ramo que movimenta milhões de dólares no mundo inteiro. 

Deve-se salientar, que é no território que abrange o Codesul e a Crecena-Litoral, 

que estão localizadas as cataratas do Iguaçu, na divisa do Brasil com Argentina. As 

cataratas do Iguaçu são um dos pontos turísticos mais freqüentados da América Latina e 

representa uma das maiores fontes de arrecadação turística da cidade de Foz do Iguaçu -

lado brasileiro e da cidade de Porto Iguaçu - lado argentino. 

O assunto será tratado, utilizando como parâmetro, os estudos feitos pela OMT e 

procuramos relacionar esse assunto com o Brasil e a Argentina. 

As questões relacionadas à formação, treinamento e desenvolvimento na área 

policial não foram contempladas quando da elaboração do projeto de pesquisa. Entretanto, 

no decorrer dos estudos entendemos ser de bom alvitre abordar esse tema, tendo em vista a 

relevância dos assuntos relacionados à educação, treinamento e desenvolvimento na área 

policial. 

Ficaram fora do estudo as questões político-partidárias, não obstante terem a 

polícia e política cognatos cuja raiz comum - a língua grega - encerram o sentido geral de 

Estado ou Nação. A polícia como órgão da administração do Estado é a encarregada de 

manter a ordem e a segurança pública e a política é a arte de governar uma nação. 

A política partidária, é aquela que está relacionada a partidos políticos, está 

voltada a uma associação que visa um fim deliberado, seja ele a realização de um plano 

com intuitos materiais ou ideais, seja pessoal, isto é, destinado a obter beneficios, poder e, 

consequentemente, glória para os chefes e sequazes, ou então voltado para todos esses 
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objetivos conjuntamente. (Weber In Bobbio, 1998). 

A polícia e política partidária são dois assuntos detonantes. A esse respeito 

menciona Santos (1969:45) dizendo que esses dois assuntos podem ser comparados ao que 

ocorre no laboratório de química, onde às vezes conseguimos a mistura de combinação de 

corpos simples inofensivos, podemos obter resultados análogos misturando polícia com 

política partidária. Se, isoladas e em suas missões específicas, são indispensáveis ao 

regime, reunidas com a finalidade de dominarem o poder, acabam por matar a democracia 

Partindo dessa premIssa, excluímos os assuntos políticos partidários, porque 

entendemos a política partidária e segurança pública são dois assuntos que não coadunam 

com os objetivos propostos dessa pesquisa, sendo, portanto, de bom alvitre, desde já, fazer 

essa delimitação. 

No que diz respeito à delimitação temporal, os estudos e levantamentos de dados 

foram realizados a partir de 30 junho de 1995, data da criação dos chamados Grupos de 

Integração Temática, até 15 de maio de 1999, data da assinatura da Declaração de Porto 

Alegre, a qual encerrou o VIII Fórum Permanente de Governadores do CodesullCrecenea

Litoral. 

1.5. Relevância do Estudo 

As discussões de políticas públicas de segurança ganharam, nesses últimos anos, 

caráter transnacional, principalmente, no que diz respeito ao combate a crimes como de 

computadores, tráfico de drogas, prostituição infantil e contrabando de armas. 

A forma de atuação dos órgãos policiais, o respeito aos direitos e garantias 

individuais do cidadão e a criação de leis que facilitem a atuação em conjunto das polícias 
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no combate à violência, são assuntos nucleares em todas as discussões sobre o tema. 

A dinâmica do processo de integração entre os países do Mercosul e entre as 

unidades federativas do Codesul/Crecenea-Litoral trouxeram para a região um grande 

desenvolvimento econômico. Esse fato transformou a região do Codesul e da Crecenea

Litoral atrativo para o êxodo de pessoas nacionais e de outras partes do mundo. 

Como sabemos, delito é um fenômeno universal, mas em cada país e em cada 

região ele se manifesta com características diferenciadas. O desenvolvimento, sendo 

variado em cada região, diversifica a conduta humana, da qual o delito é uma das formas. 

O aumento da população, a modernização, a penetração de novas culturas na 

região do Codesul e da Crecenea-Litoral ocasionam problemas psicossociológicos de 

adaptação das pessoas que residem na região, das que para lá migram e para população 

flutuante - o turista. A conseqüência desta situação é o surgimento de um sentimento 

coletivo de insegurança. 

O momento é propício para pesquisar a respeito da integração policial entre o 

Codesul e a Crecenea-Litoral , bem como alertar as autoridades federais dos dois países 

sobre a importância de se formular e implementar políticas integradas na área de segurança 

pública, tendo em vista que as duas regiões possuem características semelhantes e 

convivem com problemas similares no setor policial. 

A região possui grande representatividade e tem um território com intenso trânsito 

de pessoas e mercadorias. Esses e outros fatos fazem do Codesul e da Crecenea-Litoral um 

excelente laboratório de estudo sobre a questão do trabalho integrado para o combate à 

criminalidade. 
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Estudos sobre a forma de coordenação, as facilidades e dificuldades 

administrativas e operacionais na atuação conjunta dos órgãos policiais do Codesul e da 

Crecenea-Litoral, são questões importantes que poderão auxiliar os formuladores e 

implementadores das políticas de segurança pública no Mercosul. 

o fortalecimento da integração nos órgãos de segurança pública no Codesul e na 

Crecenea-Litoral é de grande importância para o desenvolvimento econômico do 

Mercosul. Entendemos que não há avanço econômico onde a ordem e segurança são 

deficitárias. 

Esse trabalho tem o objetivo de mostrar a relevância dos assuntos relacionados à 

integração econômica e Segurança Pública para a sociedade, para o Estado e para os 

órgãos de Segurança Pública. 

1.6. Definição dos Termos e Siglas 

Sobre a definição dos termos e siglas, Rudio (1986:22), faz um alerta e menciona 

o seguinte: "Na ciência não basta apenas o indivíduo saber, mas considera-se de grande 

importância que o seu conhecimento seja constituído por conceitos adequados, claros e 

distintos ". 

Em um trabalho científico, um conceito é adequado quando nele se encontram 

todas as características próprias que o compõem. Caso contrário, conforme menciona o 

autor, ele é "inadequado". 

Na medida do possível, utilizamos nesse trabalho termos denotativos, ou seja, 

procuramos dar aos termos significado que possuem no mundo existencial. 

A segmr, apresentamos uma lista de termos e siglas com o correspondente 
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significado. 

a) SESP - Secretaria de Estado da Segurança Pública 

b) PC - Polícia Civil 

c) PM - Polícia Militar 

d) PF - Polícia Federal 

e) Mercosul- Mercado Comum do Sul 

f) Codesul- Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul 

g) Crecenea-Litoral - Comissão Regional de Comércio Exterior de Nea 

Litoral 

h) CF - Constituição Federal 

i) Integração Policial - Cooperação operacional e administrativa firmada 

entre as unidades federativas do Codesul e a Crecenea-Litoral que envolve órgãos 

de segurança pública. 

j) Documentos legais - Toda declaração escrita e assinada pelos governadores 

das unidades federativas que fazem parte do Codesul e da Crecenea-Litoral: 

protocolos, atas, declarações de intenções, bem como todos os atos, acordos de 

cooperação assinados entre o Brasil e a Argentina na área da segurança pública, 

leis orgânicas, Constituições dos dois países, regulamentos, decretos, portarias, 

leis, decretos-lei, leis ordinárias e leis complementares, medidas provisórias e 

estatutos que disciplinam as políticas de segurança pública do Brasil e da 

Argentina. 
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1. 7 METODOLOGIA 

Conforme menciona Vergara (1997:46): " O leitor deve ser infonnado sobre o 

tipo de pesquisa que será realizada, sua conceituação e justificativa à luz da investigação 

especifica". Nessa seção apresentamos a delineação do trabalho, abordamos o tipo de 

pesquisa, os critérios utilizados para a escolha do universo e amostra e da seleção dos 

sujeitos para facilitar o entendimento do leitor. 

1.7.1 Tipo de Pesquisa 

Utilizamos no trabalho a taxinomia da professora Silvia Constant Verga (1997), 

para definir o tipo de pesquisa. Segunda a autora, há dois critérios básicos que classificam 

uma pesquisa - quanto aos fins e quantos aos meios. 

Quanto aos fins, uma pesqUIsa pode ser exploratória, descritiva, explicativa, 

metodológica, aplicada e intervencionista. 

Quanto aos meIOS de investigação, pode ser de campo, de laboratório, 

telematizada, documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, participante, pesquisa 

ação e estudo de caso. 

Essa pesquisa quanto aos fins, é descritiva e explicativa. Descritiva porque ela 

apresenta as características dos órgãos policiais que fazem parte do acordo entre o Codesul 

e a Crecenea-Litoral; explicativa, porque esclarece as políticas de segurança pública 

formuladas para região, a inter-relação existente entre os órgãos policiais da região 

integrada e apresenta dados de trabalhos desenvolvidos pelo setor policial na região. 

Quanto aos meios, a pesquisa é de campo, documental e bibliográfica. É de campo 

porque foram realizadas investigações empíricas nas unidades federativas que congregam o 
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Codesul e a Crecenea-Litoral para, posterionnente, descrever e explicar o funcionamento 

da integração dos órgãos policiais na região. 

É bibliográfica, porque foram realizados estudos em livros, revistas, jornais que 

abordam o tema segurança pública e integração entre o Codesul, a Crecenea-Litoral e sobre 

o Mercosul. 

É documental, porque muitos dados foram coletados em anaiS, declarações 

conjuntas de intenção, regulamentos, circulares e relatórios do Codesul, da Crecenea

Litoral e do Mercosul. 

1.7.2 Universo e Amostra 

Segundo Vergara (1997): "a população amostrai ou amostra é uma parte do 

universo (população), escolhida segundo algum critério". 

o universo dessa pesquisa ficou delimitado aos Estados e Províncias que fazem 

parte do Codesul e da Crecenea-Litoral. O critério da tipicidade não probalística, foi o 

escolhido para a amostragem. Com base nesse critério, selecionamos apenas os órgãos 

policiais dos Estados e Províncias que fazem fronteira entre o Brasil e Argentina. 

As unidades federativas escolhidas são: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, do lado brasileiro, e Corrientes e Missiones, do lado argentino. Portanto, a população 

amostraI selecionada se constituirá do seguinte: 

a) Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná; 

b) Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina; 

c) Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul; 



27 

d) Subsecretaria de Seguridad Pública da Província de Corríentes e 

e) Subsecretaria de Seguridad da Província de Missiones 

Também fizeram parte da população amostraI, os Conselhos de Segurança Pública 

do Codesul e da Crecenea-Litoral, órgãos que estão diretamente envolvidos nas discussões 

sobre as questões de segurança no âmbito da região do Codesul e da Crecenea-Litoral e 

foram de vital importância na pesquisa. 

1.7.3 Seleção dos Sujeitos 

Os sujeitos da pesquisa são os coordenadores dos Conselhos de Segurança Pública 

do Codesul nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e os coordenadores 

do Conselho de Segurança Pública da Crecenea-Litoral, das Províncias de Missiones e 

Corrientes, bem como os respectivos presidentes dos Conselhos de Segurança Pública do 

Codesul e da Crecenea-Litoral. 

Essas pessoas participam do Grupo de Integração Temática do Codesul e das 

reuniões do Codesul e da Crecenea-Litoral. Elas têm o poder de opinar na criação da 

agenda, discussões, formulação, implementação, coordenação e execução das políticas 

públicas de segurança no âmbito do Codesul e da Crecenea-Litoral. 

1.7.4. Coleta de Dados no Campo 

Rudio (1986:89) menciona que a coleta de dados é" à face do método de 

pesquisa cujo objetivo é obter informações da realidade". 

No campo, os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, 

feitas pessoalmente pelo pesquisador, o que proporcionaram um diálogo mais aberto sobre 

as políticas públicas de segurança no âmbito do Codesul. No âmbito da Crecenea-Litoral, 
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as entrevistas foram enviadas via e-mail 

1.7.5 Tratamento dos Dados 

Os dados tiveram um tratamento qualitativo. Por se tratar de um estudo inter

regional envolvendo dois países, o Brasil e a Argentina, fizemos, a priori, uma 

investigação sobre as leis que regulam o funcionamento dos órgãos de Segurança Pública 

do Codesul e da Crecenea-Litoral, bem como da Constituição Federal brasileira e da 

argentina. 

Quanto aos documentos de integração, esses foram analisados, comparativamente 

por tempo, modificações nas legislações policiais após a assinatura dos documentos que 

tratam da integração dos órgãos de segurança pública no Codesul e na Crecenea-Litoral 

No que se refere às entrevistas, as respostas dos entrevistados - narrativas orais e 

escritas - foram transcritas e se constituem em fonte primária de dados. Esses dados foram 

contrastados, checados e comparados, minuciosamente, com a realidade organizacional e 

com os documentos que regulam a integração. 

Foram entrevistados no âmbito do Codesul, o Dr. Luiz Fernando Artigas 

coordenador no Estado do Paraná; Dr. Paulo, coordenador de Santa Catarina e Capitão 

Araquem, do Rio Grande do Sul. 

Também foi entrevistada a diretora do Departamento de Relações Internacionais 

da Secretaria de Justiça e da Segurança do Rio Grande do Sul, Doutora Silvana Canuto 

Medeiros. 

Na depuração das respostas das entrevistas procuramos esclarecer e identificar 

temas e relações, construir interpretações e gerar novas questões, procurando, sempre, 
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trazer novos dados para enriquecer e esclarecer o funcionamento do sistema de segurança 

pública dos dois países. 

1.8 Limitações do Método 

A primeira limitação do método escolhido nesse trabalha é a de circunscrever os 

estudos apenas a dois países do Mercosul - Brasil e Argentina, pois falar de segurança 

pública apenas no âmbito do Codesul e da Crecenea-Litoral, excluindo outras unidades 

federativas do Brasil e da Argentina e os demais países do Mercosul é muito dificil. 

o ideal, seria a realização de uma pesquisa incluindo maior número de unidades 

federativas e de países mas, isto tomaria muito tempo e o prazo para a conclusão do 

trabalho é exíguo. 

No que se refere a sistemática de coleta de dados por entrevista semi-estruturada, 

também trouxe certa limitação ao estudo, pois esse sistema restringiu a participação dos 

sujeitos. 

Além do maiS, tivemos dificuldades para realização de pesqUIsas maiS 

aprofundadas nas Subsecretarias de Segurança Pública das Províncias de Corri entes e de 

Missiones, com a realização das entrevistas via e-mail porém, o trabalho não ficou 

prejudicado no seu objetivo. 

Há de salientar que a realização de entrevistas somente nos níveis burocráticos 

estratégicos do Conselho de Segurança Pública do Codesul nos Estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul no Brasil, e do Conselho de Segurança Pública da Crecenea

Litoral das Províncias de Missiones e Corri entes na Argentina inibiu a participação de 

outras pessoas, pois foram escolhidos para ser entrevistados os coordenadores dos 
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Conselhos. 

Entretanto, a escolha levou em consideração a posição estratégica ocupada por 

essas pessoas. Elas estão envolvidas no processo de integração e cooperação dos órgãos de 

segurança pública e acompanham o procedimento de formulação das políticas públicas, 

desde a construção da agenda e participam da implementação das políticas formuladas. 

A inclusão de outras personalidades ampliaria o número de entrevistados e esse 

fato iria dificultar a depuração das respostas e prejudicaria o objetivo da pesquisa. 

A adoção desse método não permitiu, portanto, a participação de todos os sujeitos 

envolvidos nas discussões e que têm opiniões sobre o assunto pesquisado. 

Deixamos de entrevistar, por exemplo, os membros do Ministério Público Federal 

e Estadual, membros do Poder Judiciário Federal e Estadual, os secretários de segurança 

dos Estados que compõem o Codesul e os comandantes da Polícia das Províncias da 

Crecenea-Litoral, bem como, embaixadores e autoridades ligadas ao Mercosul; enfim, 

pessoas que têm conhecimento sobre o assunto ou que de qualquer forma estão envolvidas 

nesse processo de integração na América Latina. Essa restrição se dá ao fato, também, do 

pouco tempo disponível que tem o pesquisador para a realização de um trabalho mais 

amplo de pesquisa de campo. 

Infelizmente, voltamos a frisar que não foi possível entrevistar todos os 

coordenadores do Conselho de Segurança Pública da Crecenea-Litoral e as entrevistas 

feitas não foram pessoais. 

Outra questão limitadora do método é a profissão do pesquisador que é Delegado 

de Polícia. Essa situação funcional influenciou na formulação e compreensão das 
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entrevistas. No entanto, a restrição mencionada, foi amenizada com a tomada de opinião 

de pessoas que não fazem parte da organização policial, mas têm conhecimentos sobre o 

assunto pesquisado. 

Esse capítulo apresentou o problema e a metodologia. Falamos sobre integração 

econômica, tecemos comentários sobre segurança pública a partir de uma visão geral e 

posteriormente abordamos esse assunto na América Latina, mais precisamente, no 

Mercosul, no Codesul e na Crecenea - Litoral, apresentando o problema de pesquisa: Até 

que ponto o que foi acordado nos documentos legais do Codesul e da Crecenea - Litoral, 

na área de segurança pública, está sendo executado? 

Mostramos o objetivo geral e os objetivos intermediários. Podemos observar que 

o objetivo geral pretende, de uma certa forma, dar a resposta ao problema. Os objetivos 

intermediários, em linhas gerais, apresentam as metas para o alcance do objetivo final. 

Na seção que trata sobre a delimitação e relevância do estudo para a sociedade, 

ciência e para o Estado, procuramos mostrar a importância da realização do estudo, para a 

sociedade, para as organizações policiais, definição de políticas públicas para o setor de 

segurança e comentamos sobre a definição de termos e siglas apresentados no presente 

estudo. 

Finalizamos o capítulo apresentando a metodologia utilizada no trabalho, o tipo 

de pesquisa, o universo e a amostra, a seleção dos sujeitos, a coleta dos dados, o tratamento 

dos dados e a limitação do método escolhido para responder ao problema formulado. 

No próximo capítulo abordaremos assuntos relacionados ao referencial teórico da 

dissertação. Nesse está consubstanciada a base teórica utilizada para dar ao estudo cunho 

científico e sustentação doutrinária na conclusão. 
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CAPÍTULO 2 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS: O ESTADO DA ARTE EM GOVERNAR E 

ADMINISTRAR A COISA PÚBLICA 

A Política sempre foi e sempre será a arte de conciliar o desejável com o 
possível. 

Aristide Briand 

Para reposlclOnar o leitor, lembramos que a pesqUIsa desenvolvida nessa 

dissertação, está focada em assuntos relacionados às políticas públicas de integração 

policial entre as unidades federativas que compõem o Codesul e a Crecenea-Litoral, bem 

como, questões relacionadas à Segurança Pública no Mercosul, mais precisamente as do 

Brasil e da Argentina e assuntos atinentes ao Estado e Sociedade. 

Apresentamos, nesse capítulo, uma visão geral das políticas públicas, significado, 

conceitos e etimologia dos adjetivos política e pública. 

Abordamos aspectos jurídicos das palavras público, privado, público não estatal, 

tecemos comentários sobre o neologismo políticas públicas apresentando conceitos, o 

procedimento de sua criação, aspectos relacionados à implementação, execução e avaliação 

de políticas públicas. 

2.1 Considerações Preliminares: Políticas Públicas como Instrumento de Ação 

Governamental. 

As políticas públicas, em termos gerais, são cursos de ação, fluxo de informação 

relativo a um objetivo público desenvolvidos pelo setor público que deve contar com a 

freqüente participação da comunidade e do setor privado. 

Os objetivos das políticas públicas, podem, às vezes, parecer confusos, 
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contraditórios ou meramente declarativos, nas distribuições de tarefas entre o setor 

público, da comunidade e do setor privado. 

As políticas públicas podem, ser também, ineficientes ou ineficazes quando 

estão relacionadas à distribuição de tarefas entre o setor público, a comunidade e o setor 

privado. 

o estado da arte de um bom governo mescla aspectos relacionados à liderança, 

sinergia entre os interesses da sociedade, do governo e do sistema político. 

Por esse motivo, é de bom alvitre, que todo governo utilize a concepção políticas 

públicas em todos os temas, visto que, políticas são unidades mínimas de transação do 

setor público, dentro de um ponto de vista analítico e operativo. 

Na formulação e na execução de qualquer política pública, aparece um hiato 

entre a situação problema e a situação ideal. 

Salienta-se que o ponto de partida de qualquer política pública é uma situação 

problema, uma situação real, uma questão a ser resolvida. Essa situação, o input, é a 

informação utilizada pelos atores públicos para alcançar uma meta, um desejo, uma 

situação ideal para sociedade, ou seja a formulação de uma política pública exeqüível que 

resolva o problema do cidadão. 

