
1 

 

            

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM ESTUDOS FRONTEIRIÇOS 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 

CAMPUS DO PANTANAL 

 

 

 

 

ALEX JORGE DAS NEVES 

 

 

 

PLANO ESTRATÉGICO DE FRONTEIRAS, RUMOS E DESAFIOS DA 

INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA NO 

CONTEXTO DOS GABINETES DE GESTÃO INTEGRADA DE 

FRONTEIRAS.  

Orientador: Marco Aurélio Machado de Oliveira 

Co-orientadora: Lia Osório Machado 

 

 

 

 

CORUMBÁ – MS 

2016 

 



2 

 

ALEX JORGE DAS NEVES 

 

 

 

 

 

 

PLANO ESTRATÉGICO DE FRONTEIRAS, RUMOS E DESAFIOS DA 

INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA NO CONTEXTO 

DOS GABINETES DE GESTÃO INTEGRADA DE FRONTEIRAS. 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação/Mestrado em Estudos Fronteiriços 

da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, Campus do Pantanal – CPAN- UFMS, 

como parte das exigências para obtenção do 

título de Mestre. 

 

Linha de pesquisa: Ocupação e Identidade 

Fronteiriças – Gestão sobre Violência e 

Criminalidade na Fronteira 

 

Orientador: Prof. Dr. Marco Aurélio Machado 

de Oliveira 

 

Co-orientadora: Prof. Dra. Lia Osório Machado 

 

 

 

 

 

CORUMBÁ – MS 

2016 



3 

 

ALEX JORGE DAS NEVES 

 

 

PLANO ESTRATÉGICO DE FRONTEIRAS, RUMOS E DESAFIOS DA 

INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA NO CONTEXTO 

DOS GABINETES DE GESTÃO INTEGRADA DE FRONTEIRAS. 

 

Dissertação de autoria de Alex Jorge das Neves, apresentada ao programa de Pós-

graduação Mestrado em Estudos Fronteiriços da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, Campus do Pantanal, como requisito parcial e final para a obtenção do grau de 

Mestre em Estudos Fronteiriços, em 30 de setembro de 2016, defendida e aprovada pela 

banca examinadora abaixo descrita.  

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Orientador / Presidente 

Dr. Marco Aurélio Machado de Oliveira 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 

 

 

Membro 

Dra. Alline Pedra Jorge Birol 

Fundação João Pinheiro 

 

 

Membro 

Dr. Bruno Ricardo Viana Sadeck dos Santos 

Universidade Federal de Pelotas 

 

 

 

CORUMBÁ – MS 

2016 



4 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

Aos meus amados e queridos pais, Egídio Jorge das Neves (in memorian), Jocilene 

dos Santos das Neves e à minha amada e querida filha Jennifer Nayane Souto das Neves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 Agradeço, inicialmente a Deus, por ter dado-me a oportunidade de conhecer os 

principais rincões das nossas fronteiras, em centenas de municípios, da I sub-região 

fronteiriça no Tumucumaque, Oiapoque, Estado do Amapá, até a metade Sul do Estado 

do Rio Grande do Sul, na XVII sub-região no Chuí. Não tenho palavras para expressar a 

gratidão por trabalhar, conhecer e aprender com as pessoas dessas regiões, que 

despertaram em mim, a vontade de frequentar esse Mestrado em Estudos Fronteiriços, 

realizado numa das mais belas cidades de nossas fronteiras, Corumbá, no Mato Grosso 

do Sul, berço de um dos mais exóticos biomas da terra, o Pantanal. Este trabalho não é 

simplesmente a finalização de uma pesquisa, é para mim, o fechamento, com chave de 

ouro, de um ciclo muito importante na minha vida e carreira profissional, na realidade, 

uma das mais gratificantes experiências da minha vida. De fato, um tema empolgante, 

contagiante e que me fez enxergar e viver um assunto, muitas vezes marginal, sem muitas 

pessoas interessadas, mas que guarda conhecimentos inestimáveis da cultura, história e 

formação do Brasil e dos nossos vizinhos sul-americanos . 

 Quero agradecer aos meus queridos e amados irmãos, minha querida e amada 

namorada e meus familiares, que me acompanharam diariamente nesta caminhada, que 

me fez crescer como pessoa e profissional, me apoiando, incentivando e dedicando seu 

tempo sem pestanejar. Obrigado por tudo!. 

 Agradeço aos amigos que conquistei na equipe ENAFRON, nas fronteiras do 

nosso querido Brasil, em todos os Estados: Amapá, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, 

durante as idas e vindas dos encontros técnicos da ENAFRON e diversas outras 

atividades, que tive a grata satisfação de participar, em nome de Daniel Garcia, Hernany 

Bueno e José Camilo agradeço aos demais. 

 Agradeço aos meus amigos e camaradas que conquistei na Polícia Militar de 

Goiás, na Secretaria Nacional de Segurança Pública e no Ministério da Justiça, que 

sempre me apoiaram e me inspiraram nessa jornada, em nome de Regina De Luca, 

Cristina Gross Villanova e Heloisa Marques Gimenez, agradeço imensamente todos esses 

amigos. Obrigado pelo apoio e confiança! 

 Não poderia esquecer dos amigos da CDIF, UFRJ (NECVU e RETIS), da 

UFRGS, UNB, UFAC, UNIOESTE, UNILA, PRF, PF, Receita Federal, e de tantas outras 

instituições que tive a honra de trabalhar e aprender sobre as nossas fronteiras, em nome 

da Professora Lia Osório minha co-orientadora, Professora Adriana Dorfman, Professora 

Rebeca Steiman e de meus camaradas de longas e intermináveis discussões sobre 

fronteiras, Alexandre Peixoto e Moises Dionísio da Silva, agradeço a todos. 

 Agradeço aos meus queridos amigos do Mestrado em Estudos Fronteiriços do 

Campus Pantanal da UFMS em Corumbá, companheiros de primeira hora e que me 

incentivaram a todo momento, em nome dos meus amigos Silva Neto e Rosa, agradeço 

aos demais. 



6 

 

 Aos grandes companheiros e amigos de Mato Grosso do Sul, da SEJUSP, DOF, 

PMMS, PCMS e do GGIF,  em nome do Cel Orti, Cel Godoy, Cel Duarte, Cel Alexandre, 

Cel Edimilson e Maj Katiane agradeço aos demais. 

 Ao meu mestre, amigo e companheiro, Marco Aurélio, que me aturou durante 

trinta meses, orientando, ajudando e apoiando nesta jornada, sendo fundamental para 

conclusão deste importante trabalho, muito obrigado!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

RESUMO 

 

 

 

 

NEVES, Alex Jorge das. Plano Estratégico de Fronteiras, rumos e desafios da integração 

e cooperação em segurança pública no contexto dos Gabinetes de Gestão Integrada de 

Fronteiras. 2016. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em Estudos 

Fronteiriços, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Corumbá, 2016. 

  

 

 

O presente trabalho buscou compreender as estratégias adotadas pelo governo federal 

brasileiro para potencializar e aprimorar a integração dos órgãos de segurança pública nos 

últimos anos, especialmente no contexto dos Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras, 

instituídos a partir da implantação do Plano Estratégico de Fronteiras, além de pesquisar 

os desafios da governança e cooperação entre os diversos órgãos e atores envolvidos com 

a segurança pública nas regiões de fronteira, a partir de uma análise nacional, bem como 

local, com recorte na fronteira do Brasil com a Bolívia, na região de Corumbá / Ladário 

- MS e Puerto Suarez / Puerto Quijarro na Bolívia.  Foram realizadas pesquisas 

bibliográficas e análises de diversos documentos oficiais do governo federal e dos estados 

da federação, bem como realizadas abordagens e aplicação de questionários 

semiestruturados a gestores da Presidência da República, Secretaria Nacional de 

Segurança Pública, Secretaria de Segurança Pública e Justiça de Mato Grosso do Sul,  

membros do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira do Polo de Corumbá – MS, além 

de servidores dos órgãos de segurança, Defesa e fiscalização que atuam na região, para 

que fosse possível compreender as interfaces, dinâmicas, avanços e desafios da integração 

e articulação desses atores nas regiões de fronteira. 