A situação real, é o ponto de partida para criação da agenda e para a formulação 

da política. 

Os problemas do dia-a-dia, as necessidades, os conflitos e as dificuldades 

enfrentadas pelos cidadãos geram informações que orientam os atores das políticas 

públicas quando da criação da agenda. 

É a partir da montagem da agenda que ficam concatenadas as principais 

reivindicações e os pontos de vista majoritários do cidadão. 

A situação real oferece os subsídios para os atores formularem políticas que 
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venham ao encontro dos anseios da sociedade. 

Os conhecimentos objetivos são importantes para os atores das políticas 

públicas, entretanto, os requisitos subjetivos, tais como sensibilidade, criatividade para 

mostrar a situação real para os diversos grupos de interesse, saber mobilizar através dos 

meios de comunicação a participação popular servem para criar um clima e um ambiente 

de sinergia entre cidadão e o governo. 

Não é demais relembrar que o objetivo da política pública é o de transformar 

uma situação problema real, que incomoda a sociedade em uma situação ideal, ou seja, a 

uma situação de fato e de direito, uma nova política pública, que solucione um problema 

levantado pela sociedade. Assim, é natural a existência de conflitos de idéias e resistência à 

mudança do status quo. 

A procura do ótimo e a solução de problemas estão condicionados à realidade 

em que vivemos. A existência de conflito e de grupos de interesses é um ponto positivo e 

salutar, pois vivemos em uma sociedade pluralista e democrática. 

No que se refere aos resultados de uma política pública esses estão diretamente 

relacionados com a execução e avaliação das melhores condições e maiores utilidades 

SOCIaiS. 

Ouvir a sociedade e procurar criar políticas sociais que vão ao encontro dos 

anseios do cidadão é garantia de bons resultados. Quando isso ocorre, podemos dizer que 

há uma sinergia entre governante e cidadãos desde a formulação até a execução de uma 

política pública. 

É importante que, na formulação e execução de uma política pública, os autores 

mantenham a direção e o objetivo, porque a trajetória ótima de uma política pública exige 

não somente conhecimentos constitucionais e legais, exige também dos atores contendores, 

perspicácia, estratégia e persistência em todas as etapas das políticas públicas, as quais 
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devem ser representativas e corresponder a um ponto da agenda pública, além de 

satisfazer uma demanda social prioritária. 

2.2 A Etimologia e o Neologismo Políticas Públicas 

As palavras política e pública, são dois adjetivos de origem latina, politucus e 

públicus. A expressão política pública, é um neologismo que vem sendo estudado desde 

meados da década de 50. Na década de 70, os estudos sobre ele se intensificaram, 

principalmente entre os cientistas políticos anglo-saxões. Tais estudos estão voltados para 

os caminhos da ação governamental, ou sej a, sobre o modo de operar do Estado que se 

traduz no ato de "fazer" políticas públicas. 

Os estudos, também, procuram analisar o modo de funcionamento da máquina 

estatal, usando como ponto de partida a identificação das características das agências 

públicas realizadoras de políticas, dos atores participantes desse procedimento de fazer 

políticas públicas; dos mecanismos, critérios e estilos decisórios utilizados pelas 

instituições responsáveis por fazer políticas; das inter-relações entre essas variáveis, 

agências e atores; e das variáveis externas que influenciam esse procedimento. 

2.2.1 A Política 

Segundo Bobbio (1998. a), o significado clássico e moderno de política é derivado 

do adjetivo originado de pólis, politkós, que significa tudo o que se refere à cidade e, 

consequentemente, o que é urbano, civil, público, e até mesmo sociável e social. 

Foi com a obra denominada "Política" , de Aristóteles, que o termo se expandiu. 

Essa obra é considerada o primeiro tratado sobre a natureza, funções e divisão do Estado e 

sobre as várias formas de governo, com a significação mais comum de arte ou ciência do 
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governo, isto é, de reflexão, não importando se com intenções meramente descritivas ou 

normativas, dois aspectos dificilmente discrimináveis, sobre a cidade, (Bobbio 1999). 

o termo política, foi utilizado durante séculos para designar obras dedicadas ao 

estudo daquelas esferas de atividades humanas, que se referem de algum modo, às coisas 

do Estado. O termo sofreu modificações no significado original e com o passar do tempo 

foi substituído por outras expressões como: ciência do Estado, doutrina do Estado, ciência 

política, filosofia política. Esses termos são utilizados para indicar a atividade ou conjunto 

de atividades que, de alguma maneira, têm como referência o adjetivo pólis, ou seja, o 

Estado. 

A política também pode ser entendida como forma de atividade ou práxis humana, 

está ligada ao poder e ao estabelecimento de um sistema político que implica escolhas 

públicas ou privadas. 

A política é algo que está diretamente associada à observação e ao monitoramento 

de eventos, à recepção e à emissão, processamento, análise de informações e à tomada de 

decisão, visto que é uma atividade de controle, independente da ocorrência de produção ou 

consumo de bens ou serviço. A escolha de uma política, portanto, está relacionada à 

tomada de decisões para se efetivar uma escolha, quer seja pública ou privada. 

2.2.2 A Dicotomia entre o Público e o Privado 

Os juristas explicam o significado do adjetivo público, utilizando a velha máxima 

do direito romano, a dicotomia existente entre o direito público e o privado. 

A divisão fundamental existente entre direito público e o direito privado, é 

conhecida desde os romanos e está, também, associada ao conceito de sociedade civil. 
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Menciona Vieiria (1999:222), que a necessidade de produzir formas modernas de 

solidariedade e o conceito de sociedade civil, aparecem associadas a três constatações, 

dentre elas o direito público e o direito privado. Com relação a essa constatação, enfatiza o 

autor: 

"A sociedade civil tem a ver com processos de diferenciação entre Estado e 
mercado, direito privado e direito público. Ela identifica a vida ética e a construção 
de estruturas de solidariedade com a limitação da influência do mercado e do 
Estado sobre as formas interativas de organização social". 

Sinteticamente, podemos dizer que, o termo público pode ser entendido como o 

que é de todos e para todos; opõe-se ao termo privado, que está voltado para o lucro ou 

para o consumo. 

Bobbio (1997), ao tratar da dicotomia público/privado, compara essa classificação 

axiológica com a sociedade de iguais e sociedade de desiguais e menciona o seguinte: 

"Sendo o direito um ordenamento de relações sociais, a grande dicotomia público/privado 

duplica-se, primeiramente, na distinção de dois tipos de relações sociais: entre iguais e 

entre desiguais. ". 

2.2.3 O Terceiro Setor: As ONGs 

No que se refere ao público não-estatal, menciona Salmon ( In: Fernandes, 1994) 

que o terceiro setor é representado por organizações estruturadas e localizadas fora do 

aparato formal do Estado, não destinadas a distribuir lucros aferidos com suas atividades 

entre os seus diretores ou entre um conjunto de acionistas. São autogovernadas, 

envolvendo indivíduos num significativo esforço voluntário. 

A definição proposta é portadora de uma mensagem. Ela sugere que há no mundo 

um terceiro personagem, além do Estado e do mercado, um "terceiro setor" "não 

crativo", g~l" indepéblrlente que mobiliza, 



38 

particularmente, a dimensão voluntária do comportamento das pessoas". 

Para Pereira e Grau (1999:30) a noção do público não-estatal contribui para 

assinalar a importância da sociedade como fonte do poder político, atribuindo-lhe papel 

expresso - bem além do voto - na conformação da vontade política e reivindicando suas 

funções de críticas e controle do Estado e, em geral, sua preocupação com a rés pública. 

Mas o tema do público não-estatal, também implica atribuir à sociedade uma 

responsabilidade na satisfação de necessidades coletivas, mostrando que também nesse 

campo o Estado e o mercado não são as únicas opções válidas. 

É cada vez mais freqüente, entre os governantes modernos o desenvolvimento de 

políticas que vão ao encontro dos anseios dos cidadãos. Não há dúvidas de que uma 

política para ser bem sucedida não pode prescindir do apoio do cidadão e da sociedade 

civil organizada. 

É de fundamental importância para o sucesso de qualquer projeto, principalmente 

aqueles relacionados ao combate à criminalidade, a sinergia governo/cidadão. 

As Organizações não-governamentais - ONGs - vêm funcionando como elo de 

ligação governo/cidadão em muitos projetos, principalmente, aqueles das áreas sociais. No 

Brasil, por exemplo, há muitas ONGs que trabalham na implementação de projetos sociais 

e competem por contratos governamentais com instituições públicas e privadas, para dirigir 

pesquisas e coordenar projetos, na área social. 

Esse fato mostra que a administração pública, nesse final de século, está passando 

por transformações. A premissa maior, dessas transformações, está voltada para a 

existência de um Estado menor, um Estado que atenda as necessidades básicas do cidadão: 

educação, cultura, saúde, habitação, segurança pública e emprego. 
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Esse novo modo de ver e operar a administração pública, deu ensejO ao 

surgimento das agências autônomas e das organizações sociais, as quais, segundo muitos 

autores, dentre eles o ex-ministro Bresser Pereira, são instituições mais flexíveis, mais 

eficientes e que estão voltadas para resultados. 

2.3 Políticas Públicas: Origem, Concepções Teóricas e Procedimentais 

As políticas públicas e as escolhas públicas, passaram a ser objeto de investigação 

por parte de cientistas políticos a partir dos anos 50. 

A escolha pública, ou programa denominado public choice é uma teoria cujo 

principal objetivo é o de aplicar um método da ciência econômica a um objetivo que 

tradicionalmente tem sido considerado no âmbito da ciência política: grupos de interesses, 

partidos políticos, processo eleitoral, análise da burocracia, escolha parlamentar e análise 

constitucional. 

Os estudos sobre política pública, atualmente, não ficaram restritos a este ou 

àquele segmento das ciências sociais. Conforme recomenda Jorge Viana Monteiro ( 1997), 

é especialmente relevante para o estudo das políticas públicas ter em conta a diferenciação 

metodológica da economia, sociologia, ciência política e administração no trato do 

problema de política. 

As políticas diferem-se umas das outras ora pelo seu caráter específico, ora pelo 

procedimento legal exigido para sua consecução. A política pública pode ser, por exemplo, 

política de segurança nacional, de segurança pública, de segurança para o Mercosul, de 

integração dos órgãos policiais do Codesul, e da Crecenea - Litoral, ou política de 

estabilização econômica, de saúde, habitação, e assim por diante. 
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Com relação ao procedimento legal exigido, a Constituição Federal é a vIga 

mestre que norteia todo o procedimento, desde a construção da agenda, formulação, 

implementação e avaliação. 

É a partir da Constituição que os atores responsáveis pela formulação e pela 

implementação de políticas públicas guiam suas atividades de formuladores de política. 

Quando se trata de uma política pública inter-regional, como é o caso da 

integração policial dos órgãos de segurança pública do Brasil e da Argentina - a atenção no 

que se refere às normas constitucionais deve ser redobrada, tendo em vista as possíveis 

implicações relacionadas à soberania nacional. 

Salienta-se que a não observância dos procedimentos legais, pode gerar contendas 

internas relacionados à competência do órgão formulador ou implementador, até questões 

externas relacionadas à soberania nacional e relações exteriores. Portanto, a não 

observância dos ditames legais pode culminar em conflitos internos e até em conflitos 

diplomáticos entre os países envolvidos. 

Podemos dizer que as políticas públicas se constituem em um processo de seleção 

de metas, a cargo de atores presentes no sistema decisório e nela está compreendida a 

identificação dos meios para a consecução das metas. É como um sistema de regras que 

dizem respeito à direção dos negócios públicos ou a um conjunto de objetivos que 

delineiam determinado projeto de ação governamental. 

Como nas ações humanas, a ação política consiste em tomar decisões, em escolher 

de algum modo entre as diversas alternativas e em tentar efetivar a escolha. Isto implica 

uma série de decisões até se chegar à decisão governamental. Ocorrendo a decisão 

governamental a política pública modifica o status quo da sociedade e mexe com uma 
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ordem preestabelecida. 

2.3.1 A Agenda e o Processo Decisório nas Políticas Públicas 

A agenda é o espaço de constituição da lista de problemas ou de assuntos que 

chamam a atenção do governo e dos cidadãos. Kingdon (1984) diferencia três tipos de 

agenda: 

a) sistêmica ou não governamental; 

b) governamental e 

c) de decisão 

A primeira agenda é aquela que contém a lista de problemas ou assuntos que são, 

há anos, preocupação do país, sem contudo merecer a atenção devida do governo, 

mencionamos como exemplo os assuntos relacionados com a segurança pública. 

A segunda contém na lista os problemas que merecem a atenção do governo. 

Mencionamos como exemplo os assuntos relacionados ao turismo. E a terceira, apresenta a 

lista de problemas a serem decididos. 

Anderson (1975), menciona que há dois tipos de agenda: 

a) a sistêmica e 

b) a institucional. 

A primeira, sistêmica, é agenda de discussão e a segunda, institucional, é a agenda 

de caráter mais específico e concreto. No processo decisório, são vários os critérios 

levados em consideração quando da decisão governamental. 
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Segundo esse autor, nas variáveis estão os partidos políticos, as nonnas e a 

opinião pública que estabelecem tipos de decisão, tais como a barganha, a presunção e o 

comando; a ação da maioria congressual; o ato de decisão do presidente, denominado pelo 

autor como presidencial decision making e o incrementalismo. 

Para Easton e Lasswell (In: Sassa 1988), tradicionalmente o fluxo é o seguinte: 

a) primeiro, aparece detenninado problema em uma detenninada sociedade ou 

região; 

b) as infonnações circulam e se tomam disponíveis para as unidades de 

decisão, 

c) em seguida, são fonnuladas as políticas para dar uma resposta positiva à 

sociedade. 

A fonnação e o desenvolvimento de cada uma das fases das políticas públicas 

seguem o seguinte procedimento: 

a) construção da agenda; 

b) fonnulação de políticas; 

c) implementação de políticas; 

d) avaliação de políticas. 

Ressalta Anderson, que há sempre conflito entre velhos e novos problemas e 

sublinha, também, o conceito de ter status de agenda, isto é, o assunto ou a demanda que 

têm a possibilidade de ser agendados. 
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Um assunto ou um problema pode sair da agenda sistêmica para a governamental 

e vice-versa, quando há eventos dramáticos, crises ou influência de um quadro de 

indicadores ou acumulação de informações e experiência. Assim, a atenção governamental 

trabalharia em função desses três acontecimentos. 

Segundo Kingdon (1984), a agenda governamental é influenciada pelos 

participantes ativos e por processos pelos qUaiS algumas alternativas e alguns itens se 

tomam proeminentes. 

Para o mencionado autor, os participantes ativos podem ser classificados como 

atores governamentais e atores não governamentais. O primeiro grupo é composto pelo 

alto staff da administração são eles o presidente, staff do executivo e políticos nomeados 

para cargos públicos; o funcionalismo de carreira; os parlamentares e funcionários do 

Congresso. 

Segundo Viana (1996), o alto staff da administração é vital para a construção da 

agenda, mas menos vital para a especificação de alternativas e menos ainda para a fase de 

implementação. Seus recursos para ação estão ligados às suas prerrogativas legais. 

Os funcionários de carreira seriam vitais para a especificação de alternativas e 

mais ainda para a fase de implementação, não influenciando na construção da agenda. 

O último grupo de atores governamentais estaria dividido emparlamentares e staff 

do Congresso. Os parlamentares podem ter influência decisiva na agenda, tendo em vista 

os seus recursos, a autoridade legal, o acesso natural à publicidade e longa experiência na 

atividade política. 

O grupo de atores não-governamentais abrange os grupos de pressão ou de 
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interesses, que agem maIS no sentido de bloquear do que de promover assuntos. 

Pertencem a esse grupo os acadêmicos que cuidam mais da especificação de alternativas 

do que da construção da agenda, tendo sempre uma atuação mais longa; pesquisadores e 

consultores; a mídia, que exerce uma influência de forma mais localizada; e os partidos 

políticos e a opinião pública com uma grande influência na formação da agenda. 

Os grupos governamentais e não governamentais podem ser subdivididos em 

atores visíveis e atores invisíveis. 

Os atores visíveis senam, o presidente, os parlamentares, a mídia, os partidos 

políticos e os integrantes das campanhas eleitorais. 

Os atores invisíveis senam, os acadêmicos, tanto pesquisadores quanto 

consultores, e os funcionários do Executivo e do Congresso. 

No que se refere ao processo decisório, nas políticas pública, menciona Anderson 

(1975), que o problema central é reconhecer quem está envolvido nessas séries de 

decisões, umas de rotina, outras não. 

É geralmente aceito que as medidas de políticas envolvem mais de uma decisão e 

isso sugere que a política pública não deve ser concebida como um ato isolado e único, 

mas, sim, como processo social dinâmico que pode ser uma agregação de numerosas 

decisões menores tomadas ao longo do tempo. 

Esse é um dos motivos pelos quais os estudos sobre políticas públicas não deve 

estar adstrito a este ou àquele segmento social. 

No processo de política pública, o que se discerne como sendo decisão final pode 

marcar o fim, senão o princípio de um processo muito mais amplo de considerações 
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alternativas. 

Anderson (1975) diz que, o comportamento dos fazedores de políticas públicas 

pode ser distinguido, segundo os seus valores políticos, de organização, pessoais, 

governamentais e ideológicos. 

Para o mencionado autor, os fazedores oficiais de políticas são os legisladores, 

executores, administradores e juízes, que podem ser subdivididos em dois grupos: 

primário, que possue direito constitucional para ação; e suplementares, compreendendo as 

burocracias das agências administrativas nacionais. 

Para esse autor, os fazedores de políticas públicas senam o Executivo e o 

Legislativo, e as agências administrativas e as Cortes do Poder Judiciário. 

Os participantes não-oficiais, ou fazedores não oficiais, senam os grupos de 

interesse, os partidos políticos, correspondendo a interesses agregados e simples 

indivíduos. 

A esse respeito recomenda Lindblom, aos fazedores de políticas públicas, que os 

indivíduos têm o direito de ser ouvidos e os oficialls, a obrigação de ouvir. 

Anderson (1975), esclarece que há três níveis de política: a micropolítica, que 

envolve a análise do processo decisório no interior de uma dada organização, o subsistema 

e a macropolítica, a qual trata das relações da política com as dinâmicas econômicas e 

SOCIaiS. 

Enfatiza Anderson que o processo de formação de políticas deve responder a três 

questões: 
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a) como os assuntos chamam a atenção dos fazedores das políticas? 

b) como essas políticas são formuladas? 

c) como uma determinada proposição é escolhida entre as alternativas 

apresentadas? 

No que se refere à macropolítica Monteiro (1997), diz que podemos reconhecer 

seis classes de participantes do jogo de escolhas públicas: 

a) os políticos, em sua atuação nas escolhas majoritárias da legislatura e, muito 

especialmente, por sua atribuição de decidir quanto à mudança nas regras 

constitucionais; 

b) os burocratas, numa relação de monopólio bilateral com a legislatura 

patrocinadora; 

c) o presidente da República, sob cUJa autoridade opera a burocracia 

governamental; 

d) os Juízes, que fazem a revisão das decisões da legislatura e da burocracia; 

e) os grupos de interesses especiais, como identificados nas ações dos cidadãos 

no processo político, inclusive o uso do voto; 

f) os cidadãos, no papel de eleitores da representação legislativa e do 

presidente da República. 

Portanto, a agenda governamental é o espaço em que se constituem os problemas, 

assuntos ou demandas que os fazedores das políticas públicas escolhem, ou são compelidos 
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a escolher e procuramos apresentar nessa seção como e quem participa do processo de 

elaboração da agenda que é o primeiro passo para formulação e implementação de 

qualquer política pública, assunto que será abordado em seguida. 

2.3.2 Políticas Públicas: Formulação, Implementação e Avaliação 

Hoope, Van de Graf e Van Dijik (In:Viana, 1996) mencionam que, a fase de 

formulação e implementação constituem os dois momentos importantes e distintos das 

políticas públicas. São dois momentos distintos, porque a formulação é assunto alocução 

no espaço político e a implementação no espaço administrativo. A última fase das políticas 

públicas é a avaliação. 

A formulação envolve troca, intermediações, conflitos e poder. Tudo isso ocorre 

dentro do um cenário político, com formuladores de diferentes motivações, origens sociais, 

recursos, habilidades e personalidades. Esse é um dos motivos que faz com que os atores 

governamentais firmem diferentes políticas, mesmo quando envolvidos em contextos 

similares. A fase da formulação pode ser dividida em três etapas: 

a) quando dados passam a se constituir informações importantes; 

b) quando valores, ideais, princípios e ideologia são congruentes com 

informações fatuais para produzir conhecimento sobre ação orientada; 

c) quando o conhecimento empírico e normativo é transformado em ações 

públicas, aqui e agora. 

A implementação situa-se no âmbito dos resultados, ou seja, está voltada para um 

processo racionalizado de procedimentos e rotinas. A implementação é vista, ainda, como 

ação social, traduzindo-se no encontro de diferentes intenções, de diferentes atores. 
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Donald S. Van Meter e Cal E. Van Horm (1995), comentam que o processo de 

implementação de política pública envolve mudanças que influenciam os participantes. 

Os graus de consenso ou de conflitos, em tomo das metas e dos objetivos, podem 

ocorrer de várias formas e explicam os autores que, quanto menor a quantidade de 

mudança, maior é o consenso obtido e vice-versa. 

A esse respeito, Vieira (1999) menciona que a ocorrência de uma relação inversa 

proporcional entre as duas variáveis - mudanças e consenso pode ser representada 

graficamente, conforme a figura 1. 

Maior 

Alta 

Figura 1 - Mudança e Consenso 

Quanto maIOr a quantidade de mudança, menor consenso, e quanto menor 

quantidade de mudança, maior consenso. 

A distinção dessas duas fases mostra, claramente, a clássica dicotomia entre a 
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administração e a política, ou seja, a administração,. como sendo o conjunto das 

atividades diretamente destinadas à execução concreta das tarefas ou incumbências 

consideradas de interesse público ou comum, numa coletividade ou numa organização 

estatal. 

A política apresenta-se como sendo o caminho de ação estatal, ou seja, o Estado 

em ação. É o modo de operar o Estado que se traduz no ato de fazer política pública. 

Quanto à avaliação das políticas, essas podem ser de quatro tipos: a investigação; 

a investigação avaliativa; a avaliação; e de monitoramento. Esses tipos se diferenciam pelo 

momento em que são realizados - antes, durante ou depois da política. Pelo objeto do 

estudo; pelos objetivos do estudo; pelas técnicas que empregam; pela relação que 

estabelecem com a política. 

Apresentamos na próxima página um quadro explicativo desse sistema de 

avaliação ( Franco e Cohen In: Viana 1996). 
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Tipos de estudos 

Tipos Investigação Investigação Avaliação Monitoramento 
avaliativa 

Momento Durante ou Durante ou Durante -
depois depois 

Objeto -
Aplicação de Averiguar e Atividade gerencial 
método de medir quem se 
investigação beneficiou, em 
científica ou que medida, de 
empírica sobre que modo, por 
avaliação quê. Avaliar 

adequação entre 
meios e fins 

Objetivo Básica: Informações Informações Controle de : 
incremento de (casuais e sobre operação e 
conhecimento lógicas) sobre impacto. • entrega de 

eficácia de Maximizar Insumos; 
Aplicada: métodos eficiência. 
conhecimento Aumento da • calendário de 
para modificar racionalidade trabalho; 
racionalidade 

• entrega dos 
produtos de 
acordo com as 
metas 

Técnicas Próprias: custo-- - -
beneficio e custo 
efetividade 

Relação com a Própria Própria Própria Própria 

política 
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No que se refere à avaliação, outro aspecto importante, dentro do estudo das 

políticas públicas, são os modelos analíticos e dentre eles temos os seguintes modelos: o 

modelo de processo de burocrático, o modelo de recursos humanos, o modelo político e o 

modelo simbólico. 

o modelo burocrático tem como base a identificação, na estrutura organizacional 

responsável pela implementação da política, dos objetivos, dos papéis e das tecnologias 

definidas para sua operação. 

Nesse modelo, a implementação de um política é vista como um melO 

deliberadamente desenhado para atingir metas e objetivos, de forma que, as escolhas 

seriam feitas mediante regras e processos efetivos, em que a organização é vista de modo 

normativo e descritivo. 

Assim, o sucesso do processo de implementação dependeria da forma de rotina 

existente em cada nível da organização, a favor ou contra a política, e, em especial, entre 

os trabalhadores de linha, a burocracia local ou burocracia do street leveI, ou seja, os que 

têm contato com o cliente. 

Segundo Medina (1987) ao propor a política, seria então necessário averiguar as 

condições reais que afetam as rotinas diárias das pessoas que prestam o serviço e quais 

seriam as reações dessas pessoas com a nova política. 

o modelo de recursos humanos valoriza a interdependência de pessoas e 

organização, no sentido de cooperação, consenso e laços interpessoais fortes. Segundo 

Medina (1987), o foco desse modelo está na melhor maneira de conjugar as necessidades 

dos indivíduos, bem como suas habilidades e valores, papéis e relacionamentos. A 
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incongruência desses fatores, gera, fatalmente, implementação falha, pois não há, desta 

forma, consenso, nem compromisso, entre os implementadores e a burocracia. 

o ponto fraco desse modelo, segundo Medina, é que ele não trata das condições 

de conflito, instabilidade e dissensão. O mencionado modelo reforça isoladamente a 

cooperação, o consenso e a criação de laços interpessoais fortes, o que faz com que esse 

modelo tenha um caráter mais normativo do que descritivo. 

O modelo político realça mais o conflito, a barganha, a coerção e o compromisso 

do que o consenso na vida das organizações. 

Para Medina (1987), o modelo político propõe que as organizações seriam melhor 

atendidas como entidades políticas, ou seja, como um sistema de indivíduos e grupos 

ndas e id~8çlimíimdemID <fuferentes interesses, 

poder e de outros recursos. 

Nesse modelo, a tomada de decisão consiste em um processo de barganha, e a 

implementação, em uma série complexa de decisões barganhadas, refletindo preferências e 

recursos dos participantes. 

O ponto fraco do modelo político, segundo Medina, seria também o seu ponto 

forte, explicando o autor o seguinte: na medida em que permite interpretar eventos 

isolados, sem atribuir-lhes um propósito geral, ele não oferece um critério rigoroso para o 

sucesso ou fracasso de uma política, pois todos os seus julgamentos normativos são 

simples assertivas de vantagens relativas no processo de barganha. 

O último modelo é o denominado simbólico. Esse modelo afirma que o maIS 

importante em qualquer evento não é o que aconteceu, mas o seu significado. O significado 
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de um acontecimento é detenninado não simplesmente pelo o que ocorreu, mas pelas 

maneiras pelas quais os seres humanos o interpretam. 

Muitos dos processos e eventos maIS importantes em organizações são 

substancialmente ambíguos e incertos, sendo que a ambigüidade e a incerteza minam os 

enfoques racionais de análises, pois os seres humanos, diz-se, quando se vêem diante de 

incertezas e ambigüidades, criam símbolos. 

Apresentamos nesse capítulo parte do referencial teórico, os estudos e as 

pesquisas relacionados sobre políticas públicas. Abordamos todas as faces das políticas 

públicas e, demos ênfase a elaboração da agenda, fonnulação e implementação de políticas 

públicas. No que se refere à análise das políticas públicas apresentamos apenas noções 

geraIs. 

No próximo capítulo abordaremos assuntos relacionados a origem do Estado e 

sociedade. Esse assunto é contrastado com questões ligadas a segurança pública e direitos e 

garantias individuais do cidadão. 

A história das transfonnações pela quais passaram o Estado e a sociedade se 

constitui em um retrato da vida institucional e organizacional de instituições públicas, 

privadas. 

Entendemos que a história de uma instituição pode mostrar, em tese, o que 

pennaneceu e o que alterou na estrutura, nas funções, na missão e nos objetivos 

institucionais. 

As crises e sucessos de uma organização não podem ser compreendidos sem a 

verificação dos fatos que lhes deram origem. Estudar uma instituição é prestar atenção à 
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sua história e lembrar como ela foi influenciada pelo meio social. Assim, pode-se saber 

como ela se adapta aos centros de poder existentes na comunidade, em geral, de maneira 

inconsciente, de que camada da sociedade origina-se a sua liderança, de que forma isso 

afeta as suas políticas e como sua existência se explica ideologicamente 

Como qualquer organismo vivo, a vida de uma instituição está limitada a um 

determinado tempo e a análise histórica posiciona e orienta o pesquisador quando da 

realização de qualquer trabalho sobre a organização. 

Partindo dessas premIssa, abordamos no próximo capítulo, alguns aspectos 

relacionados à história às origens e transformações que ocorreram no Estado e na 

sociedade e procuramos apresentar as influências das transformações na segurança pública. 

Não é demais lembrar, que a segurança pública é função exclusiva do Estado. É o 

Estado, por meio de seus órgãos executivos, operacionais e administrativos que capitaneia 

todas as informações sobre qualquer fato típico, trabalhando em toda fase da persecução 

criminal para cumprir a missão de proteger o cidadão e manter a ordem pública. 

Justifica-se, portanto, começar os estudos abordando, preliminarmente, questões 

ligadas à origem e à formação do Estado e sociedade, contrastando esse assunto com 

aqueles relativos à segurança pública, o qual está intimamente ligado ao direito de ir e vir 

das pessoas. 



CAPÍTULO 3 

ORIGENS E TRANSFORMAÇÕES DO ESTADO E DA SOCIEDADE: A 

INFLUÊNCIA DAS MUDANÇAS HISTÓRICAS NO DIREITO DE IR E VIR 

DOS CIDADÃOS 
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De todas as tarefas do Governo, a mais fundamental é a de defender os 
cidadãos contra a violência. 

John Foster Dulles 

o conceito de Estado tem sugerido as mais variadas definições, segundo a ótica da 

ciência que o procura definir. 

A teoria Geral do Estado, no entanto, registra quatro posições distintas sobre o 

Estado, a saber: 

a) Teoria do Direito Divino, em que o Estado surge como ato da vontade de Deus. O 

poder real é fruto da vontade divina; revoltar-se contra o rei equivale a revoltar-se 

contra Deus; 

b) Teoria Naturalista, que sustenta ter o Estado origens na própria natureza e que 

prega ser o Estado uma criação deliberada dos homens. Essa teoria foi 

desenvolvida por Locke e Rousseau; 

c) Teoria da Força, na qual se concebe o Estado por meio da violência; 

O Estado, entendido como ordenamento político de uma comunidade, nasce da 

dissolução da comunidade primitiva fundada sobre os laços de parentesco, e da formação 

de comunidades mais amplas, derivadas da união de vários grupos familiares, por razões 

de sobrevivência interna (o sustento) e externa (a defesa). 
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A primeira forma de Estado, no sentido próprio da palavra, é precedida pelo 

Estado bestial (associaI) e pelo Estado da família, que é um Estado social, mas não ainda 

propriamente político. Esse Estado nasce, quando em seguida à revolta dos fàmulos, os 

chefes de família são obrigados a se unir, e dar vida à primeira forma de Estado, a 

república aristocrática. 

Para Bobbio (1988), o Estado é um sistema de poder organizado que se relaciona 

dialeticamente com outro sistema de poder - a sociedade civil - com poder difuso, mas 

efetivo. Prossegue, dizendo que a sociedade civil pode ser entendida como a forma por 

meio da qual as classes dominantes se organizam fora do Estado, para contratá-lo e pô-lo a 

seu servIço. 

Para Rousseau (In: Bobbio, 1988:74), a sociedade civil surgiu do ato daquele que, 

antes dos demais, cercou seus terrenos e disse: "Isto é meu". Ou seja, da instituição da 

propriedade privada. Com o nascimento da propriedade privada, nasce a divisão do 

trabalho e com a divisão do trabalho a sociedade se divide em classes: a dos proprietários e 

a dos que nada têm. 

Com a divisão da sociedade em classes, nasce o poder político. O domínio de uma 

classe sobre a outra, passa a ser função essencial do Estado, o qual, recorre caso 

necessário, até à força para manter o equilíbrio na sociedade. Assim, o Estado impede que 

a sociedade divida-se em classes e se transforme num Estado de permanente anarquia 

(Bobbio,1988). 

No que se refere às reflexões sobre a política e o Estado, são três as versões 

exemplares na história através das obras: 

a) o "Príncipe" (Maquiavel) - 1513 -mostrando a propriedade específica da 
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atividade política e como ela se distingue da moral; 

b) a "Utopia" (More) - 1516 - desenho da república ideal; 

c) o "Leviatã" (Hobbes) - 1651 - uma justificação racional e universal da 

existência do Estado e das razões pelas quais os seus comandos devem ser 

obedecidos. 

A origem da palavra Estado se impôs por meio da difusão e pelo prestígio do 

Príncipe de Maquiavel ( 1992:31). In verbis consta no Capítulo I desta obra: "Todos os 

Estados, todos os domínios que imperaram e imperam sobre os homens foram e são ou 

repúblicas ou principados ". 

Na verdade, o termo Estado, por intermédio de modificações, passou de um 

significado genérico para um significado específico de posse permanente e exclusiva de 

um território e de comando sobre os seus respectivos habitantes. 

o problema do nome Estado não seria tão importante se a introdução do novo 

termo, nos primórdios da Idade Moderna, não tivesse sido uma ocasião para sustentar que 

ele não correspondia apenas a uma exigência lexical, mas ia ao encontro da necessidade de 

encontrar um novo nome para uma realidade nova, a realidade do Estado precisamente 

moderno, a ser considerado como uma forma de ordenamento tão diverso dos or

denamentos precedentes. 

Com Maquiavel, não começa apenas a fortuna de uma palavra, mas a reflexão 

sobre uma realidade desconhecida pelos escritores antigos. O nome novo nada mais seria 

que o sinal de uma coisa nova. 

A palavra Estado passou por um longo processo de mudança e os termos 



58 

tradicionais, como civitas, que era a única palavra do gênero conhecida para designar as 

várias formas de governo, foi definitivamente substituída. 

Para Aristóteles, o Estado existe por natureza, portanto, não é instituído pelos 

homens e é anterior a cada um dos indivíduos. 

3.1 O Estado e a Polícia de Segurança: A Intervenção do Estado na Solução dos 

Conflitos de Interesse. 

A história do Estado e da polícia de segurança são contemporâneas. As raízes 

do surgimento do Estado se iniciam quando os homens primitivos passaram a 

conviver dentro de um determinado território. 

o aparecimento da família, a autoridade dela advinda e o surgimento dos clãs, 

bem como, a vida sedentária dos homens, fizeram com que as pessoas, mediante um 

pacto, estabelecessem o que hoje denominamos Estado. 

A vida urbana marca o início da história e da civilização. Com o surgimento das 

cidades, as polis gregas, começou-se a ter a necessidade de uma autoridade para 

harmonizar as relações entre os homens, para dar proteção integral à vida e ao bem-estar 

geral de todos os cidadãos. Surge, desta forma, a polícia, cuja origem teve traço 

eminentemente civil. 

o vocabulário polícia tem origem léxica grega - politeia - e passou para o latim -

politia - com o mesmo sentido de governo de uma cidade, administração, forma de 

governo. 

o termo polícia, com o tempo, passou a representar ação do governo, enquanto 

exerce sua missão de tutela da ordem jurídica, assegurando a tranqüilidade pública e a 
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proteção da sociedade contra as violações e os maleficios. 

Na Idade Média, durante o período feudal, o príncipe era detentor de um poder 

conhecido como jus politiae. Esse poder significava tudo o que era necessário à boa ordem 

da sociedade civil sob autoridade do Estado, em contraposição à boa ordem moral e 

religiosa, de competência exclusiva da autoridade eclesiástica. 

Os conflitos de interesses são decorrência inevitável da evolução cultural e das 

sociedades, e o Estado aparece como tutor das funções policiais de segurança e justiça. 

Aristóteles, em "A Política", já preconizava que a sociedade política deveria ter uma 

autoridade eleita pelos cidadãos e uma autoridade que garantisse a comunhão interna. 

Essas autoridades seriam a magistratura e a autoridade emanada de uma força policial. 

Segundo Aristóteles, essas autoridades deveriam seguir aos preceitos da civitas. 

Nos primórdios da história, os conflitos eram solucionados pelos princípios da 

autotutela, autocomposição e arbitragem. Não havia a presença do Estado, e as questões 

eram resolvidas pelos costumes brutos e violentos, de autoridade indeterminada ou fraca. 

Esse é o período representado pelo Direito Punitivo, da vingança privada, no qual a vítima 

ou seu grupo exerce o castigo. 

O Renascimento representa um momento de evolução do Estado, entretanto, ainda 

não emergem nesse período as liberdades individuais, que estão absorvidas pelo poder 

real. 

A crise econômica na Europa, do século XIV ao XV, leva ao aparecimento do 

Estado absolutista, emergindo uma nova classe social - a classe burguesa - que surge como 

classe marginal ao sistema feudal. 
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O Estado Absolutista busca mediar as relações entre a nobreza feudal - que 

perdia poder - e a burguesia. 

Com o aparecimento dos Estados modernos, surge uma nova configuração do 

Estado - poder soberano, povo e território. É o período em que o monarca detém o poder 

político, a burguesia, o poder econômico e a aristocracia alia-se ao regime centrado no 

monarca e ao sistema de produção mercantil. 

A administração da polícia de segurança (interna) e justiça, pelo Estado, no 

período mencionado, é quase inexistente. As ações e os atos administrativos, praticados no 

exercício da polícia de segurança e justiça, se confundiam com os interesses particulares e 

políticos dos governantes. 

A definição de fonnas escritas para o direito foram de vital importância. Assim, 

"a lei" passa a estabelecer os contratos liberais entre a sociedade civil e o Estado. A 

ocorrência desse fato data do final do século XVII e é expresso pelas declarações de direito 

difundidas pelas Constituições escritas da Europa e da América. 

A transfonnação de um tal Estado policial em um Estado em que o Poder 

Executivo está submetido à lei efetuou-se por etapas suceSSIvas, dependentes das 

condições históricas e políticas de cada país. 

o fato de que foi a justiça a primeira a submeter-se à lei, é o traço característico 

dessa evolução. Os tribunais julgavam, já desde muito tempo, "segundo a lei", o que 

evidencia que as atividades de policia de segurança e justiça sempre estiveram dentre os 

poderes do Estado desde suas origens. 

A Revolução Francesa e a Revolução Inglesa mudaram o cenário no que se refere 
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à atuação judicial e policial, principalmente. Essas duas revoluções contribuíram para 

formação da atual modelagem organizacional de segurança pública. 

3.2 A Influência das Revoluções Francesa e Inglesa na Modelagem e Atuação 

Policial Contemporânea. 

Entendemos relevante iniciar o assunto a partir da chamada Baixa Idade Média 

para situar historicamente o leitor. 

Na Baixa Idade Média que começou a transformação do sistema feudal e a 

formação do sistema capitalista. Essa fase é chamada pré-capitalista, cujo criação está 

intimamente ligada à crise do sistema feudal, tendo em vista o aumento da população na 

Europa e do consumo insuficiente, o que gerou a impossibilidade do sistema feudal 

acompanhar o desenvolvimento. 

Foi no período denominado Alta Idade Média que deu-se a formação e a 

consolidação do sistema feudal. A crise desse sistema, no século XI, favoreceu a criação 

das cidades, que devem sua origem ao Renascimento Comercial e às primeiras formas de 

organização. 

As cidades, assim, tiveram que se encarregar de funções decorrentes da expansão 

econômica e política, como a urbanização, a segurança e a criação de edificios públicos. 

Daí o direito de cobrar impostos, antes concentrado nas mãos dos senhores feudais. 

Esse é o período embrionário de um capitalismo pouco desenvolvido, onde a 

baixa densidade demográfica, a alta disponibilidade de terra e a origem germânica das 

relações servis levaram ao escravismo. 

No final da Idade Média, fortaleceu-se o poder real, passando-se de uma 
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monarqUIa feudal para uma monarqUIa nacional. Esse fenômeno ocorreu em toda a 

Europa, entretanto foi na França que atingiu a sua plenitude. 

A monarqUIa francesa e a monarqUIa inglesa influenciaram profundamente a 

história. O poder forte desses dois regimes levaram à prática de arbítrio e conduziu, 

contudo, para o seu declínio, no reinado de João Sem Terra, com a edição da Carta Magna 

em 1215, que passou a limitar o poder real e assegurar proteção contra o poder político. 

E tudo isso levou ao emergente Estado moderno, que tomou a forma da 

monarquia nacional e cuja evolução culmina no Estado Absolutista. 

Não obstante as controvérsias históricas, o absolutismo era uma forma de Estado 

Feudal e que só foi superada pelas revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, a 

Revolução Francesa e a Revolução Inglesa. 

A Revolução Francesa, de 1789, teve suas origens na imensa insatisfação social. 

Cerca de 80% da população francesa era formada pelos chamados camponeses, que 

integravam o Terceiro Estado. Marcado pela heterogeneidade da alta e pequena burguesia, 

além dos trabalhadores urbanos; do outro lado, o intitulado Primeiro Estado, o clero, e o 

Segundo Estado, a nobreza. Esses detinham privilégios sociais; estavam isentos de 

impostos diretos e possuíam exclusividade para exercer determinados cargos. 