 

 

Palavras-chave: Segurança pública. Governança. Fronteira. Integração. Cooperação e 

gestão integrada.  
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RESUMEN 

 

 

 

 

NEVES, Alex Jorge das. Plan de Estratégico de Fronteras, direcciones y desafíos de la 

integración y la cooperación en materia de seguridad pública en el contexto de las oficinas 

integradas de Frontera. 2016. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em 

Estudos Fronteiriços, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Corumbá, 2016. 

  

 

 

Este estudio trata de comprender las estrategias adoptadas por el gobierno federal de 

Brasil para aumentar y mejorar la integración de los órganos de seguridad pública en los 

últimos años, especialmente en el contexto de la gestión integrada de las fronteras 

Oficinas, establecido después de la aplicación del Plan Estratégico de Fronteras, además 

de la investigación de los desafíos de la gobernabilidad y la cooperación entre los distintos 

organismos y agentes implicados en la seguridad pública en las regiones fronterizas, a 

partir de un análisis nacional y local, con el recorte en la frontera entre Brasil y Bolivia, 

en la región de Corumbá / Ladário - MS y Puerto Suárez / Puerto Quijarro en Bolivia. la 

investigación y el análisis de diversos documentos oficiales del gobierno federal y los 

estados de la federación bibliográfica se realizaron y realizan enfoques y aplicación de 

cuestionarios semi-estructurados a los gerentes de la Presidencia, la Secretaría Nacional 

de Seguridad Pública, Ministerio de Seguridad Pública y Justicia de Mato Grosso Sur, los 

miembros de la Oficina de Gestión integrada de Fronteras Polo Corumbá - MS, y los 

servidores de los organismos de seguridad, defensa y control que operan en la región, 

para que sea posible entender las interfaces, la dinámica, los logros y desafíos de la 

integración y la articulación de estos actores en las regiones fronterizas. 

 

 

Palavras-chave: Seguridad pública. Gobernabilidad. Frontera. Integración. La 

cooperación y la gestión integrada.  
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ABSTRACT 

 

 

NEVES, Alex Jorge das. Strategic Boundary Plan, directions and challenges of 

integration and cooperation in public security in the context of the Integrated Border 

Management Offices. 2016. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em 

Estudos Fronteiriços, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Corumbá, 2016. 

 

 

The present work sought to understand the strategies adopted by the Brazilian federal 

government to enhance and improve the integration of public security agencies in recent 

years, especially in the context of the Integrated Border Management Offices established 

since the implementation of the Strategic Border Plan. To research the challenges of 

governance and cooperation among the various agencies and actors involved in public 

security in the border regions, based on a national as well as local analysis, with a cut in 

the border of Brazil and Bolivia in the region of Corumbá / Ladário - MS and Puerto 

Suarez / Puerto Quijarro in Bolivia. Bibliographical researches and analyzes of several 

official documents of the federal government and the states of the federation were carried 

out, as well as approaches and application of semi-structured questionnaires to managers 

of the Presidency of the Republic, National Secretariat of Public Security, Secretariat of 

Public Security and Justice of Mato Grosso Members of the Integrated Border 

Management Office of the Polo de Corumbá - MS, as well as servers of the security, 

defense and inspection agencies that operate in the region, so that it would be possible to 

understand the interfaces, dynamics, advances and challenges of integration and 

Articulation of these actors in the border regions 

 

 

 

 

Keywords: Public security. Governance. Border. Integration. Cooperation and integrated 

management 
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APRESENTAÇÃO 

 

A linha fronteiriça brasileira com países da América do Sul (Uruguai, Argentina, 

Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Departamento Ultramarino 

da França) é de, aproximadamente, 17 mil quilômetros. Compreende uma faixa de 150 

quilômetros para dentro do território brasileiro,  dividido em três grandes arcos (norte, central 

e sul); entre limites secos, rios, lagos e canais, corresponde  a aproximadamente 27% do 

território brasileiro;  abrange 588 municípios, 122 lindeiros1, e desses, 30 “cidades gêmeas”2  – 

onde a interação sul-americana é bastante intensa, separadas, às vezes, por uma rua, praça ou 

rio -, contando com uma população de, aproximadamente, 10,5 milhões de habitantes (cerca de 

5% população brasileira).  