Em 17 de junho de 1789, após grande manifestação popular forma-se a 

Assembléia Nacional, e, dez dias após, a Assembléia Nacional Constituinte. É o início da 

tomada do poder pela burguesia. 

A Assembléia Nacional Constituinte aboliu a desigualdade dos impostos, sendo 

elaboradas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 26/08/1789 e a 
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Constituição de 1791, que estabeleceu a Monarquia Constitucional, de base censitária, 

onde se dividia a população em ativos e passivos; os quais apenas os pnmelros, que 

possuíam uma detenninada renda, detinham direitos políticos. 

A Revolução Inglesa teve seu início no governo de Carlos I (1525-1640), devido à 

tentativa do rei de aumentar os impostos - o Ship-money, nesse período é implantado o 

parlamentarismo na Inglaterra. É desse período a importante Declaração de Direitos de 

1689 - Bill of Rights, onde fica definitivamente limitado o poder monárquico na Inglaterra. 

Para se ter uma idéia, o poder nacional do rei confundia-se com o Estado e o rei 

tinha o monopólio de elementos fundamentais, como a força (polícia), a justiça, a 

tributação, a qual incluía a administração. 

Hoje, cabe à polícia prevenir delitos, procurar os culpados dos delitos e entregá

los à justiça. À justiça cabe julgar, obedecendo ao devido processo legal, e entregar o 

culpado ao sistema prisional. 

Nos países onde vigora o Estado Democrático de Direito, é nonnalmente a polícia 

o primeiro órgão a participar do ciclo de persecução criminal. O Estado Democrático de 

Direito não significa apenas unir fonnalmente os conceitos de Estado Democrático e o 

Estado de Direito. 

Reportamo-nos à lição de José Afonso da Silva (1999) para esclarecer que a 

configuração Estado Democrático se funde no princípio da soberania popular, aquele 

Estado que impõe a participação efetiva e operante do povo na coisa pública, que não se 

exaure com a simples fonnação das instituições representativas. Essas, segundo o autor, se 

constituem em um estágio da evolução do Estado Democrático, mas não representa o seu 

desenvolvimento completo. 
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Os postulados clássicos do Estado de Direito segundo, Silva (1999) foram: 

a) submissão ao império da Lei - a lei considerada como ato emanado 

formalmente do Poder Legislativo, composto de representantes do povo, 

mas do povo cidadão; 

b) divisão de Poderes - separação independente e harmônica dos poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, como técnica que assegure a produção 

das leis ao primeiro e a independência e imparcialidade do último em face 

dos demais e das pressões dos poderosos particulares. 

c) enunciado e garantia dos Direitos Individuais. 

Essas exigências servIram de apOlO aos direitos do homem, convertendo os 

súditos em cidadãos livres e continuam a ser postulados básicos do Estado de Direito 

(Verdú. In: Silva 1999). 

A configuração do Estado Democrático de Direito, conforme menCIOna Silva 

(199:123) " ... não significa apenas unir formalmente os conceitos de Estado Democrático 

e Estado de Direito". O Estado Democrático de Direito sugere a fórmula institucional de 

assegurar a transição para o socialismo, ainda que a nossa Constituição de 1988, não 

prometa a referida transição, não obstante haver previsto direitos sociais, o exercício da 

cidadania e a justiça social, fundada na dignidade da pessoa humana. 

Menciona Silva que o Estado Democrático de Direito consiste, na verdade, na 

criação de um novo conceito que leva em consideração os conceitos dos elementos 

componentes, mas os supera na medida em que incorpora um componente revolucionário 

de transformação do status quo. 
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A atuação do Estado, a partir das Declarações Universais de Direitos, passou a se 

constituir uma exceção, só podendo limitar o exercício dos direitos individuais para 

assegurar a ordem pública. A polícia organizada pelo Estado passou a ter como missão 

institucional a de assegurar a ordem pública e garantir a integridade fisica e moral das 

pessoas, mediante limitações impostas a atividades pessoais. 

Com o passar do tempo, o Estado liberal começou a transformar-se em Estado 

intervencionista. A atuação desse Estado não se limita mais à segurança. Ele começou a 

ampliar o seu campo de atuação e estende seus limites às ordens econômica e social. 

Surge então, no início do século XX, uma nova corrente cujo autores começam a 

falar em uma polícia geral, relativa à segurança pública de defesa, e polícias especiais que 

atuam nos mais variados setores da atividade dos particulares. 

É por meio do poder de polícia, faculdade de que dispõe a Administração Pública 

para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividade e direitos individuais, em 

beneficio da coletividade, que ao longo desses anos o Estado cumpre as suas funções. 

Pelo conceito clássico, ligado à filosofia liberal do século XVII, o poder de polícia 

compreendia a atividade estatal que limitava o exercício dos direitos individuais em 

beneficio da segurança. 

Mas, o conceito de polícia mudou ao longo dos anos e, atualmente, pelo conceito 

moderno, o poder de polícia é o mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração 

Pública para conter os abusos do direito individual. 

É por meio do poder de polícia que o Estado detém a atividade dos particulares 

que infringem a lei agindo de forma nociva ou inconveniente ao bem-estar social, ao 
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desenvolvimento e à segurança nacional. 
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3.3 O Jus Politiae: Poder de Polícia Administrativa e Judiciária e o Respeito aos 

Direitos, Garantias Individuais e Políticos dos Cidadãos 

No final do século XV, o tenno jus politiae volta a designar, desta feita na 

Alemanha, toda a atividade do Estado, compreendendo poderes amplos de que dispunha o 

príncipe, de ingerência na vida privada dos cidadãos, incluindo, a religiosa e espiritual, 

sempre com o pretexto de alcançar a segurança e o bem-estar coletivo. 

Naquela época, não havia distinção entre polícia e justiça. Foi com a Revolução 

Francesa que começou-se a estabelecer uma distinção entre essas duas instituições. 

A polícia compreendia nonnas baixadas pelos príncipes, relativas à administração. 

Esses nonnas eram aplicadas sem possibilidade de apelo dos indivíduos aos tribunais. 

A justiça compreendia as nonnas que ficaram fora da ação do príncipe e que eram 

aplicadas pelos juízes. 

Foi no Estado Moderno que concentrou-se os poderes que na sociedade feudal, 

encontrava-se atomizados. A concentração de poderes nas mãos do Príncipe originou o 

Estado Absoluto, que se fonnou corroborado pela ação de juristas forjadores de soberania. 

o estado constitucional teve como proposta limitar esse o poder político. A teoria 

de Montesquieu, trouxe a baila e sistematizou as idéias de Aristoteles e Locke no que se 

refere a separação das funções do Estado que se manifesta por seus órgãos constitucionais 

e administrativos. 

o primeiro, o constitucional, é denominado supremo e incumbência o exercício 

do poder político, cujo conjunto se denomina governo ou órgãos governamentais. O 
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segundo, administrativos é denominados dependentes e estão em um plano hierárquico 

inferior, cujo conjunto forma a Administração Pública. 

o Poder Judiciário, Poder Executivo e Legislativo, representam a tríade de órgão 

do Estado denominados supremos. 

Não obstante a tríade de órgãos apresentadas, frisamos que o Estado é uno e a 

tripartição de poderes não é estanque, pois existem a funções atípicas praticadas pelo 

poderes. 

Ao Poder Judiciário é atribuída precipuamente a função jurisdicional, pela qual o 

Estado atua o direito objetivo, disciplinando os casos concretos, e, desta forma mantendo o 

equilíbrio e a paz sociais. 

A função jurisdicional na antigüidade era exercida pelos sacerdotes, primeiros 

juizes, dos mais velhos ou de um chefe, que tinha competência para decidir os litígios. 

Nesse período não existiam códigos ou leis, o direito estava na memória dos 

sacerdotes e era considerado sagrado. As regras jurídicas eram mantidas em segredo pelo 

sacerdotes para preservar suas posições sociais e privilégios. Com o tempo o direito 

tomou-se um conjunto de decisões judiciais. 

Segundo Gusmão (1986:346) a primeira fonte do direito é a sentença do juiz, e 

sua repetição originou o costume, considerado a fonte mais antiga do direito. 

As normas do direito primitivo tinha caráter religioso e sagrado, seus legisladores 

diziam ter recebido as suas leis de uma divindade cultuada em seu meio social. Essas eram 

observadas espontaneamente, isto devido as sanções draconianas e desumanas. 
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Dentre as penas desumanas destacamos o julgamento de Deus - ordálio -, a 

prova do fogo, do veneno ou o duelo, eram empregados para descobrir o responsável pela 

falta. Esse é o período da justiça privada, "lei de talião" (dente por dente, olho por olho) 

que impunha represaria igual à ofensa - pena privada. 

Os legisladores gregos não apresentavam as suas leis como expressão da vontade 

divina, apenas as consideravam sagradas. 

As leis gregas, a partir de VI a .C, diferenciava-se das leis do Egito e da 

Mesopotâmea por serem estabelecidas democraticamente. 

Os Romanos deram grande contribuição para o direito. Distinguiu o direito da 

moral e da religião e era um direito consuetudinário e jurisprudencial. 

As leis mais importância nesse período o código de Ur-Namu, o maiS antigo 

código do mundo, o código de Hamurabi, Leis das XII tábuas , o Corpus Iuris Civillis e 

incluímos nesse rol de a Lei Hebraica, mesmo não sendo considerada como conteúdo 

exclusivamente matéria jurídica, pois contem preceitos morais e religiosos. 

A Idade Média é caracterizada pelo pluralismo de ordens jurídicas. O direito 

bárbaro, o direito dos senhorios, o direito das corporações de mercadores, o direito das 

cidades e direito canônico, vigoraram muitas vezes no mesmo território. 

Esse pluralismo resultou da política jurídica adotada pelos germano, que 

acolheram o princípio da personalidade das leis, segundo o qual a origem da pessoa 

deveria estabelecer o seu estatuto jurídico: germanos, direito germânico, latinos, direito 

romano vulgar, e clérigos, direito da Igreja. 

Os princípios dogmáticos dessa política jurídica passou a não atender as 
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necessidades da época, pois o comércio crescente reclamava por um direito flexível. 

Em 1056, foi compilado em Gênova e posteriormente em Pisa e Milão o Direito 

das Corporações de Mercadores, criado sob a forma de direito convencional e 

consuetudinário, flexível e desprovido de formalismo. 

Por não ser esse direito reconhecido pelos tribunais da cidade, foram criado cortes 

nas corporações, cujas decisões eram respeitadas espontaneamente pelos mercadores, surge 

no mundo medieval o direito mercantil. 

o desenvolvimento do comércio marítimo passou a exigir um direito codificado 

que desse segurança às relações jurídicas, que não podiam ficar à mercê de um direito 

fragmentário, fruto dos costumes. 

o Direito comercial firma-se como um direito de classes a constituição dos 

Estados Unidos como modelo no campo do direito constitucional, documento moderno, a 

constituição norte-americana (1787), instituiu o presidencialismo como forma de governo e 

o federalismo como forma de Estado, e exerceu profunda influência no Brasil. 

Outro documento importante é a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão (1789). 

Mas foram os artigos 19 e 20 do Código Francês do Terceiro Brumário, ano IV, 

de 1894, que dividiram a polícia de segurança em administrativa e judiciária 

(Frederico, 1961). 

Com o passar do tempo, o direito de polícia do príncipe foi sofrendo restrições em 

seu conteúdo, deixando de alcançar, paulatinamente as atividades eclesiásticas, militares e 

financeiras. 
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Com o estabelecimento do Estado de Direito, inaugura-se uma nova fase nas 

instituições do Estado e passou-se a não mais aceitar a idéia de existirem leis a que o 

próprio príncipe não se submetesse. 

Dentre os princípios básicos do Estado de Direito está o da legalidade e o Estado 

deve estar em consonância com esse princípio, ou seja, o Estado deve, também, submeter

se às leis por ele mesmo postas. 

o marco da submissão do Estado às leis começou com os princípios apregoados 

pelo liberalismo. A preocupação desse movimento era a de assegurar ao indivíduo uma 

série de direitos subjetivos, dentre os quais a liberdade. 

A regra era o livre exercício dos direitos individuais, amplamente assegurados nas 

Declarações Universais de Direitos, doutrina que posteriormente foi transposta para muitas 

Constituições. 

o poder de polícia, que o Estado exerce, pode incidir em duas áreas de atuação 

estatal, a administrativa e judiciária. É pertinente, desde já, distingui-las, pois nesse estudo 

o que interessa é a polícia responsável pela manutenção da ordem, a polícia judiciária. 

A polícia administrativa é aquela que incide sobre bens, direitos e atividades, ao 

passo que as outras polícias atuam sobre as pessoas, individualmente ou 

indiscriminadamente. 

Cabe esclarecer ainda, que há uma divisão quanto ao lugar da atividade, quanto à 

exteriorização, quanto à organização e ao objetivo da polícia. 

Quanto ao lugar onde desenvolve suas atividades, a polícia pode ser terrestre, 

marítima ou aérea. Quanto à exteriorização, ostensiva ou secreta, conforme desenvolva sua 
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atividade ostensiva ou secretamente. Quanto à organização, pode ser leiga ou de carreira. 

Finalmente, quanto ao seu objetivo, costumam os autores distinguir a polícia em 

administrativa, de segurança e judiciária. 

A primeira é aquela que tem por objetivo as limitações impostas a bens jurídicos 

individuais, limitações essas que visam assegurar o completo êxito da administração. 

Mencionando como exemplo de Polícia Administrativa, podemos citar a Polícia Aduaneira 

e a Policia Rodoviária. 

A polícia de segurança tem por objetivo as medidas preventivas, visando a não 

alteração da ordem jurídica. Essa polícia age com certo poder discricionário, ou seja, a 

autoridade responsável pela aplicação desse poder de polícia tem mais liberdade de agir, 

porém o deve fazer dentro da legalidade, caso contrário estará cometendo abuso de poder, 

o que é condenado pela lei. 

Há de salientar que a atuação da polícia de segurança independe de qualquer 

autorização judicial. 

Segundo menciona Tourinho Filho (1990), se a polícia de segurança estivesse 

subordinada a quaisquer determinações judiciais, deixaria de ser polícia de segurança; 

desapareceriam suas características especiais, e ela, por vezes freqüentes, atuaria quando a 

infração que devesse evitar já estivesse consumada. 

A polícia de segurança, é óbvio, atua dentro da lei, mas, para o seu exercício, 

independe de quaisquer determinação dos Juízes. Não seria possível nem admissível que a 

Polícia, para evitar um "tiroteio" ou um quebra-quebra" devesse procurar as Autoridades 

Judiciárias a fim de receber autorização para agir. 
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A polícia de segurança, confonne adverte Sabatini, exterioriza-se em meIOS 

preventivos que se realizam para evitar toda possível causa de turbação da ordem jurídica, 

ou de dano, ou de perigo às pessoas ou às coisas. 

A polícia de segurança, portanto, VIsa impedir a turbação da ordem pública, 

adotando medidas preventivas, de verdadeira profilaxia do crime. 

A polícia judiciária intervém quando os fatos que a polícia de segurança pretendia 

prevenir, não puderam ser evitados, ou então aqueles fatos que a polícia de segurança 

sequer imaginava poder acontecer. Sacramenta Tourinho Filho (1990:171) dizendo que: 

A polícia judiciária tem, assim, por finalidade investigar as infrações penais e 
apurar a respectiva autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de 
elementos para ingressar em juízo. Ela desenvolve a primeira etapa, o primeiro 
momento da atividade repressiva do Estado. 

A principal função da polícia judiciária consiste em apurar as infrações penais e a 

sua autoria por meio do inquérito policial. 

Deve-se esclarecer, também, a distinção existente entre a polícia judiciária e a 

Administrativa. A polícia judiciária, confonne mencionamos, é a polícia responsável pela 

apuração das infrações penais e é ela que tem a responsabilidade de elaborar o inquérito 

policial e apresentar, nesse instrumento procedimental, a materialidade e a autoria do 

delito. 

As questões relacionadas à polícia geral e às polícias especiais sempre estiveram 

ligadas à liberdade do cidadão, fato que sempre mereceu a atenção da sociedade e dos 

governantes no longo da história. 

Segundo Rocha (1982), os egípcios e os hebreus foram os primeiros povos da 

antigüidade a incluírem em suas legislações medidas policiais. Os romanos, no tempo do 

imperador Augusto, ano 63 a.c. a 14 a C, tiveram a primeira organização policial que se 
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tem notícia. O edil era o chefe de polícia auxiliado por litores e na Idade Média, os reis e 

os senhores feudais tinham a sua própria guarda. Alhures, as polícias na Europa e nas 

Américas, são militares ou militarizadas. 

Na Itália, temos os Carabinieri, organização policial eminentemente militar que 

inclui nos seus serviços a atividade de polícia judiciária. 

A França foi o primeiro país da Europa que conseguiu organizar uma polícia 

aperfeiçoada, em 1720, os gendarmes. 

A Gendarmeria francesa é organização militar subordinada ao Ministério do 

Exército, que exerce funções de polícia judiciária e de polícia administrativa. 

A Inglaterra teve sua pnmelra organização policial em 1829, Scotland Yard 

criada por Sir Robert Peel. 

Na Espanha temos a Guarda Civil espanhola, que não obstante o nome, é 

organização militar que faz parte dos chamados Ministérios Militares, onde o posto mais 

alto é o de general. 

Em Portugal, temos a PSP - Polícia de Segurança Pública, organização 

paramilitar que tem na sua estrutura organizacional dois comandos, um comando geral e 

comandos distritais. 

Nos Estados Unidos, as pnmelras organizações de polícia e de investigações 

particulares datam de 1819. Naquele país, cada Estado tem sua própria organização mas, 

mesmo assim, na maioria dos Estados, a polícia é regida por hierarquia e disciplina quase 

militar. 
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Apresentamos nesse capítulo assuntos relacionados à ongem do Estado e 

sociedade e procuramos contrastar esses dois assuntos com a origem da polícia de forma 

histórica. Procuramos situar o leitor no tempo apresentando a influência da Revolução 

Francesa e Inglesa na atuação da polícia. 

No próximo capítulo entramos no foco principal de nossa pesquisa abordando 

assuntos sobre o Mercosul, a integração inter-regional entre o Codesul e a Crecenea-Litoral 

e tecemos alguns comentários sobre os demais blocos econômicos, dando ênfase a União 

Européia, mais precisamente o Acordo Schengen. 
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CAPÍTULO 4 

A Integração de Países em Blocos Econômicos: A União de Países em Blocos 

Econômicos e o Combate à Criminalidade 

A liberdade política e a liberdade econômica são duas facetas da 
mesma moeda. 

Milton e Rose Friedman 

No final do século XIX, o socialismo desponta em frontal oposição ao 

individualismo liberal. Os primeiros socialistas foram Robert Owen, Charles Fourier, Saint 

Simon, Louis Blanc, os quais são considerados socialistas utópicos. 

Em 1848, a publicação do Manifesto Comunista, elaborado por Karl Marx e 

Friedrich Engels, abre um novo caminho no pensamento socialista. 

O socialismo seguIU os seguintes princípios: a ditadura do proletariado; a 

propriedade social dos meios de produção, isto é, a superação dos meios de produção 

enquanto propriedade privada; a superação do regime de produção de mercadorias e o 

enfraquecimento do dinheiro; a abolição da troca do consumo; o controle dos produtores 

sobre o produto do seu trabalho e sobre suas relações; e o poder dos indivíduos sobre si 

mesmos. O socialismo começa com a revolução proletária, verdadeira transição para o 

comumsmo. 

A Primeira Guerra Mundial foi gerada pela crise do capitalismo, que ocasionou 

profunda recessão, miséria e proletarização. Finda a guerra, vê-se uma progressiva 

degradação dos ideais liberais e a ascensão dos Estados Unidos. Esse período é marcado 

com a maior crise do capitalismo - a crise de superprodução. Nesse clima, surge a Segunda 
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Guerra Mundial. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em dois grandes blocos: o 

Capitalista e o bloco comunista. 

No lado capitalista o F.B.I. aparece como modelo de organização na atuação 

policial e no lado comunista aparece a K.G.B. Essa divisão influenciou decisivamente no 

modo de atuação policial no mundo. 

Os movimentos de integração econômica entre Estados soberanos é datado do 

período posterior à Segunda Guerra Mundial. Esses movimentos tiveram nítida inspiração 

européia. 

Com o fim do comunismo, da Guerra Fria e do muro de Berlim, que dividia a 

Alemanha, surge novos questionamentos sobre a tendência econômica e social do Estado. 

Com a mudança no cenário geopolítico mundial, tomou força a integração dos 

países em blocos econômico, como a UE - União Européia - criada em 1957, ASEAN -

Associação das Nações do Sudeste Asiático - criada em 1967, Grupo Andino em 1969, 

Caricom - Comunidade do Caribe - em 1973, o Nafta em 1988, a CEAO - Comunidade 

Econômica da África Ocidental, criando em 1975, ECONAS - Comunidade Econômica 

dos Estados da África Ocidental, criado em 1975 , o Mercosul- Mercado Comum do Sul

criado em 1991 o Nafta e outros. 

Os blocos econômicos, associações de países, em geral de uma mesma região 

geográfica, estabelecem relações econômicas privilegiadas entre si 

A noção de que uma zona de livre comércio e, principalmente, uma união 

aduaneira contribuem para aumentar o bem-estar é bastante antiga, mas foi Jacob Viner, 
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em 1950, com a sua obra The Customs Unions Issue, que primeiro formulou, de maneira 

consistente, uma teoria dos efeitos econômicos de uma união aduaneira. 

Em 1957, foi criado o Benelux, reunião dos países da Bélgica, Nederland e 

Luxemburgo. Esse núcleo de países foi o embrião da Comunidade Econômica Européia, 

atual União Européia. 

Os blocos econômicos classificam-se em Zona de Livre Comércio, União 

Aduaneira, Mercado Comum e União Econômica e Monetária. Na Zona de Livre 

Comércio, como o Nafta, há a redução ou a eliminação das taxas alfandegárias que 

incidem sobre a troca de mercadorias dentro do bloco. 

A União Aduaneira, modalidade para a qual caminha o Mercosul, além de abrir 

mercados internos, regulamenta o comércio dos países-membros com nações externas ao 

bloco. Já o Mercado Comum garante a livre circulação de pessoas, serviços e capitais. 

Atualmente, o único Mercado Comum existente é a UE, que planeja tomar-se uma 

União Econômica e Monetária, o tipo mais complexo de associação, que pressupõe a 

adoção de uma moeda comum em substituição às divisas nacionais. 

Um mesmo país pode pertencer a diferentes blocos econômicos. A regionalização 

econômica é acompanhada de um movimento global de liberalização do comércio, 

comandado pela OMC - Organização Mundial do Comércio. Essa organização vem 

promovendo o aumento das trocas internacionais por meio da redução geral de barreiras 

alfandegárias. 

Devemos salientar que mudanças na economIa, geradas pela integração dos 

países, trouxeram, também, mudanças nos hábitos e no direito de ir e vir das pessoas. Esse 

fato passou a refletir no modo de atuação das organizações policiais. 

A integração nos trabalhos policiais surge, também, como a melhor forma de 
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garantir o direito de ir e vir das pessoas e de mercadorias e passa a ser a forma mais eficaz 

de combater a criminalidade nos blocos econômicos. 

Dentre os blocos econômicos, a União Européia, é mais estruturado. Esse fato 

toma esse bloco referência, para os demais, em vários assuntos, dentre eles, os 

relacionados a segurança pública. 

A União Européia é precursora nesse assunto, pois foram os países desse bloco os 

primeiros a elaborar um documento disciplinando questões relacionadas ao direito de ir e 

vir das pessoas e atuação policial no âmbito territorial do bloco. 

Acordo Schengen, é a denominação dada ao documento, assinado pelas nações 

que fazem parte da U.E. Esse documento, dentre outros assuntos, aborda questões 

relacionadas a emissão de vistos, asilo, sistema de informação e garantia de proteção de 

dados pessoais e tendo em vista a sua importância falaremos sobre ele na próxima seção. 

4.10 Acordo Schengen 

Schengen é a designação dada a dois acordos internacionais, um acordo e uma 

convenção subscritos por um conjunto de Estados membros da União Européia, cujo 

objetivo e o de realizar a livre circulação de pessoas. 

Fazem parte destes acordos os seguintes Estados: Portugal, Alemanha, França, 

Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Itália, Espanha, Grécia, Áustria, Dinamarca, Suécia e 

Finlândia. 

A Noruega e a Islândia, Estados não membros da União Européia, assinaram um 

acordo de cooperação com os Estados Schengen. 

O acordo e a convenção de Schengen instituem um regime de livre circulação de 

pessoas, independentemente da sua nacionalidade, no território desses Estados, através da 
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abolição dos controles nas respectivas fronteiras internas - terrestres, aéreas e marítimas. 

O regime inclui um conjunto de medidas compensatórias, destinadas a garantir 

que a livre circulação se efetue sem prejuízo para a segurança dos cidadãos. 

Em 26 de março de 1995, iniciou-se a aplicação dos acordos de Schengen por 

parte de sete Estados: Portugal, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Holanda e 

Luxemburgo que reuniram as condições exigidas para conciliar a livre circulação de 

pessoas com os requisitos que garantem a segurança dos cidadãos no espaço Schengen. 

4.1.2 A Livre Circulação de Pessoas: Passagem das Fronteiras Internas 

Segundo o acordo Schengen, são consideradas fronteiras, internas as fronteiras 

terrestres comuns aos Estados Schengen, os aeroportos no que diz respeito aos vôos entre 

Estados Schengen, bem como os portos marítimos no que se refere às ligações regulares e 

sem escala efetuadas por navios entre portos no território dos Estados Schengen. 

Qualquer pessoa pode transpor estas fronteiras, em qualquer local, sem que seja 

objeto de quaisquer controles. 

O acordos têm, todavia, uma cláusula de exceção. Assim, por razões de ordem 

pública ou de segurança nacional, e durante um período limitado, poderão ser efetuados 

controles nas fronteiras internas. 

Foi esta cláusula que a França invocou, em julho de 1995, pelo que mantém 

atualmente controles nas suas fronteiras com a Bélgica e Luxemburgo. 

4.1.3 A Livre Circulação de Pessoas: Passagem das Fronteiras Externas 

São consideradas fronteiras externas, as fronteiras terrestres com países não 

Schengen, os aeroportos internacionais para o tráfego aéreo com origem ou destino em 

países não Schengen e os portos de mar, exceto para as ligações regulares provenientes ou 

com destino a outros portos no espaço Schengen. 
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As fronteiras externas só podem ser transpostas nos pontos de passagem 

fronteiriços e durante as horas de abertura fixadas. 

Nas fronteiras externas, são exercidos controles pelas autoridades naCIOnaiS 

competentes e segundo o direito nacional de cada Estado Schengen. 

O objetivo desses controles é a prevenção dos tráficos ilícitos, da imigração 

ilegal, bem como o combate à criminalidade em geral. 

Estes controles, que são feitos no interesse de todos os Estados Schengen, 

obedecem a procedimentos uniformes para garantir uma eficácia equivalente em todos os 

pontos da fronteira externa. 

Assim, qualquer pessoa que atravesse uma fronteira externa do espaço 

Schengen, será objeto de controles que permitam verificar a sua identidade, a validade dos 

documentos de viagem, o preenchimento das condições de entrada, estada e saída e 

acautelar as ameaças à ordem pública e à segurança nacional dos Estados Schengen. Estes 

controles abrangem, também, os veículos e objetos na posse das pessoas que atravessam 

uma fronteira externa de Schengen. 

4.1.4 As Condições de Entrada no Espaço Schengen 

A entrada de estrangeiros, isto é, cidadãos de países que não fazem parte da 

União Européia, no espaço Schengen, para uma estada que não exceda três meses, 

encontra-se sujeita ao preenchimento de certas condições, a saber: 

a) possuir um documento válido que permita a passagem da fronteira, e esse 

documento é normalmente um passaporte; 

b) possuir um visto válido, quando este for exigível; 

c) dispor de meios de subsistência suficientes para a estada e regresso, ou estar 

em condições de os adquirir legalmente; 

d) não constar da lista de estrangeiros não admissíveis, como por exemplo, terem 
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sido expulsos anteriormente ou terem sido condenados por crimes a que correspondam 

uma pena de prisão de pelo menos um ano; 

e) não ser considerado como susceptível de comprometer a ordem pública, a 

segurança nacional ou as relações internacionais de um dos Estados Schengen. 

4.1.5 A Circulação de Estrangeiros no Espaço Schengen 

Qualquer cidadão estrangeiro, que preencha as condições de entrada no território 

de um Estado Schengen, e nele entre regularmente, por uma fronteira externa, pode 

circular livremente no espaço Schengen, sem ser sujeito a controles fronteiriços, por um 

período máximo de três meses. 

Cada Estado Schengen pode, todavia, prolongar para além de três meses a estada 

de um estrangeiro no seu território. 

Os estrangeiros que residam regularmente no território de um Estado Schengen, 

ao abrigo de uma autorização de residência válida, se beneficiam igualmente do direito de 

circular livremente no espaço Schengen, sem necessidade de visto. 

Excepcionalmente, o acesso ao território português, de cidadãos indonésios, 

residentes num Estado Schengen, encontra-se condicionado à posse de uma autorização 

específica emitida pelas autoridades diplomáticas e consulares nacionais. 

Os estrangeiros encontram-se, todavia, obrigados a declarar a sua entrada no 

território de um Estado Schengen até três dias após essa entrada. 

Os estrangeiros que não preencham ou tenham deixado de preencher as 

condições de entrada e estada devem abandonar o espaço Schengen, sob pena de expulsão. 

4.1.6 A Emissão de Vistos na União Européia 

Os Acordos de Schengen estabelecem uma lista comum de países, cUJos 

nacionais têm de exibir visto para poderem entrar no território dos Estados Schengen; 

fixam, por outro lado, as condições de emissão desse tipo de visto. 
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Trata-se de um visto de curta duração isto é, até três meses, que autoriza apenas 

a circulação e não a fixação de residência ou o exercício de atividades profissionais. Este 

visto uniforme é válido para o território de todos os Estados Schengen. 

Assim, os vistos uniformes concedidos pelas autoridades de um qualquer Estado 

Schengen conferem o acesso a todo o espaço Schengen, dispensando o cidadão estrangeiro 

de repetir esse pedido junto de cada um dos Estados em que pretende circular. 

Por razões de ordem pública e de segurança nacional, qualquer Estado Schengen 

pode solicitar que a emissão de um visto uniforme, para os nacionais de um determinado 

país, seja precedida de uma consulta às suas autoridades. É o que sucede, atualmente, para 

os cidadãos indonésios que pretendam deslocar-se a Portugal. 

Assim, antes de poder ser emitido um visto uniforme para estes cidadãos, as 

autoridades portuguesas são consultadas e apreciam cada pedido individualmente. Aos 

cidadãos indonésios que não desejem visitar Portugal serão sempre concedidos, pelos 

outros Estados Schengen, vistos de validade territorial limitada que excluam o acesso ao 

território português. 

4.1.7 O Asilo 

Qualquer estrangeiro que declare pretender asilo político tem, ao abrigo das 

disposições de Schengen, a garantia de que o seu pedido será analisado por um dos Estados 

Schengen que o acolherá até ao fim da instrução do processo. 

Em princípio, será responsável por essa análise o Estado de "primeiro 

acolhimento", ou seja, aquele por onde o requerente de asilo entrou no espaço Schengen. 

No entanto, por razões humanitárias ou outras, um Estado poderá sempre decidir 

aceitar ou solicitar o exame de um pedido de asilo, ainda que seja outro o Estado 

competente para o fazer. 

Com a entrada em vigor da Convenção de Dublin, de 15 de junho de 1990, relativa à 
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determinação do Estado responsável pela análise de um pedido de asilo apresentado num 

Estado membro da Comunidade Européia, o regime de Schengen em matéria de asilo 

deixará de ser aplicável e será substituído pelo regime daquela convenção. 

4.1.8 A Segurança dos Cidadãos: A Cooperação Policial 

Para as ações de investigação de fatos puníveis, bem como para a prevenção 

criminal, Schengen institui mecanismos de cooperação entre as autoridades policiais dos 

seus Estados. 

Esta cooperação visa aumentar a eficácia das ações de combate à criminalidade, 

num espaço sem controles nas fronteiras internas. 

São exemplos desta cooperação, o intercâmbio de informações, o destacamento 

de oficiais de ligação junto dos serviços de polícia ou, ainda, a autorização de vigilância e 

perseguição transfronteiriça. 

Para combater o tráfico ilícito de estupefacientes, Schengen prevê o reforço dos 

controles à circulação de pessoas, mercadorias e meios de transporte nas fronteiras 

externas, com vista a prevenir as importações ilegais. Prevê, também, uma cooperação 

policial e aduaneira reforçada com este objetivo. 

A aquisição, detenção, comércio e cedência de armas de fogo e munições são 

atividades que se encontram, igualmente, reguladas no espaço Schengen, para garantir um 

controle efetivo do seu fabrico, comercialização e circulação. 

Para tomar mais eficaz este controle, está prevista uma troca de informações, por 

intermédio do Sistema de Informação Schengen, permitindo seguir o percurso das armas 

adquiridas e comercializadas no espaço Schengen. 

A cooperação entre autoridades judiciárias dos Estados Schengen é outro 

instrumento importante ao serviço do combate à criminalidade. 

Assim, Schengen prevê essa cooperação não só no domínio da extradição, como 
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também noutras áreas penaIS, como por exemplo a da execução das sentenças que 

estabelecem penas de prisão. 

4.1.9 O Sistema de Informação Schengen 

Com o objetivo de garantir uma gestão harmonizada de fronteira externa no que 

se refere à entrada de estrangeiros, bem como para reforçar a segurança e a ordem pública 

no interior do espaço Schengen, foi criado o Sistema de Informação Schengen. 

Trata-se arquivo o informatizado contendo, dados sobre determinadas categorias 

de pessoas, como os cidadãos de países terceiros não admissíveis, os procurados para 

efeitos de extradição e os desaparecidos, e ainda sobre certo tipo de veículos e de objetos 

procurados, como é o caso das armas, das notas de banco e dos documentos roubados. 

O Sistema de Informação Schengen é composto pelo Sistema Central, sediado 

em Estrasburgo, e pelos Sistemas Nacionais. 

O Sistema Central é alimentado pelos dados fornecidos pelos Sistemas 

Nacionais. Por seu turno, os Sistemas Nacionais só podem trocar estes dados através do 

Sistema Central. 

As categorias de dados que podem ser inseridas no Sistema de Informação 

Schengen encontram-se definidas de uma forma precisa e delimitada e dizem respeito: 

a) aos estrangeiros assinalados para o efeito da não admissão no território 

Schengen, por razões de ordem e segurança pública, por exemplo, condenados por crimes 

passíveis de pena de prisão de pelo menos um ano; 

b) às pessoas procuradas no quadro de um processo judicial, como por exemplo, 

para efeitos de extradição, acusadas num processo criminal ou para cumprirem uma pena 

de prisão; 

c) às pessoas desaparecidas; 

d) às pessoas que devam ser objeto de vigilância ou controle específico, quando 
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houver indícios sérios de que poderão vir a praticar fatos puníveis de extrema gravidade; 

e) aos objetos procurados, como por exemplo, automóveis, armas de fogo, notas 

de banco e documentos de identidade roubados ou extraviados. 

O acesso a cada uma destas categorias de dados é exclusivamente reservado às 

instâncias competentes para efetuar os controles nas fronteiras, para efetuar outras 

verificações no interior do território, bem como para a emissão de vistos. 

No que se refere às garantias de proteção de dados pessoais, o Sistema de 

Informação Schengen, determinou a criação de medidas especiais destinadas a proteger as 

pessoas, face ao tratamento informatizado desses dados, salvaguardando a vida privada e 

as liberdades individuais. 

A integração dos dados é acompanhada de medidas de segurança e 

confidencialidade, sendo que cada entidade autorizada a aceder ao Sistema de Informação 

apenas pode fazê-lo em relação à categoria de dados necessária ao desempenho das suas 

funções. 

Por outro lado, não só se estabelecem prazos para a conservação dos dados, 

como todas as pessoas objeto de inscrição neste arquivo têm o direito de aceder aos dados 

respectivos e de reclamar a sua correção ou supressão. 

A proteção dos dados pessoais é assegurada por um duplo sistema de controle. 

Por um lado, cada Estado Schengen dispõe de uma entidade independente a quem está 

cometida a fiscalização do tratamento e utilização dos dados inseridos nos Sistemas 

Nacionais. 

Em Portugal, por exemplo, essa entidade é representada pela CNPDPI -

Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais Informatizados 

Por outro lado, constituiu-se uma Autoridade de Controle do Sistema Central de 

Informação Schengen, que integra representantes das entidades de controle nacionais, com 
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a missão de proceder à fiscalização do tratamento e utilização dos dados constantes do 

arquivo central sediado em Estrasburgo. 

Em linhas gerais, é assim que funciona o sistema de segurança na União 

Européia, com o acordo Schengen delineando a maioria das situações possíveis de ocorrer 

dentro do bloco econômico. 

Em seguida, vamos falar do Mercosul, e sobre o que já foi desenvolvido no 

setor de segurança pública entre o Codesul e Crecenea-Litoral. 

4.2 O Mercosul no Contexto da Economia Globalizada 

o Mercosul é um bloco econômico que congrega o Brasil, Argentina, Paraguai e 

Uruguai. O Brasil e a Argentina foram os dois países precursores da integração, quando em 

1986, foi instituído o PICE - Programa de Integração e Cooperação Econômica. 

O objetivo do PICE era proporcIOnar um espaço econômico comum, com a 

abertura seletiva dos respectivos mercados e o estimulo à complementação de setores 

específicos da economia dos dois países, com base nos princípios de gradual idade, 

flexibilidade, equilíbrio e simetria, de modo a permitir a adaptação progressiva dos setores 

empresariais de cada Estado às novas condições de competitividade. 

O processo de integração entre o Brasil e a Argentina se consolidou com a 

assinatura do Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, em 1988. Nesse 

tratado, ficou patente o desejo desses dois países em construir um espaço econômico 

comum no prazo dez anos, por meio da liberação integral do intercâmbio recíproco. 

Nessa fase, foram assinados 24 Protocolos em diversas áreas, como bens de 

capital, trigo, produtos alimentícios industrializados, indústria automotriz e em 1989 foi 

aprovado pelos Congressos do Brasil e da Argentina, o tratado que previa a eliminação de 
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todos os obstáculos tarifários e não tarifários ao comércio de bens e serviços. 

o Mercosul está em funcionamento desde l° de janeiro de 1995, quando se 

instituiu uma zona de livre comércio. A regulamentação jurídica do Mercosul está 

consubstanciada no Tratado de Assunção, documento firmado entre o Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai, em 26 de março de 1991. 

A configuração do atual Mercosul teve o seu marco institucional no Protocolo de 

Ouro Preto, assinado pelos quatro presidentes em dezembro de 1994. 

4.2.1 O Combate à Criminalidade no Maior Bloco Econômico da América Latina. 

No âmbito federal, no que se refere ao combate à criminalidade, há vários tratados 

e acordos assinados, dentre eles, o acordo bilateral Brasil/Paraguai sobre a prevenção, 

controle, fiscalização e repressão ao uso indevido e ao tráfico ilícito de entorpecentes e de 

substâncias psicotrópicas, assinado em Brasília em 3 de março de 1987; o acordo bilateral 

Brasil! Argentina para prevenção do uso indevido e combate ao tráfico ilícito de 

entorpecentes e substâncias psicotrópicas; acordo multilateral sul - americano sobre 

entorpecentes e psicotrópicos, assinado em Buenos Aires em 27 de abril de 1973. 

As leis, os estudos e planos sobre a integração no Mercosul acontecem 

exclusivamente no âmbito federal. As unidades federativas, principalmente as de fronteira, 

raramente são chamadas a participar das discussões, não obstante ser na fronteira local 

onde acontece o maior número de conflitos legais, incidentes fiscais e ocorrências policiais 

envolvendo pessoas e bens dos quatro países que fazem parte do bloco econômico. 

Diga-se de passagem, que a maioria das ocorrências é de competência da polícia 

estadual - trânsito de veículo, transporte de carga e passageiros, roubo e furto de veículo, 

identificação de pessoas. 
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Esse fato não foi levado em consideração na Reunião de Ministros do Interior da 

República Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai e do 

Ministro da Justiça da República do Brasil. 

As decisões contidas nas atas das reuniões realizadas em Assunção - Paraguai e 

em Punta deI Leste - Uruguai, nos dias 30 de maio de 1997 e 21 de novembro de 1997 

comprovam o descompasso existente entre as unidades federativas e a União, na definição 

de um política pública de segurança para o Mercosul. 

Não obstante essa incongruência, há concordância entre os ministros de se criar 

um Grupo de Trabalho, uma comissão técnica, para elaborar um Plano Regional de 

Segurança Cidadã para o Mercosul. (Mercosul.rmi. Acordo n.O 3/97) 

Nesse sentido, os governadores do Codesul e da Crecenea-Litoral, e as 

autoridades que trabalham com a segurança pública, na fronteira dos dois países - Brasil e 

Argentina - se esforçam para dirimir as dificuldades enfrentadas pelos órgãos policiais que 

atuam na região e procuram unir esforços com as autoridades da área federal para 

participar ativamente, das questões relacionadas à segurança pública no âmbito do 

Mercosul. 