Essa extensão geográfica é de tamanho colossal, assim como seus problemas. 

Representa cerca de 6,5% de todos os limites internacionais do planeta, que conforme Foucher 

(2009, p.10), possui cerca de 248 mil quilômetros e 332 fronteiras entre Estados, ou seja, a 

terceira maior extensão fronteiriça do mundo, atrás apenas de outros dois integrantes dos 

BRICS3, Rússia e China. A título de exemplo, é quase a metade da circunferência do planeta 

terra na linha do equador, que é de cerca de 40.000 quilômetros; em linha reta corresponde 

praticamente à mesma distância entre Brasília e Pequin na China. 

É sabido que essas regiões se caracterizam pelo intenso fluxo de pessoas que entram e 

saem dos territórios contíguos e, consequentemente, apresentam também intenso fluxo de 

mercadorias e uma interação entre os povos da América do Sul, ímpar e única no Brasil, 

especialmente nas cidades “gêmeas”. A intensa e ampla mobilidade de capitais, mercadorias e 

trabalhadores é um traço já bem marcado do mundo contemporâneo, típico da revolução 

                                                           

1 Municípios que se encontram na linha de fronteira.  

2 Segundo a Portaria n. 125 de 21 de março de 2014, do Ministério da Integração Nacional, serão considerados 
cidades-gêmeas os municípios cortados pela linha de fronteira, seja essa seca ou fluvial, articulada ou não por 
obra de infraestrutura, que apresentem grande potencial de integração econômica e cultural, podendo ou não 
apresentar uma conurbação ou semi-conurbação com uma localidade do país vizinho, assim como manifestações 
"condensadas" dos problemas característicos da fronteira, que aí adquirem maior densidade, com efeitos diretos 
sobre o desenvolvimento regional e a cidadania. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=1&pagina=45&data=24/03/2014&captchafield=firi
stAccess. Acesso em 10.08.2015. 
 
3 Acordo político internacional entre o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul criado em 2009. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=1&pagina=45&data=24/03/2014&captchafield=firistAccess
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=1&pagina=45&data=24/03/2014&captchafield=firistAccess
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técnico-cientifica. Sob o impacto das novas formas de acumulação de capital e de dispersão 

industrial, financeira e tecnológica, a circulação transnacional de bens e pessoas atravessa os 

limites territoriais dos países de forma intensa, e em ritmo que, provavelmente jamais haviam 

sido experimentadas anteriormente.  

Nesse cenário, destaca-se uma grande preocupação em âmbito local, regional, nacional 

e mundial, que é o tráfico ilícito de drogas. Segundo Lia Osório (2011), a economia 

movimentada pelos entorpecentes no mundo, apresenta impacto e efeitos peculiare em cada 

Estado, no entanto, o caráter multinacional das organizações, o vínculo com sistema financeiro 

internacional através da lavagem de dinheiro, evasão de divisas, da acumulação de capital e de 

poder, vai de encontro à fragilidade dos atores estatais em fazer o enfrentamento efetivo, 

tornando as drogas ilícitas assunto de destaque e relevância na geopolítica mundial. 

Obviamente, que só é possível o enfrentamento adequado, se houver uma efetividade 

na colaboração interagências de múltiplas nações, em vários níveis, multi ou bilateralmente, 

especialmente por impactar diretamente na segurança interna do país. 

Segundo WERNER (2009) a mudança na forma de atuação do crime organizado 

transnacional é explicada em decorrência de dois fatores: a globalização e o enfraquecimento 

do poder nos Estados nacionais. 

 Essa nova configuração, possibilitada pela globalização, não criou organizações 

criminosas transnacionais, mas deu ao crime um novo impulso internacional, criando novas 

oportunidades para as atividades ilícitas (CEPIK, BORBA 2011), não sendo diferente no Brasil, 

basta uma análise superficial de atuação do PCC (Primeiro Comando da Capital) que de dentro 

das estruturas penais do Estado de São Paulo, evoluiu para as “ruas” e, atualmente, possui 

ramificações no Paraguai e Bolívia. 