Com o intuido de participar e colaborar com as discussões dos problemas afetos à 

segurança pública no Mercosul, no dia 17 de dezembro de 1997, os secretários da 

segurança pública e os demais membros do Conselho de Segurança Pública do Codesul 

solicitaram a participação de um representante dentro da Comissão Técnica, com objetivo 

de assessorar adequadamente o Ministério da Justiça sobre os temas próprios dos 

organismos de segurança dos Estados membros do Codesul. 

Além dessa solicitação, o Conselho de Segurança do Codesul pleiteou, também, 
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representatividade nos diversos foros de estudo, planejamento, coordenação e execução de 

ações e operações a se desenvolverem no campo da segurança pública entre os países do 

Mercosul, em especial na Comissão da Tríplice Fronteira, tendo em vista que os 

organismos policiais dos Estados membros do Codesul, deparam-se com os reflexos das 

medidas adotadas nestes encontros. 

Solidários com as propostas do Conselho de Segurança Pública do Codesul, os 

governadores Jaime Lerner, do Paraná, Paulo Afonso Evangelista Vieira, de Santa Catarina 

e Antônio Britto, do Rio Grande do Sul, solicitaram em 23 de maio de 1997 aos ministros 

das Relações Exteriores e da Justiça, a inclusão de representantes do Conselho de 

Segurança Pública do Codesul, nas negociações para formação de documentos 

relacionados à segurança pública na região do Mercosul, que tenham repercussão direta ou 

indireta na operacionalização das atividades em seu território, inclusive no Comando 

Tripartite, a chamada tríplice fronteira. 

Observa-se, portanto, que as questões relativas a segurança pública encontram-se 

em fase de discussões e nesses últimos anos quase nada foi feito para controlar os 

problemas de fronteira relacionados ao trafico de drogas e de armas. 

4.3 O Tratado de Assunção e as Políticas de Integração Inter-regional: Codesul e 

Crecenea -Litoral 

O protocolo adicional do Tratado de Assunção sobre a estrutura institucional do 

Mercosul, Protocolo de Ouro Preto, datado de 17/12/94, define a estrutura institucional do 

Mercosul. Esse tratado prevê, no âmbito da Comissão Executiva do Programa de 

Integração e Cooperação Econômica, um grupo de trabalho permanente, constituído pelo 

Ministério de Relações Exteriores do Brasil e dos Estados integrantes do Codesull e pelo 
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Ministério de Relações Exteriores e Culto da Argentina e das Províncias integrantes da 

Comissão Regional de Comércio Exterior Del Nea -Litoral. 

o mencionado tratado estabelece as funções dos comitês de fronteira de Foz do 

Iguaçu e Puerto Iguazú; Uruguaiana e Paso de Los Livres. 

Na reunião de governadores do Codesul e da Crecenea-Litoral realizada em Paso 

de Los Libres - Argentina nos dias 28 a 30 de julho de 1995, foram discutidas várias 

questões. 

Naquela oportunidade, ficou definido que é indispensável e urgente a 

implementação do controle integrado de fronteira, previsto nas resoluções do Mercado 

Comum do Sul, de números 3/91, 8/94 e 12/94, no que compete aos Estados e Províncias 

envolvidas no Protocolo 23, o qual outorga beneficios ao comércio binacional e para as 

economias regionais, assim como a implementação efetiva das normas do Mercosul, 

dotando-as de pessoal capacitado e equipamentos adequados para evitar inconvenientes de 

fronteiras. 

No que se refere aos assuntos ligados à segurança pública, a preocupação dos 

governadores ensejou na criação, em 17 de agosto de 1995, do Conselho de Segurança 

Pública do Codesul, Resolução N.o 573, o qual é integrado pelos estados do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. 

o Conselho de Segurança Pública do Codesul foi o prercursor dos outros 

conselhos setoriais de Segurança Pública em funcionamento no Brasil e serviu de modelo 

para a para os conselhos pátrios e para o Conselho de Segurança da Crecenea-Litoral na 

Argentina. 
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O Conselho de Segurança do Codesul e o Conselho de Segurança da Crecenea -

Litoral passaram a um dos foros de discussões sobre os assuntos de segurança no Mercosul 

e se constituem órgãos fomentadores da integração policial na região. 

Não obstante as diferenças constitucionais e legais que há entre o Brasil e a 

Argentina, a integração policial no âmbito do Mercosul e entre os Estados do Codesul e 

Províncias da Crecenea-Litoral sempre foi um sonho latente alimentado pelas organizações 

policiais dos dois países, principalmente as que atuam na fronteira. Esse sonho, 

gradativamente, está virando realidade. 

4.4 O Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul - Codesul 

o Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul - Codesul - foi criado por 

convênio entre os Estados brasileiros de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul em 15 

de junho de 1961. 

Esse bloco geopolítico de unidades federativas brasileiras localizadas, no Sul do 

País, a princípio teve como objetivo histórico enfrentar a problemática dos desequilíbrios 

regionais e do crescimento concentrado no centro do Brasil. 

Hoje, acrescido do Estado do Mato Grosso do Sul, é um foro privilegiado para a 

coordenação e a potencialização reivindicatória em tomo de questões comuns aos Estados

membros, em especial aquelas relativas ao desenvolvimento econômico e social e à 

integração ao Mercosul. 

o Codesul é constituído, fonnalmente, como autarquia interestadual. A estrutura 

organizacional desse órgão de desenvolvimento é composta por um governador-presidente 

e por três governadores vice-presidentes, um secretário executivo, nomeado pelo 
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governador-presidente e por três secretários assistentes. 

o Codesul é composto, ainda, por seis Conselhos temáticos nas áreas de defesa 

civil, energia, educação, turismo, meio ambiente e segurança pública. 

4.4.1 Os Conselhos Temáticos de Segurança Pública do Codesul 

O Conselho de Segurança Pública é o órgão do Codesul que coordena as 

atividades policiais nesse território. 

O Conselho de Segurança Pública do Codesul foi criado em 14 de julho de 1995 e 

homologado pelos governadores do Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, por meio da Resolução 553, de 17 de agosto de 1995. 

O Conselho é composto pelos Secretários de Segurança Pública dos estados 

membros, pelos chefes das polícias civis, pelo superintendentes das policias federal e 

rodoviária federal. Fazem parte também desse Conselho, outros organismos, como 

Secretaria da Fazenda e órgãos de perícias. 

O Conselho atua de forma a integrar ainda mais as instituições policiais estaduais 

e federais dos quatro Estados membros, proporcionando maior troca de informações e 

colaboração. Ele também busca a cooperação mútua com os países membros do Mercosul 

- Argentina, Paraguai e Uruguai. 

O Conselho de Segurança Pública do Codesul, também, tem como objetivo 

coordenar e integrar as ações e operações dos órgãos policiais no território dos Estados 

membros. 

As ações do Conselho são alicerçadas nas informações e comunicações, 

desencadeando operações, especialmente as voltadas ao combate do crime organizado nas 
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várias maneiras que se apresentam. Dentre os objetivos, destacam-se os seguintes: 

a) estabelecer procedimentos comuns no campo da segurança pública, 

especialmente no combate ao crime organizado; 

b) promover a integração de informações; 

c) otimizar recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao 

cumprimento das metas estabelecida pelo Conselho; 

d) unificar, nas questões regionais e nacionais, o posicionamento dos Estados 

membros em relação às questões de segurança pública, sempre que 

discutidas com o Governo Federal, outros Conselhos Regionais de 

Segurança, outros Estados membros ou, ainda, com qualquer dos demais 

países integrantes do Mercosul. 

Atualmente estão sendo desenvolvidos pelo Conselho cinco projeto: projeto que 

estabelece procedimentos comuns no campo de segurança pública, especialmente no 

combate à criminalidade organizada; um projeto que estimula o constante intercâmbio 

entre as instituições policiais dos Estados membros e dos países do Mercosul, 

principalmente no campo do ensino das operações policiais; um projeto que promove a 

integração de informações e de comunicação; um projeto que procura identificar, buscar e 

otimizar os recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao cumprimento das 

metas estabelecidas pelo conselho e finalmente um projeto que procura unifica nas 

questões regionais e nacionais, o posicionamento dos Estados membros em relação às 

questões de segurança a outros Estados membros ou, ainda com qualquer dos demais 

países integrantes do Mercosul. 
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Destaque-se, ainda, que foram criados dentro do Conselho, os G.T.O - Grupos 

Técnicos Operacionais - para agilizar os trabalhos policiais relacionados a armas; 

comunicação social; direitos humanos; ensino; entorpecentes; estatísticas e avaliação de 

resultados; estudos de conflitos rurais; de furtos e roubos de veículos; de informática; de 

inteligência; de logística e fontes de financiamento; de estudo sobre polícia científica, que 

inclui identificação, criminalistica e médico legal; de telecomunicações e estudo 

fronteiriço, o qual está dividido em quatro grandes grupos: o primeiro grupo faz parte a 

cidade de Uruguaiana - RS, que estuda os problemas da área de segurança ocorridos na 

cidade do Barra do Quaraí até a cidade de Itaqui; o segundo faz parte a cidade de Santa 

Rosa que estuda os problemas de fronteira desde a cidade de Paraíso e de todas as cidades 

de fronteira com Santa Catarina; o terceiro grupo que estuda os problemas fronteiriços das 

cidades que ficam entre Dionísio Cerqueira e Itapiringa e o quarto grupo que estuda os 

problemas de fronteira das cidades localizadas entre Foz do Iguacu até Guaíra. 

Atualmente, um dos trabalhos policiais coordenados pelo Conselho é a Operação 

Centopéia. A Operação Centopéia é uma ação policial conjunta realizada no âmbito do 

Codesul. São ações simultâneas desencadeadas nos quatros Estados membros que são 

integradas pelas polícias militares, civis, superintendências das polícias federal e rodoviária 

federal. Dentre os objetivos dessa operação, estão o combate à criminalidade e fomentar 

uma maior integração entre os órgãos policiais que atuam na região. 

O Conselho possui uma padronização de métodos e conhecimento e em termos 

futuros a Operação Centopéia terá como base uma central de inteligência, criada pelo 

Conselho, para a coordenação operacional e troca de informações. 

No âmbito das realizações, destacamos, os diversos cursos e estágios 

profissionalizantes na área de segurança pública nas diversas academias e unidades de 
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ensino, destinados a policiais brasileiros, argentinos e paraguaios e os convênios finnados 

na área da segurança pública com o oficial de integração residente da Argentina e o oficial 

de ligação da Brigada Militar gaúcha. 

o Conselho Regional de Segurança Pública do Codesul serviu como incentivo e 

modelo para a instalação de outros Conselhos de Segurança Pública no País. 

Hoje temos o - Condeste - Conselho de Segurança do Sudeste, composto pelos 

Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espirito Santo; Conselho de 

Segurança Pública Entorno, composto pelo Distrito Federal e os Estados de Goiás e Minas 

Gerais; Conselho de Segurança Pública do Centro-Oeste, composto pelos Estados de 

Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais e Tocantins; Conselho de Segurança 

Pública do Meio-Oeste, composto pelos Estados do Maranhão, Amapá, Pará, Piauí, 

Tocantins e do Conselho de Segurança Pública Norte, composto pelos Estados do 

Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Sergipe e 

Ceará e, esse fato merece destaque no âmbito das realizações, pois os conselhos passaram a 

ser o foro de discussões dos assuntos de segurança no País. 

Haja vista que na 9a reunião conjunta do Conselho de Segurança Pública do 

Codesul, realizada no dia 7 de maio de 1997, estiveram presente todos os presidentes dos 

Conselhos de Segurança Pública do Brasil. 

Essa reunião ocorreu na cidade de Florianópolis e foi a primeira reunião nacional 

dos presidentes dos Conselhos de Segurança Pública do Brasil. Os presidentes, após 

discutir e considerar a importância do tema para o desenvolvimento social e econômico do 

País e para a paz social, resolveram finnar uma resolução conjunta propondo ao Governo 

Federal a criação do Ministério da Segurança Pública, que teria como responsabilidade o 
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gerenciamento das questões da segurança pública, a nível nacional. 

A resolução alcançou em parte o seu objetivo, pOIS foi criado a Secretaria 

Nacional de Segurança Pública, a qual está ligada ao Ministério da Justiça. 

4.5 A Comissión Regional de Comercio Exterior de Nea Litoral-Crecenea-Litoral 

A Comissión Regional de Comercio Exterior de Nea Litoral- Crecenea-Litoral

é um órgão congênere do Codesul na Argentina, fundado em 1984, que congrega seis 

Províncias daquele país - Chaco, Entre Rios, Formosa, Missiones, Santa Fé e Corrientes. 

A Crecenea-Litoral foi criado com o fim de impulsionar a integração Del Nea com 

os Estados fronteiriços vizinhos, especialmente com o Brasil. Os primeiros anos desse 

órgão estão associados a múltiplos encontros, que foram desenvolvidos até se chegar a uma 

proposta de congregação em 1988, com assinatura do Protocolo Regional Fronteiriço 

número 23, que versa sobre o Programa de Integração e Cooperação Econômica entre o 

Brasil e a Argentina. 

As antigas comissões precursoras da Crecenea-Litoral, já realizavam trabalhos 

com análise sobre o impacto que teria o Mercosul nas regiões e discutiam sobre a 

necessidade de acompanhar o processo de integração dos povos e dos países membros da 

integração. 

Como ocorre no Codesul, na Crecenea-Litoral um órgão de planejamento, 

fiscalização e coordenação das ações em que compreendem as polícias integradas entre si 

ou em relação ao Conselho de Segurança do Codesul e outros organismos afins. 

A Comissão Regional de Comércio do Nordeste Argentino e Litoral é integrada 

pelos ministros de governo das Províncias membros, Corri entes, Entre Rios, Chaco, 
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Fonnosa, Missiones e Santa Fé e a sua presidência é exercida pelo ministro de governo 

da Província cujo o governador esteja na presidência da Crecenea-Litoral. Dentre os 

objetivos da Crecenea- Litoral, estão o de estabelecer procedimentos comuns no campo da 

segurança pública em atividades de prevenção e repressão de delitos; estimular o constante 

intercâmbio entre as instituições policiais das Províncias integrantes com os países 

signatários do Mercosul; definir políticas de segurança pública regionais; fortalecer os 

laços de innandade e contínuo intercâmbio integral que possibilite o crescimento 

institucional e a elevação da qualidade do serviço de segurança pública ordinária. 

4.6 A Integração Codesul/Crecenea - Litoral e a Integração Policial 

Em fevereiro de 1995, os presidentes do Brasil e da Argentina, reunidos em Foz 

do Iguaçu, reconhecem que o Codesul e a Crecenea-Litoral são instrumentos regionais 

apropriados para a integração e dinamizadores desse processo. 

A partir de 1995, o fórum CodesullCrecenea criado por meio do protocolo 23, 

passou a se constituir como base legal para a integração de vários setores sociais e 

econômicos do Codesul e da Crecenea-Litoral. 

As questões sobre segurança desde a assinatura do protocolo sempre foram 

olvidadas e somente questões relacionadas ao transporte e educação faziam parte da 

agenda. 

Somente em 1995, foram realizadas 14 reuniões entre os chefes de polícia da 

Crecenea-Litoral e do Codesul, porém a falta de apoio político institucional fez com que as 

decisões tomadas nas reuniões não fossem convalidadas pelos governos locais. 

Na Reunião de Governadores de Paso de Los libres em junho de 1995 é que 

houve o apoio político e institucional para a criação do Conselho do Codesul. 

A partir desse apoio institucional, a segurança pública passou a ser tema 
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relevante para o fórum de governadores e as primeiras discussões foram realizadas em 20 

de novembro de 1995, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. 

As primeiras articulações sobre elaboração de política para o setor tiveram como 

principal foco e objetivo a criação de um organismo único que centralizasse as 

informações e comunicações referentes à segurança dos habitantes das regiões integradas. 

Esse organismo é hoje o Conselho de Segurança Pública do Codesul. 

Noticia-se que na época da criação do Conselho do Codesul houve a manifestação 

contraria de grupos de interesses, mas essas foram vencidas e no dia 4 de julho de 1995 foi 

criado, em Porto Alegre, o Conselho de Segurança Pública do Codesul. 

A partir dessa data, os membros do Conselho de Segurança do Codesul, passaram 

a corroborar com a criação do Conselho de Segurança Pública da Crecenea-Litoral, cujo 

estatuto é semelhante. 

Em 30/06/1995, é constituído em Paso de Los Livre - Corrientes, o Foro de 

Governadores da Crecenea-Litoral e do Codesul. Nessa data, são criados os Grupos de 

Integração Temática, um documento técnico que prioriza o trabalho de cada um dos elos e 

a partir dessa data, temas relevantes começam a ser discutidos entre os governadores das 

unidades federativas do Codesul e da Crecenea-Litoral, tais como, a criação do Conselho 

de Segurança Pública dos dois órgãos de integração para estabelecimento de vinculo 

operacional, cujo objetivo é o de facilitar o trânsito de informações e a comunicação 

referente à segurança dos habitantes de ambas as regiões e resolver questões ligadas a 

planejamento administrativo e operacional das polícias que atuam na região. 

Dentre as realizações dos Conselhos de Segurança Pública merece menção a 

Carta de Curitiba, a qual, segundo o Dr. Renato Ortolani, forneceu subsídios para que o 

legislador pátrio trabalhasse na elaboração de mudanças em alguns artigos do Código 
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Penal, na parte que tipifica os crimes contra o patrimônio, mais precisamente, no que se 

refere à questões de furtos, roubos e receptação de veículos automotores. A denominada 

"Lei dos Desmanches". 

Encontra-se em fase de estudos a criação de uma espécie de "passaporte para 

veículos automotores", cujo objetivo será de controlar, com flexibilidade o trânsito de 

automóveis entre os países do Mercosul e também estudos relativos aos problemas de 

trânsito rodoviários na região. 

No que se refere ao trânsito rodoviário, as maiores dificuldades estão 

relacionadas à aplicação da legislação de trânsito brasileira para os motoristas argentinos, 

paraguaios e uruguaios que trafegam nas rodovias brasileiras, e às vezes, infringem as 

normas nacionais de trânsito, fato que ocorre principalmente no Sul do Brasil. 

A falta de um convênio entre os países do Mercosul toma inócua a aplicação das 

multas por parte das autoridades de trânsito brasileiras, as quais não têm poder de cobrar 

no ato a importância devida pelo motorista infrator. 

Esse fato gera impunidade do motorista infrator e contribui para o aumento do 

número de acidentes na região. 

4.7. Educação, Formação e Desenvolvimento: A Importância da Formação Policial 

para Proteção de Pessoas e Bens 

Conforme explica o professor Erik Beckman é extremamente necessário que o 

policial tenha boa formação, pois ele usa vários chapéus e assume muitos papéis e 

subpapéis, sendo pai para o menor que comete seu primeiro deslize, confessor ou consultor 

para uma família ou vizinhança, ator em um drama de perseguição e captura de um 

delinqüente procurado, investigador em um local de crime ou acidente, sendo também 
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diretor de trânsito nas ruas. 

O policial só consegue essas habilidades com uma boa formação policial, a qual 

começa na captação do homem na sociedade. 

A formação policial é um tema de destaque no âmbito das realizações feitas no 

Codesul e da Crecenea-Litoral. 

Abordaremos esse assunto, a partir de definições e conceitos sobre formação 

profissional, educação e desenvolvimento, para posteriormente mostrarmos os números 

representativos sobre cursos ministrados na Escola de Polícia Civil do Estado do Paraná. 

Para McFarland In: Costa (s/d), os termos formação profissional e educação 

relacionam-se e os seus significados são distintos. Menciona o autor, que a formação 

profissional distribui técnicas específicas para propósitos particulares e que a educação é 

um termo abrangente que inclui o desenvolvimento da pessoa total, social, intelectual e 

fisicamente considerada. 

A formação profissional, vista dessa ótica, é só uma parte do processo total de 

educação. A educação, ainda para esse autor, está mais relacionada com crescimento e 

desenvolvimento do que está a formação profissional. O fundamental ao se abordar esse 

tema não é da questão lingüistica. 

A formação profissional e o desenvolvimento profissional podem abranger 

quatro tipos de mudanças: transmissão de conhecimento e informações; desenvolvimento 

de habilidade; desenvolvimento ou modificação de atitudes; desenvolvimento de conceitos. 

Essas espécies de mudanças têm como conseqüência três objetivos fundamentais: 

a) preparar o indivíduo para o desempenho de uma determinada tarefa; 

b) proporcionar uma capacidade de desenvolvimento pessoal, tendo em vista 

não só as funções atuais, mas também, outras para as quais a pessoa possa 

ser eventualmente considerada; e 
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c) mudar as atitudes e os comportamentos das pessoas. 

No que se refere às forças policiais do início do século XX, em quase toda a 

parte do mundo tinham pouco ou nenhum treinamento formal. Um policial novato tinha 

que contar com sua própria capacidade de "aprender" o trabalho, ou depender da ajuda dos 

mais experientes. Nesse período, a polícia da América Latina confundia sua missão com os 

interesses dos Governos. 

Um estudo sobre a polícia americana, chegou à conclusão que os policiais não 

passavam adiante grande parte de sua experiência, fazendo do aprender uma atividade 

isolada. O preponderante era o treinamento informal, que Robert Reiner, pesquisador 

americano no tema, consagrou essa prática como "cultura de cantina". 

As teses recorrentes, principalmente nos países redemocratizados recentemente, 

são aquelas que vislumbram uma polícia responsável pela ordem e paz social e cumpridora 

das exigências de uma sociedade democrática, com formação profissional de seus recursos 

humanos orientada para a obediência aos preceitos legais de respeito aos direitos do 

cidadão, independentemente de sua condição social. 

O mundo da globalização da economia, dos avanços tecnológicos, da 

comunicação em tempo real, do capital volátil, da união comercial de países em blocos 

econômicos e do respeito aos direitos humanos exige que o policial tenha uma visão global 

do que ocorre na atualidade e uma percepção sistêmica da criminalidade, pois não se 

concebe mais a prática da "cultura de cantina" nas organizações policiais. 

Assim, entendemos que a formação do policial não deve se restringir somente a 

questões criminológicas e a problemas relacionados a policiamento preventivo ou 

ostensivo. 

As academias modernas já possuem, no currículo de formação policial, também, 

matérias ligadas a questões sociais, direitos humanos, conhecimentos de tecnologia da 
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infonnação. 

No que se refere aos ilícitos penaiS de maior incidência nas fronteiras, o 

contrabando, narcotráfico, moeda falsa, delitos, cnmes que transpõem as fronteiras 

naCIOnaiS e internacionais eXIgem do policial um conhecimento global sobre a 

criminalidade. 

Na América do Sul, o protocolo assinado entre o Codesul e a Crecenea-Litoral, 

representa um avanço nas relações entre regiões geoeconômicas do Brasil e Argentina e a 

criação do Conselho de Segurança Pública do Codesul e da Crecenea-Litoral impulsionou 

e estreitou as atividades relacionadas à fonnação e treinamento dos policiais nas duas 

regiões. 

A Escola de Polícia Civil do Estado do Paraná e as Academias do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul vêm realizando diversos cursos de fonnação e 

capacitação com a participação de policiais argentinos, uruguaios e paraguaios. 

O desenvolvimento das atividades, relacionadas à fonnação policial das 

Academias de polícia, não se restringe ao âmbito do Codesul e da Crecenea-Litoral, 

também participam desse processo a Academia de Polícia Nacional do Uruguai, a e 

Academia de Polícia Nacional do Paraguai. 

Dentre os cursos oferecidos, mencionamos aqueles relacionados ao tráfico de 

drogas, furtos e roubos de veículos e moeda falsa. 

A tabela 1 mostrada na página seguinte representa algumas das atividades 

desenvolvidas pela Escola de Polícia do Estado do Paraná nesses últimos anos. 
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Tabela 1 - Atividades desenvolvidas pela Escola de Polícia do Estado do Paraná 

INTERCÂMBIO 
MERCOSUL/CODESUL/ CRECENEA -
LITORAL -CURITIBA - PRo 

• Visita da Delegação do Espírito Santo 

• Conselho da Segurança Pública Grupo 
Técnico Operacionais cf Secretarias 
Executivas do Codesul 

• Reunião do Grupo de Estudo de Capturas 
e Infonnática 

• Investigação no Combate ao Crime 
Organizado e ao Narcotráfico Estágio para 
policiais e Comissários de Corrientes -
Argentina. 

• Estágio Técnico para Comissários de 
Polícia da Argentina. 

Alunos atendidos 

04 

145 

50 

25 

8 

Fonte: Departamento da Polícia CIVIl do Estado do Paraná/Escola de Polícia Civil 

Cursos de Aperfeiçoamento 
Mercosul 

• Identificação de Veículos 

• Ciclo de Palestras para Policiais -
Balística Forense 

• Identificação Pericial e Judiciária 

• Estágio de Operações Especiais 

• I - Seminário de Técnicas Policiais 
Codesul Crecenea - Litoral 

• Estágio para Policiais da Província de 
Salta - Argentina 

• Encontro de Policiais do Codesul 

• I Encontro Nacional de Delegados Furtos 
e Roubos de Veículos 

• Estágio de Conclusão de Curso de Aluno 
de F onnosa - Argentina 

• Estatística Policial 

• Palestra sobre Drogas 

• Estágio de Capacitação de Policiais do 
Codesul 

Fonte. Departamento da Polícia CIVIl do Estado do Paraná/Escola de Polícia CIVIl 

Alunos atendidos 

64 

52 

82 

75 

40 

44 

35 

23 

68 

24 

49 

17 

35 
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A escola é o foco de onde irradia a luz que aclara os tempos, e as nações. As 

Escolas de Polícia e as Academias de Polícias devem ser obrigatória a todos os policiais, 

como a pia batismal o é para o católico. 

Sobre a importância da escola e da formação policial, alhures, Robert Peel, 

conhecido como pai da Scotland Yard, menciona, dentre os doze princípios da polícia 

moderna, critérios rigorosos na seleção e treinamento. 

Para Robert Peel, a seleção e o treinamento de pessoal apropriado são a raiz, a 

razão, de eficiente aplicação da lei. 

Nesse capítulo falamos sobre a integração de países em blocos econômicos e 

procuramos focar esse assunto contrastando, na medida do possível, com as questões 

relativas a segurança pública. 

Abordamos alguns aspectos do Acordo Schengen e falamos sobre questões 

relacionadas à criminal idade, segurança pública no Mercosul, no Codesul e na Crecenea

Litoral e finalizamos o capítulo apresentando assuntos relativos à educação, formação e 

treinamento, no âmbito policial. 

No capítulo seguinte abordaremos assuntos e questões ligados a segurança 

pública no Brasil e Argentina e teceremos alguns comentários sobre a influência da 

criminalidade no turismo. 
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CAPÍTULOS 

A Segurança Pública do Brasil e da Argentina: A Modelagem das Organizações 

Polícias do Codesul e da Crecenea-Litoral e os Reflexos da Criminalidade na 

Indústria Sem Chaminés 

Nada se pode dizer de tão absurdo que já não tenha sido dito por algum 
filósofo. 

Cicero 

Começaremos esse capítulo abordando aspectos ligados a segurança pública do 

Brasil e posteriormente aspectos relacionados à segurança pública da Argentina. 

Em seguida falaremos sobre as organizações policiais que atuam no Codesul e na 

Crecenea-Litoral e finalizamos o capítulo falando da indústria sem chaminés, o turismo e 

os reflexos da criminalidade nesse setor da economia. 

5.1 A Polícia Brasileira 

Com o descobrimento do Brasil, as atividades que hoje são exercidas pela Polícia 

Civil tiveram como base legal as Ordenações Manuelinas, Filipinas e Afonsinas. 

No período de vigência das Ordenações Manuelinas (1521-1557), não havia um 

serviço policial organizado. Os governadores gerais acumulavam os poderes jurídicos e 

policiais. 

Entre 1598-1666, foram publicadas as Ordenações Filipinas. Constituídas de 

cinco livros, foram consagradas pela lei de 11 de janeiro de 1603, que teve sua vigência até 

1830. 
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Nesse período, começa a ser delineada a estrutura organizacional das atividades 

jurídicas e policiais, com a criação de cargos com denominações variadas, tais como: o 

alcaide, o meirinho, ouvidor, o juiz ordinário; o juiz de vintena, os homens jurados, 

inquiridores e quadrilheiros. 

Segundo Dominici (1990), vigorou nesse período o Código Penal dos Fidalgos ( 

1603 a 1830). 

Com a proclamação da Independência do Brasil, poucas mudanças tiveram nesse 

setor que hoje denominamos segurança pública, exceto a criação da Guarda Cívica, por 

meio de portaria datada de 9 de setembro de 1822. 

A Constituição de 25 de março de 1834 fixou, definitivamente, as atribuições dos 

presidentes das províncias e as prerrogativas dos corpos legislativos provinciais para 

criarem a Guarda Policial, para atender a segurança pública em todo o território de sua 

jurisdição, revogando as disposições anteriores. 

o Código de Processo Criminal do Império, que entrou em vigor no dia 29 de 

novembro de 1832, criou o cargo de chefe de polícia e por meio da Lei n.o 261, de 3 de 

dezembro de 1841, o referido cargo foi mantido. 

o regulamento 120, de 31 de janeiro de 1842, tratou da parte policial criminal e o 

seu artigo 10 disciplinou a atribuição do Chefe de Polícia da Corte e das Províncias, dando

lhe competência de Polícia Administrativa e de Polícia Judiciária. 

Conforme mencionamos na seção anterior, foram os artigos 19 e 20 do Código 

Francês do Terceiro Brumário, ano IV, de 1894, que dividia a polícia de segurança em 

administrativa e judiciária (Frederico, 1961). 
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Com a proclamação da República, tem início no Brasil uma nova organização 

administrativa. É inaugurada a era da autonomia do Estado, na fórmula democrática das 

instituições republicanas. 

Nos primeiros quinze anos da República, a Polícia Civil, assim como a Polícia 

Militar, sofreram três reorganizações: a primeira em 1892, a segunda em 1900 e a terceira 

em 1903. 

A pnmelra reorganização republicana da polícia foi realizada por Floriano 

Peixoto. Ele rompeu com a tradição imperial de colocar magistrados no comando da 

polícia, fazendo de um oficial de exército o chefe de polícia. As duas últimas grandes 

modificações que aconteceram na polícia datam dos idos de 1964 e 1988. 

Atualmente, tramita no Congresso Nacional projeto de lei que prevê inúmeras 

mudanças do atual modelo de segurança pública brasileiro. Dentre essas mudanças está a 

unificação da Polícia Civil com a Polícia Militar. 

Não é demais relembramos que, antes de 1964, foram realizados vários estudos 

técnicos sobre a questão organizacional das polícias do Brasil. Naquela época, membros da 

polícia inglesa, Scotland Yard, estudaram os problemas policiais brasileiros e 

aconselharam a reunião dos órgãos policiais da época em uma só organização policial, 

eminentemente civil. 

Naquela época, funcionavam no Brasil a Polícia Judiciária, responsável pela 

elaboração dos inquéritos policiais; a Guarda Civil, encarregada do policiamento 

ostensivo; e a Força Pública, a qual não tinha praticamente funções de policiamento e 

obedecendo, cada qual, à autoridade policial da circunscrição territorial a que serviam. 
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A proposta de unificação, apresentada na época, foi frustrada com a Revolução 

de 1964, isto porque, a revolução estava mais preocupada com a manutenção do regime do 

que com a segurança do cidadão. A Policia Civil e a Polícia Militar passaram a servir mais 

ao regime do que ao cidadão. 

Com o advento da Constituição de 1967, ocorreram várias tentativas de unificar 

as Polícias Civil e Militar, principalmente no Estado de São Paulo, tendo em vista, os 

conflitos existentes entre as duas corporações policiais. 

A Polícia Militar, força reserva, indefinida desde o nascedouro no Brasil Colônia, 

com a Revolução, passa à condição de força auxiliar do Exército, por força do decreto-lei 

667/69. 

Após, a assinatura do Decreto-Lei 667/69, o Presidente Garrastazu Médici, que 

tinha como Ministro da Justiça o professor Alfredo Buzaid e como Ministro Chefe da Casa 

Militar o General de Brigada João Figueiredo, decretou o fim das Guardas Civis do Brasil, 

pelo decreto-lei federal 1.072, de 30 de dezembro de 1969. 

o comando das polícias militares ficou, até o ano de 1982, sob a responsabilidade 

de um coronel do Exército. Com o advento da Constituição de 1988, os órgão policiais do 

Brasil passaram a ter status constitucional. 

5.1.2 As Organizações Policiais do Brasil após a Constituição de 1988 

Atualmente, o Estado brasileiro executa as atividades de segurança pública por 

meio de vários órgãos policiais. Conforme prevê a Constituição de 5 de outubro de 1988, 

os órgãos de segurança pública no País são: 

a) Polícia Federal; 
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b)Polícia Rodoviária Federal; 

c) Polícia Ferroviária Federal; 

d) Polícias Civis; 

e) Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

Conforme descreve o artigo 144, I a lU são três os órgãos de Polícia Federal no 

Brasil, a Polícia Federal propriamente dita, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia 

Ferroviária Federal. Todas elas são organizadas e mantidas pela União, conforme prevê o 

art. 21, XIV, que também organiza e mantém a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal e nos territórios. 

5.1.3 A Polícia da União no Brasil: Polícia Federal, Policia Rodoviária Federal e 

Polícia Ferroviária Federal 

o Departamento de Polícia Federal está inserido na estrutura do Ministério da 

Justiça e tem como competência estabelecida na Constituição Federal as seguintes funções: 

a) a apuração de infrações penaiS contra a ordem política e social ou em 

detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades 

autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática 

tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, 

segundo se dispuser em lei; 

b) prevenir ou reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins; 

c) o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros 

órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. 
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d) exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteira; 

e) exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal, também fazem parte 

da estrutura do Ministério da Justiça e destinam-se, na forma da lei, ao patrulhamento 

ostensivo, respectivamente, patrulhamento das rodovias e das ferrovias, exceto das 

rodovias e ferrovias estaduais, cuja competência é das polícias dos Estados. 

5.1.4 As Organizações Policiais nos Estados Brasileiros 

o Estado brasileiro é constituído pela união indissolúvel dos Estados, Municípios 

e Distrito Federal, tendo-se resgatado o princípio federativo, na medida em que, ao 

estruturar a repartição de competências, buscou-se um certo equilíbrio entre os poderes 

atribuídos à União e aos Estados e Municípios, ficando a União, por meio do Ministério da 

Justiça, com a incumbência de coordenar o Sistema de Segurança Pública. 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública é o órgão vinculado ao Ministério da 

Justiça que tem, como missão, planejar e articular ações nacionais de segurança pública, 

bem como assistir o Ministro da Justiça nos assuntos referentes à segurança pública. 

o Ministério da Justiça conta ainda com um Departamento de Assuntos de 

Segurança, cuja competência é implementar ações nacionais de segurança pública no 

combate à criminalidade e à violência de qualquer natureza, bem como promover os 

serviços de secretaria-executiva do Conselho Nacional de Segurança Pública. 

Essa estrutura organizacional da Segurança Pública é característica peculiar nas 

nações que adotam o princípio federativo, com nuanças pequenas de país para país. 

Conforme prevê a Constituição Federal, a segurança pública nos Estados está a 
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cargo das polícias civis que fazem o papel de polícia judiciária estadual, a polícia militar e 

o corpo de bombeiros. Esses órgãos estão no nível de execução programática, das 

Secretarias de Estado da Segurança Pública. 

Nessa estruturação, a Secretaria de Estado da Segurança Pública apresenta-se 

como um órgão do Poder Executivo, subordinado à autoridade do governador do Estado e 

organizado de acordo com os princípios da hierarquia e da disciplina. 

A Secretaria tem como objetivo, no território do Estado, observadas as normas 

jurídicas e a competência da União, o exercício das funções de proteção à vida e aos bens; 

preservação da ordem e da moralidade pública; de preservação das instituições político

jurídicas, bem como de apuração das infrações penais, exercício da polícia judiciária e 

cooperação com as autoridades judiciárias, civis, militares, com assuntos de segurança 

interna. 

5.1.5 A Missão da Polícia Civil e Polícia Militar 

A Polícia Civil, é a instituição incumbida das funções de polícia judiciária e 

apuração de infrações penais, exceto as de competência da Polícia Federal e militares, 

sendo instituição dirigida por delegado de polícia de carreira. 

À Polícia Militar de cada Estado cabe a função de polícia ostensiva e a prevenção 

da ordem pública, enquanto ao Corpo de Bombeiros Militar compete, além de outras 

tarefas definidas em lei, a de prevenção e debelação de incêndio, a execução de atividades 

de defesa civil. 

As policias militarizadas dos Estados são consideradas forças auxiliares do 

exército e se subordinam, juntamente com as Polícias Civis, aos governadores dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Territórios. 
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Conforme prevê o artigo 21, XIV, da Constituição Federal do Brasil, as polícias 

civis e militares do Distrito Federal e dos Territórios são organizadas e mantidas pela 

União. Entretanto, as polícias dos Estados são por eles organizadas e mantidas, obedecidas 

as normas gerais federais previstas nos artigos 22, XXI, e 24, XVI, da Constituição 

Federal que regula sobre a organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. 

José Afonso da Silva (1999), critica esse atual modelo dizendo que, pela primeira 

vez, as polícias do Brasil ficam subordinadas a normas gerais federais, sem qualquer 

justificativa, para tanto, a não ser meros interesses corporativos que fizeram introduzir tal 

dispositivo na Constituição. 

Essas são as policias que têm como função a manutenção da ordem pública, 

proteger o indivíduo e garantir o desenvolvimento material e espiritual do cidadão. 

Com relação aos Municípios, a Constituição de 1988, passou a dar poderes para 

esses entes federativos organizarem Guardas Municipais e, caso sejam criados, serão 

órgãos da administração municipal, assim, sujeitas ao princípio da legalidade, hoje inserido 

no art. 37, caput, da Constituição Federal, cujas funções são a de proteção de bens, 

serviços e instalações municipais, conforme dispuser a lei. 

Os Municípios brasileiros não ficaram com nenhuma específica responsabilidade 

pela segurança pública, cabe ao Município apenas auxiliar o Estado no cumprimento dessa 

função. 

Deve-se salientar, que a Constituição brasileira não autoriza os Municípios a 

instituírem órgão de segurança pública e muito menos ainda, de polícia judiciária. 

Essa forma federativa do Estado brasileiro outorga às unidades da federação 
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somente detenninados poderes, dentre eles, o de organizar o funcionamento da segurança 

pública' 

Podemos observar, pelo que foi apresentado, que no sistema federativo 

brasileiro, compete privativamente à União legislar sobre nonnas gerais sobre segurança 

pública. Os Estados e o Distrito Federal legislam de fonna concorrente nesse assunto. 

Ressalva-se, no entanto, que nos territórios estaduais atuam também, a Polícia 

Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Ferroviária 

Federal. 

5.3 A Polícia Argentina 

A Argentina, tal qual o Brasil, é uma República federativa, existindo naquele 

país a polícia da União que atua, exclusivamente, no combate a delitos de caráter federal e 

a polícia das policiais Provinciais que atuam dentro dos seus limites. 

Podemos dizer que na Argentina atuam como instituições de Segurança Pública 

os seguintes órgãos policiais: 

a) Prefectura Naval Argentina; 

b) Gendanneria Nacional Argentina; 

c) Polícia Federal; 

d) Polícia Aeronáutica Nacional; 

e) Polícia da Província. 

A Aduana Argentina, também, possui algumas características policiais, mas não 

faz parte da Segurança Pública argentina. 

A Prefeitura Naval Argentina, a Gendanneria Nacional Argentina, A Polícia 

Federal, a Polícia Aeronáutica Nacional são órgãos que representam a polícia da União na 

Argentina. 



5.3.1 A Polícia da União na Argentina: Missão e Abordagem Estrutural da da 

Prefectura Naval Argentina, da Gendarmeria nacional Argentina, da 

Polícia federal e da Polícia Aeronáutica Nacional Argentina 
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A Prefectura Naval Argentina é uma similar dos Fuzileiros Navais do Brasil, 

porém com a fiscalização e o controle dos rios e portos internos do país. 

A Gendarmeria Nacional Argentina foi criada em 1938, pelo Congresso 

Nacional argentino e é força de segurança de natureza militar vinculada hierarquicamente 

ao Ministério do Interior. 

É uma polícia de fronteiras e teoricamente atua nos limites da fronteira da 

Argentina e no controle de acesso ao país. É a polícia que atua nos assuntos relacionados à 

migração na Argentina. 

A Gendarmeria mantém convênios com órgão denominado Migraciones, que 

controla a entrada de saída de pessoas no país e também possui convênios cumprindo a 

tarefa de aduanas e até 1992 cuidava, também, de todos os aeroportos na Argentina. 

A missão da Gendarmeria é satisfazer, na zona de sua responsabilidade 

territorial e nos outros lugares do país, por disposição do Poder Executivo nacional ou 

Justiça Federal, as necessidades emergentes do Estado nacional em matéria de segurança 

interior, defesa nacional, executar o controle e vigilância de fronteiras, custódia de 

objetivos estratégicos, participar da segurança operacional e operações militares que 

derivem de planejamento militar. 