Segundo CEPIK (2011) e BORBA (2011), as ações exitosas de enfrentamento, 

prevenção e repressão às organizações criminosas, tanto no âmbito interno quanto externo, só 

é possível através de uma política abrangente de segurança pública, que depende da integração 

entre agências do governo e da cooperação internacional.  

Visando o fortalecimento da cooperação e integração dos órgãos envolvidos com a 

segurança pública nas regiões de fronteira, foi instituído pelo Governo Federal brasileiro, o 

Plano Estratégico de Fronteira, através do Decreto nº 7.496, de 08 de junho de 2011, 

caracterizando-se oficialmente, pelo planejamento de ações integradas entre órgãos de 
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segurança pública, defesa, fiscalização, estados, municípios e países vizinhos.  O referido plano, 

no âmbito do Governo Federal, é Coordenado pelos Ministros da Justiça, Defesa e Fazenda, e 

nos Estados, pelos respectivos governadores e secretários de segurança pública, sendo que na 

época do lançamento, em 2011, o então Vice-Presidente Michel Temer, atual Presidente da 

República, era o “coordenador político” do Plano. 

No Ministério da Justiça, o Plano Estratégico de Fronteira envolveu ações e projetos da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), Secretaria Nacional de Justiça (SNJ), do 

Departamento de Polícia Federal (DPF) e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

(DPRF). As iniciativas desenvolvidas pela SENASP foram constituídas no âmbito do Programa 

ENAFRON – Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras. 

Segundo o Ministério da Justiça, o Programa ENAFRON tem como objetivo intensificar 

o controle e a fiscalização nas fronteiras, de forma a fortalecer a prevenção, o controle e a 

repressão dos delitos transfronteiriços e outros delitos praticados nas regiões da fronteira 

brasileira, em parceria com estados e municípios, e se organizou a partir da implementação de 

inúmeros projetos estruturantes que tem como beneficiários diretos, a população residente na 

fronteira e os profissionais de segurança pública dos estados.  

Com intuito de fortalecer e otimizar as ações de cooperação e colaboração entre os 

diversos órgãos do Brasil e dos países vizinhos, foram instituídos no início do Plano, os 

Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras (GGIFs) nos Estados (MS, MT, PR e RS, AC, RO) 

e Câmaras Temáticas de Fronteira (CT/FRON) nos Estados (AP, PA, RR, AM e SC), fóruns 

permanentes e catalisadores da política de segurança pública nos rincões da fronteira brasileira 

nos níveis estratégicos, táticos e operacionais.  

Importante destacar que atualmente é muito incipiente e quase inexistentes, estudos e 

análises acadêmicas sobre os Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras, que tem como 

escopo institucional implantar uma nova metodologia de Governança entre os atores envolvidos 

com a segurança pública, sem hierarquia e decisões consensuais.  

Apesar dos esforços despendidos, inúmeros são os desafios da política de segurança 

pública nas fronteiras, que refletem diretamente na dificuldade de avanços, na seara da  

cooperação interagências brasileiras e também dos países vizinhos.  

Nesse contexto, cabe destacar a importância desse estudo, especialmente por serem 

raras as pesquisas sobre mecanismos e estratégias de gestão e governança da segurança pública, 
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na região de fronteira, mesmo após a edição do Plano Estratégico de Fronteiras, visto que ainda 

não são reconhecidos como objetos de estudo preferenciais.  

Importante destacar que as linhas teóricas que guiaram a construção deste trabalho, estão 

diluídas no percurso da dissertação, na medida em que forem sendo desenvolvidos os capítulos. 

Inicialmente, procuramos apenas ressaltar algumas abordagens de autores, que possibilitou 

investigar a realidade observada sob determinado prisma e construir uma análise decorrente daí. 

Este capítulo é resultado das pesquisas empreendidas nas bibliografias que nos deram um ponto 

de partida.  

O objetivo principal deste trabalho é analisar os avanços, entraves, desafios e 

ações que interagem ou impedem a cooperação em Segurança Pública, no âmbito dos Gabinetes 

de Gestão Integrada de Fronteira (GGIF), entre os órgãos brasileiros e dos países vizinhos, bem 

como, propor dinâmicas exitosas para que sejam permanentes e sinérgicas essas interações. 