Além dessas missões, cabe ainda à Gendarmeria, as seguintes funções 

particulares: 

a) dar segurança aos representantes diplomáticos argentinos no exterior; 

b) integrar organizações militares e policiais no exterior; 
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apoiar a comunidade em catástrofes produzidas por agentes da natureza e 

d) contribuir na preservação do meio ambiente. 

A Gendarmeria exerce, ainda, funções militares e policiais em planos 

diferenciados. Porém, o que nos interessa nesse trabalho são as funções policiais e, nesse 

sentido, a Gendarmeria atua no combate à migração, contrabando, ações terroristas, 

narcotráfico, narcoterrorismo, infrações interjudiciais de transporte de carga e passageiros, 

meio ambiente, alteração da ordem pública, delitos econômicos, infrações de trânsito em 

rodovias internacionais, evasão fiscal e outros. 

A Polícia Aeronáutica Nacional, agora independente, originou-se de uma fração 

da Força Aérea. Inicialmente, controlava os aeroportos internacionais do país e agora 

controla todos os aeroportos habilitados, mesmo que de âmbito local. Funciona nos 

aeroportos provinciais, nacionais e internacionais e cumpre a missão dentro dos limites de 

cada aeroporto. 

O Departamento de Polícia Argentino - Polícia Federal foi fundado em 11 de 

junho de 1580 na cidade de Trindade y Puerto de Santa Maria de Buenos Aires, por Juan 

de Garay e como no Brasil, os alcaides exerciam as funções judiciais e policiais. 

A Polícia Federal é a polícia judiciária da União, tal como a Polícia Federal 

brasileira atua na repressão de delitos federais e naqueles que afetam os interesses do 

Estado nacional. 

5.3.2 A Estrutura e Missão das Organizações Policiais das Províncias Argentinas 

A forma de organização da Polícia Provincial, depende do governador de cada 

unidade federativa, que juntamente com o ministro de governo estruturam as unidades 

policiais de forma preventiva e repressiva, funcionando como auxiliar permanente da 

justiça argentina. As polícias provinciais também trabalham na fiscalização do trânsito. 
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O órgão máximo da Polícia Provincial é coordenado por um oficial superior de 

carreira, denominado Chefe de Polícia, o qual é designado pelo governador da Província. 

A estrutura orgânica da Polícia Provincial varia de Província para Província. A 

Polícia da Província de Missiones, por exemplo, é regulada pela Lei n.o 3.389, denominada 

(nova Lei Orgânica Policial) que veio a corrigir vazios legais e segundo os policiais que 

atuam nessa Província. 

Essa lei orgânica estabelece claramente qUaiS são os deveres e atribuições 

policiais, instituindo uma centralização administrativa e uma descentralização operativa. 

Não obstante as atribuições e competências das polícias argentinas estarem 

definidas em Lei na Argentina há conflitos de atribuições e competência, tal qual no Brasil. 

Em conversa com o Major Trindade da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, 

este comentou a respeito de conflitos de atribuições nas policiais argentina. Disse, o oficial 

miliciano, que a polícia federal argentina em certos casos se arvora no direito de trabalhar 

na investigação de outros delitos que não são de sua atribuição, como o tráfico de drogas, 

cujo investigação está atribuída às polícias provinciais e gendanneria nacional. 

A diversidade de órgãos policiais na argentina, confonne menCIOnamos, dá 

ensejo a conflitos, tal qual no Brasil. 

Podemos observar que os modelos brasileiro e argentino são semelhantes, aliás, 

os modelos policiais desses dois países, confonne já mencionamos, são típicos dos países 

que adotam o sistema federativo. 

A diferença constatada nos dois modelos apresentados está na maior autonomia 

das províncias argentinas em organizar suas polícias e de poder assinar convênios 

internacionais, fato que no Brasil não ocorre, ou seja, as unidades federativas brasileiras 

não possuem tal liberalidade. 

No que se refere à estruturação organizacional dos dois modelos, podemos 
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observar, que de um modelo para o outro modelo ocorre alguma nuança no que se refere à 

nomenclatura dos órgãos, mas as funções e o funcionamento do sistema de segurança 

pública do Brasil e da Argentina são semelhantes. 

Há dois fatos intimamente ligados ao tema objeto de estudo, que não podemos 

deixar de enfatizar. O primeiro, refere-se ao aspeto legal, ou seja, o sistema de Seguridad 

na Argentina, não tem status constitucional como no Brasil. O outro fato diz respeito à 

participação das foças armadas na segurança interna do país. 

Com relação a participação das forças armadas na segurança interna da 

argentina, a Lei de Segurança Interna n.O 24.059, sancionada em 18 de dezembro de 1991 e 

promulgada em 3 de janeiro de 1992, limitou a participação das forças armadas argentinas 

na segurança interna do país. 

Anterior a essa Lei vigia a denominada Lei de Defesa Nacional n.O 23.354, que 

restringia a participação das forças armadas, apenas, em atividades de inteligência e 

participação nos assuntos internos do país. 

A nova lei, a de n.O 24.059, abrigou esse dispositivo, mencionando que as forças 

armadas na Argentina podem, desde que sejam requisitadas, intervir dentro do país, se as 

forças de segurança se mostrarem insuficientes. 

5.4 Turismo: Os Reflexos da Criminalidade na Indústria Sem Chaminés 

O turismo é considerado a indústria do novo milênio. Essa indústria, segundo 

fontes da WTTC - World TraveI and Tourism Council e OMT - Organização Mundial do 

Trabalho, teve no ano de 1999, no mundo, um faturamento de US$ 4, 5 trilhões e US$ 

792,4 bilhões de impostos. 

A industria sem chaminés é responsável pela geração, no mundo todo, de cerca de 

192 milhões de empregos. 
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No Brasil, essa indústria, segundo a Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas - e a Embratur - Empresa Brasileira de Turismo - a industria sem chaminés 

gerou no ano de 1998, cerca de US$ 31,9 bilhões de renda. Nesse mesmo ano tivemos 38,2 

milhões de turistas domésticos, o que gerou uma receita de US$ 13,2 bilhões. 

Segundo a fonte acima mencionada, no ano de 1999 entraram no Brasil 5,1 

milhões de turistas estrangeiros o que gerou o ingresso no país de US$ 4,9 bilhões de 

divisas. 

No ano de 1999, o Brasil recebeu 5.107.169 turistas estrangeiros, dos qUaiS 

1.548.571 são argentinos. 

Segundo pesquisas da OMT - Organização Mundial do Turismo, 80% das viagens 

feitas no mundo são de curta distância, o que eqüivale a uma média de cinco horas. Esta 

constatação vem levando o governo brasileiro a investir bastante no Mercosul e os 

resultados nesses últimos anos foram positivos e o Brasil deixou a 43a posição do ranking 

da OMT para 29a posição. 

A proximidade geográfica entre os países do Mercosul é um dos pontos positivos 

para incrementar o turismo brasileiro e argentino. 

Não obstante os avanços conseguidos pela indústria do turismo, o item segurança 

é um dos problemas enfrentados pelo setor. 

A Revista Conjuntura Econômica, de novembro de 1997, publicou o artigo 

intitulado "A violência está matando o turismo no Brasil". 

Menciona o editorial que ao lado da Colômbia, um país envolvido em cruenta 

guerra civil, o Brasil se encontra nos últimos lugares do turismo receptivo mundial. 



120 

Em conseqüência disso, o nosso déficit no item vIagens internacionais do 

balanço de pagamento já representa em 1997, quase 5% do déficit da balança comercial, ou 

a soma astronômica de US$ 4,3 bilhões, segundo a reportagem. 

o avanço exponencial da violência no pais tem corroborado para que o Brasil 

permaneça nessa situação. 

A difusão das imagens de barbárie, no exterior, prejudica a indústria do turismo 

aqUI no Brasil. Para ter uma idéia, no ano de 1997 o país registrou cerca de 50 mil 

homicídios, enquanto na Argentina, no mesmo ano houve 400 homicídios. A divulgação 

desses índices afugenta o turista de qualquer país. 

Segundo estudos realizados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento -

BID - São Paulo e Rio de Janeiro lideram na ocorrência de homicídios por cem mil 

habitantes, conforme demonstra a tabela 2. 
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Tabela 2 homicídios 

Cidade Homicídio Taxa por 100 millhab. 

Buenos Aires 300 5,0 

Santiago 272 1,9 

Nova York 1.175 13,1 

São Paulo 12.000 67,0 

Rio de Janeiro 8.438 64,0 

Jardim Angela (São 207 111,5 
Paulo - SP) 

América Latina 20,0 

Fonte: Informe BID 

A industria sem chaminé rende bilhões de dólares em lucros e milhões de 

empregos. Para se ter uma idéia, o turismo oferece anualmente, nos Estados Unidos, algo 

em tomo de US$ 70 bilhões, ou seja mais do que o PIB - produto interno bruto do Estado 

do Rio de Janeiro e de Minas Gerais juntos. 

Infelizmente, o Brasil não acompanhou a evolução da indústria do turismo 

registrada no Uruguai, na Argentina e no Chile. 

Pegando a Argentina como parâmetro, esse país, nos anos 80, registrava um 

desempenho menor do que o do Brasil, ou seja, naquela década em 1986 e 1987 entraram 

na Argentina 1,8 milhões de turistas contra 2 milhões no Brasil. 
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Em 1994, entraram na Argentina cerca 4,5 milhões de turistas, enquanto no 

Brasil entraram 1.6 milhão. 

Observa-se, portanto, que os altos índices de criminalidade influenciam na escolha 

do turista. Sendo assim, não podem faltar nas discussões sobre políticas de segurança 

pública as questões acima mencionadas. 

Nesse capítulo abordamos a segurança pública do Brasil e da Argentina. 

Apresentamos, na medida do possível, como estão estruturado os órgãos de segurança, e 

qual a missão dos órgãos policiais. Falamos, finalmente, sobre os reflexos da criminalidade 

na indústria do turismo. 

Eis aqui, portanto, a contextualização do tema e o arcabouço teórico retirados dos 

livros e documentos, os quais confrontados com os dados obtidos no campo serviram de 

suporte para estabelecer existentes entre os assuntos objetos da pesquisa e a conclusão 

dessa dissertação, tema que será abordado no próximo capítulo 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES 

... Quando queremos reprovar utilmente e mostrar ao outro que está errado, 
devemos observar que lado do problema ele considera, pois provavelmente tem razão 
daquele ponto de vista. Reconhecendo então que ele está certo, mas descobrindo-lhe ao 
mesmo tempo o outro lado da questão, agradamos-lhe e covencêmo-Io, pois percebe que 
não estava errado, mas apenas deixara de ver todos os lados. 

Blaise Pascal 

6.1 Conclusão e Considerações Finais 

Essa dissertação se origina de um estudo realizado no âmbito do Codesul e da 

Crecenea-Litoral e aborda, especificadamente, sobre a integração policial nessa região, 

objetivando identificar até que ponto o acordo firmado foi executado. 

Dentre outros aspectos, focamos peculiaridades relacionadas às políticas 

públicas de segurança pública da região, mais precisamente, os acordos assinados entre os 

governadores das unidades federativas do Codesul e da Crecenea-Litoral e sobre 

Segurança Pública no Mercosul, especificamente a segurança pública do Brasil e da 

Argentina. 

o trabalho constitui-se em um estudo inter-regional. Procuramos apresentar, as 

iniciativas tomadas pelos governadores das unidades federativas e autoridades ligadas à 

área de segurança pública para garantir o ir e vir das pessoas e mercadorias com segurança 

no âmbito do Codesul e da Crecenea-Litoral, mostrando as políticas que foram formuladas 

e implementadas no setor policial da região. 

Apresentamos a etimologia do termo políticas públicas, as origens do Estado e da 

sociedade e depois comentamos sobre segurança pública de uma forma geral. A partir 
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desse momento afunilamos o estudo e passamos a abordar sobre assuntos relacionados à 

pesquisa propriamente dita, ou seja, passamos a falar sobre a integração policial no âmbito 

do Codesul, Crecenea-Litoral para responder a situação problema proposta: 

Até que ponto o que foi acordado nos documentos legais do Codesul Crecenea

Litoral, na área de segurança pública, está sendo executado? 

A partir da formulação dessa situação problema começamos a desenvolver os 

estudos e as pesquisas necessárias à conclusão dessa dissertação. 

Para reposicionar o leitor apresentamos neste capítulo uma sinopse do que foi e 

como foram realizados os estudos e as pesquisas desde o primeiro capítulo para, 

posteriormente, entrarmos no âmago da questão: a conclusão dos estudos. 

o pnmeIro capítulo apresenta O PROBLEMA E A METODOLOGIA, e 

mostra, o problema, o objetivo geral, a importância da pesquisa e suas limitações. Podemos 

disser que essa primeira parte do trabalho, se comparada a um ser humano, seria a cabeça 

da dissertação. 

Nos capítulo segundo, terceiro, quarto e quinto capítulos estão sintetizados o 

arcabouço teórico dos estudos e das pesquisas. Estão desenhados nesses capítulos toda a 

sustentação teórica do trabalho. Essa parte da dissertação é como se fosse a espinha dorsal 

do trabalho. Esses capítulos vão direto ao cerne da questão objeto de pesquisa, tendo como 

titulo: AS POLÍTICAS PÚBLICAS: O ESTADO DA ARTE EM GOVERNAR E 

ADMINISTRAR A COISA PÚBLICA. 

o assunto - AS POLÍTICAS PÚBLICAS: O ESTADO DA ARTE EM 

GOVERNAR E ADMINISTRAR A COISA PÚBLICA - é apresentado a partir do 
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neologismo das palavras política e pública e nesse contexto apresentamos a tricotomia 

público, privado e organização não governamental. No capítulo mostramos como se 

desenvolvem as políticas públicas, desde a criação, mostrando todas as fases, a saber: 

agenda, formulação, implementação e avaliação. 

O capítulo terceiro apresenta as ORIGENS E TRANSFORMAÇÕES DO 

ESTADO E DA SOCIEDADE: A INFLUÊNCIA DAS MUDANÇA PARA O 

CIDADÃO. Abordar questões e assuntos relacionados com a Segurança Pública, a partir 

de uma visão macro. Tecendo comentários sobre a origem do Estado, as formas de solução 

dos conflitos entre pessoas. Falamos sobre a vingança privada, sobre a intervenção do 

estado para dirimir as contendas, sobre a influência da Revolução Francesa e Inglesa na 

atuação da polícia, sobre os direitos e garantias individuais da pessoa e derradeiramente 

sobre a atuação da polícia. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio contrastamos os assuntos do capítulo 

anterior com assuntos relacionados à economia e combate à criminalidade e criamos o 

capítulo quarto, que tem o seguinte título : A INTEGRAÇÃO DE PAÍSES EM 

BLOCOS ECONÔMICOS E O COMBATE À CRIMINALIDADE. 

A partir desse momento começamos a afunilar as questões e o assunto foco da 

dissertação. 

Comentamos sobre a integração de países em blocos econômicos e falamos 

sobre a União Européia e o Mercosul. Tecemos comentários sobre o Tratado Schengen, 

sobre os esforços das autoridades do Codesul e da Crecenea-Litoral, para levar a bom 

termo o serviço policial nas unidades do Codesul e da Crecenea-Litoral, bem como, 

falamos sobre formação policial na era de integração de países em blocos econômicos. 

Finalizamos o nosso arcabouço teórico com o quinto capitulo intitulado: A 

SEGURANÇA PÚBLICA DO BRASIL E DA ARGENTINAS: UM ESTUDO SOBRE 
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AS ORGANIZAÇÕES POLÍCIAS QUE ATUAM NAS UNIDADES 

FEDERATIVAS DO CODESUL E DA CRECENEA-LITORAI. Nesse capítulo 

abordamos os assuntos relacionados diretamente ao objetivo do trabalho propriamente dito. 

Falamos sobre a segurança pública no Brasil e na Argentina, abordamos aspectos 

organizacionais e sobre a missão das polícias do Codesul e da Crecenea-Litoral, bem como 

tecemos comentários sobre a indústria do turismo. Navegamos nos meandros da história do 

Estado, sociedade e segurança pública, sempre contrastando esses assuntos com o direito 

de ir e vir dos cidadãos e de bens, até chegar às questões relacionadas ao Mercosul, 

Codesul e Crecenea-Litoral. 

6.2 - Considerações finais e propostas 

o acordo inter-regional firmado entre o Codesul e a Crecenea-Litora1 tem como 

objetivo minimizar problemas comuns relacionados à criminalidade, principalmente 

aqueles ocorridos nas áreas de fronteira, bem como aqueles que por um motivo outro 

passam pela região como, por exemplo, o furtos e roubos de carros, tráfico de armas e 

drogas e contrabando e descaminho. 

Observamos que as questões ligadas à integração policial entre o Codesul e a 

Crecenea-Litoral não se encontra na agenda de prioridades do Mercosul e que os esforços 

dos governadores acabam se perdendo diante de burocracias administrativas e da falta de 

legislação federal, dos dois países - Brasil e Argentina - para regular o assunto. 

Ressaltamos que o Codesul é uma autarquia estadual, não sendo, portanto, 

sujeito de direito público à luz do que dispõe a Convenção sobre Tratados de Havana de 

1928 e da Convenção sobre Direitos dos Tratados de Viena de 1969. Esse fato limita a 

atuação desse ente jurídico. 

Referente a esse assunto, já houve recomendação do Ministério Público Federal 
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do Estado do Rio Grande do Sul, ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança do Rio 

Grande do Sul, Dr. José Paulo Bisol, para que fosse tomado sem efeito acordo finnado 

entre o Codesul e a Crecenea-Litoral pois esse fere dispositivos legais pátrios. 

Constatamos que os grupos de integração temática tanto do Codesul como da 

Crecenea-Litoral, estão em uma fase embrionária. Os trabalhos desenvolvidos por esses 

dois órgãos se mostra que os dois Conselhos de Segurança Pública - do Codesul e da 

Crecenea-Litoral - é de operacionalidade, mais infonnal do que institucional no que se 

refere às tomadas decisões. Observamos que há certas decisões nas quais não se levam em 

a falta de legislação regulando o assunto, citamos como por exemplo a criação do Ofical 

Enlace. 

Está certo que a criação do Oficial Enlace foi idealizada para auxiliar no 

atendimento aos turistas argentinos e brasileiros em épocas de temporadas de férias. Nesse 

caso, observa-se, que houve a transposição de um problema e se chegou a uma situação 

ideal, ou seja pleno atendimento da comunidade argentina e brasileira, mas o aspecto legal 

não foi respeitado. 

Quanto ao aspecto organizacional observamos que os órgãos policiais que atuam 

no âmbito do Codesul e da Crecenea-Litoral não trabalham de fonna integrada 

Há falta de integração interna, dos órgãos de segurança pública, inexistência de 

legislações federais que regulamentem o assunto e constantes mudanças de mandatos 

políticos, os quais inibem a existência de uma continuidade administrativa nos órgãos 

policiais. 

Constatamos que no desenvolvimento de políticas para o setor sobressai, com 

exclusividade, a vontade subjetiva dos burocratas do setor de segurança pública. 

Assim, nos acordos não há participação da sociedade, há pouca participação das 

unidades policiais e não se cogita nada sobre a participação de órgãos não governamentais. 
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Os acordos e propostas firmados aportam idéias magníficas para solução dos 

problemas de segurança pública nas duas regiões; entretanto, observamos que há pouca 

vontade política e falta sustentação legal para os órgãos do Codesul e da Crecenea-Litoral 

trabalharem de forma integrada para o combate à criminalidade na região. 

Podemos concluir, em suma, que o acordo firmado entre o Codesul e a Crecenea

Litoral na área de segurança pública, praticamente não está sendo executado na prática. 

Isto posto, fazemos as seguintes recomendações: 

6.2.1) Realização de estudo sobre o assunto, mas com participação de todos os 

órgãos que atuam na persecução criminal - Polícia Civil, Polícia Militar, 

Ministério Público Estadual e Federal, Poder Judiciário Estadual e 

Federal dos dois países; 

6.2.2) Desenvolvimento de políticas locais objetivando primeiramente a 

integração administrativa e operacional dos órgãos policiais locais; 

6.2.31 Realização de um estudo propondo a criação de uma área neutra entre as 

fronteiras para facilitar a atuação dos órgãos policiais dos dois países; 

6.2.41 Observar quando da formulação das políticas a cultura social e 

organizacional das policias dos dois países; 

6.2.5) Discutir os problemas de segurança pública de forma sistêmica e com a 

participação concomitante da a sociedade, dos órgãos policiais, dos 

órgãos do Ministério Público e do Poder Judiciário e organizações não 

governamentais. 

Para uma nova agenda de pesquisa, propomos trabalhos que possam subsidiar as 

recomendações aqui enunciadas. 

Está é a dissertação que teve como tema questões ligadas a integração dos 
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órgãos de segurança pública do âmbito do Codesul e da Crecenea-Litoral. 
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