Para tanto, duas perguntas são fundamentais: 

 Quais as estratégias desenvolvidas no âmbito do Plano Estratégico de Fronteiras e 

nas ações do Ministério da Justiça brasileiro, especialmente na Secretaria Nacional 

de Segurança Pública, para que haja efetividade na cooperação, colaboração e 

integração entre os órgãos de segurança pública, especialmente nas regiões de 

fronteira do Brasil com vizinhos sul-americanos? 

 Quais os avanços, entraves e desafios da governança do Plano Estratégico de 

Fronteiras e da atuação dos Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras, para que 

sejam catalisadores da articulação, seja em âmbito nacional ou local, especialmente 

em Corumbá – MS? 

Os capítulos deste trabalho foram divididos em três, sendo que, num primeiro 

momento, serão explorados os conceitos de governança, limites e fronteiras, bem como, a 

origem dos próprios Gabinetes de Gestão Integrada no país, e um retrospecto histórico da 

integração em segurança pública no Brasil, desde o surgimento da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública; a instituição do Plano Estratégico de Fronteiras até a realização da Copa do 

Mundo de 2014, e as principais estruturas criadas para integração dos órgãos envolvidos com a 

Segurança Pública. No segundo capítulo, será abordada uma análise geral sobre o 

funcionamento dos Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira, sua concepção, diretrizes, bem 

como, os assuntos discutidos, órgãos participantes, atividades e estrutura do polo regional do 

GGI Aliança ou GGIF de Corumbá em Mato Grosso do Sul,b desde 2011 a 2015. 
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No terceiro capítulo, será apresentada uma análise dos achados do Tribunal de 

Contas da União (TCU), sobre os desafios da  estrutura de governança do Plano Estratégico de 

Fronteiras, bem como, os resultados obtidos nas abordagens e pesquisa de campo com gestores 

locais brasileiros e bolivianos sobre as atividades do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras 

de Mato Grosso do Sul, no polo de Corumbá, buscando compreender a visão dos atores locais 

sobre os avanços e desafios da política, especialmente, da integração entre os órgãos envolvidos 

com o Plano, no âmbito do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira. 

 Para esse trabalho, foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre o tema governança, 

fronteiras e limites, bem como análises de relatórios, portarias, atas de reuniões e diversos 

outros documentos dos órgãos do Ministério da Justiça e da Secretaria de Segurança Pública e 

Justiça de Mato Grosso do Sul, além de reportagens publicadas na imprensa.  

 De acordo com os achados nas análises iniciais, foram confeccionados dois 

questionários survey e aplicados, via ambiente web, aos gestores do GGIF de Corumbá e 

profissionais das instituições de segurança pública, defesa e fiscalização que atuam na região. 

Tais questionários, possuíam perguntas especificas para os gestores locais do GGIF, e outras 

idênticas para os dois grupos, cujo objetivo era compreender a visão de ambos os atores, sobre 

o Plano Estratégico de Fronteiras, integração e outros temas da segurança pública local e das 

relações entre às instituições brasileiras e bolivianas. A aplicação dos questionários foi 

possibilitada a partir da interlocução e apoio da Secretaria de Segurança Pública e Justiça de 

Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada de 

Fronteira, que articulou e difundiu os instrumentos de coleta, junto aos atores brasileiros e 

bolivianos.  

 A partir dos resultados dos questionários aplicados, foi estruturado um roteiro de 

abordagem, que foi direcionado e aplicado, presencialmente, aos principais gestores do GGIF 

locais, somente aqueles cuja participação institucional no GGIF era mais constante, para que 

fosse possível compreender a dinâmica de trabalho, avanços e problemas da instância local de 

governança. Devido às características dessas instituições e dos temas sensíveis que cada uma 

delas lidam diariamente, as abordagens e menções realizadas não identificou os atores e nem 

as respectivas instituições, para facilitar o diálogo e a coleta de informações relevantes sobre os 

temas. 

 Essa abordagem foi aplicada também a servidores que estiveram envolvidos com o 

Plano Estratégico de Fronteiras na Secretaria Nacional de Segurança Pública e na Presidência 

da República, visando compreender a visão desses atores sobre os avanços e desafios do Plano, 

especialmente, sobre as estruturas de governança. 
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 Após superadas todas as fases de coleta de dados e diálogo com os atores locais, as 

informações foram cruzadas com dados criminais de Corumbá, para que fosse possível 

identificar possíveis relações das ações do Plano na região. Foram agregadas ainda, os achados 

do Tribunal de Contas da União sobre os aspectos de governança do Plano, além das conclusões 

da Pesquisa sobre Segurança Pública conduzida pela SENASP, UFRJ, UFMS e diversas outras 

instituições de ensino superior.  

Devido ao fato do projeto estar envolvido diretamente no nosso ambiente profissional, 

tendo em vista que o programa de mestrado é profissional, o acesso às autoridades foi bastante 

facilitado. Isso, associado ao anonimato dos sujeitos da pesquisa, gerou confiança nas respostas. 
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CAPÍTULO I – GOVERNANÇA, INTEGRAÇÃO EM 

SEGURANÇA PÚBLICA E FRONTEIRAS  

 

“Na busca diária de meios para sobrevivência, espanhóis e portugueses 

buscavam mutuamente uma maior aproximação para superarem as 

danosas condições de vida. Essa situação nas fronteiras dos dois 

impérios marinhos tornou propício o desenvolvimento do contrabando; 

agindo em interesse próprio, os colonos conseguiam burlar o fisco de 

suas respectivas metrópoles. A situação da fronteira tornou-se mais 

propícia ao desenvolvimento do contrabando. Dessa forma, a fronteira 

oeste da Colônia passou a se apresentar como um canal de contrabando, 

cuja apropriação tornou-se interesse da política colonial portuguesa, 

preocupada, desde o século anterior, em introduzir nas colônias 

espanholas os mais variados produtos...De certa forma, esse comércio 

ilícito era a maneira encontrada pelo colono português para burlar o 

sistema tributário estabelecido pela metrópole.” (ESSELIN, TITO 

OLIVEIRA, MARCO OLIVEIRA, 2012, p. 75) 

 Em que pese não ser objeto de estudo deste trabalho, fazer uma análise histórica dos 

processos de formação das fronteiras brasileiras, esse fragmento  da obra intitulado “Fronteiras 

Esquecidas”, escrita pelos autores Paulo Marcos Esselin, Tito Carlos Machado de Oliveira e 

Marco Aurélio Machado de Oliveira, que tratou da construção de hegemonias nas fronteiras 

entre os rios Paraguai e Paraná, nos traz uma reflexão sobre as políticas públicas de segurança 

atuais, inclusive do próprio Plano Estratégico de Fronteiras da atualidade, que outrora fez parte 

de uma política estatal, que resguardada as diferenças históricas e conjunturais, esteve presente 

nas imensas regiões fronteiriças do Brasil, conforme podemos ratificar noutro fragmento 

abaixo, seja incentivando as ilicitudes oficialmente ou indiretamente pela inércia e abandono 

da porção oeste do território. 

“O contrabando, que historicamente era praticado pelo cidadão comum, 

passou a ser estimulado a princípio e, a posteriori, patrocinado pela 

própria Coroa Portuguesa que, se aproveitando das contradições do 

sistema comercial estabelecido pelos espanhóis, passou a introduzir, 

clandestinamente, produtos manufaturados que faltavam naqueles 

territórios, ou seja, as fronteiras mato-frossenses foram envolvidas pela 

política oficial em intenso processo de incentivo às licitudes.” 

(ESSELIN, TITO OLIVEIRA, MARCO OLIVEIRA, 2012, p. 77) 

 

O capítulo em questão fará uma análise dos conceitos de governança em segurança 

pública, limites e fronteiras, além de um recorte histórico após a Constituição de 1988, para 

compreensão das medidas concebidas pelo Estado Brasileiro, para articular as instituições de 
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segurança pública, especialmente nas fronteiras, seja através dos Gabinetes de Gestão 

Integrada, da instituição do Plano Estratégico de Fronteiras e das estratégias adotadas para 

integração desses atores na Copa do Mundo de 2014. 

   

1.1 Governança, Segurança Pública, Limites e Fronteiras  

 

O tema governança é algo muito novo e desconhecimento da Segurança Pública 

brasileira, pouquíssimos estudos tratam essa questão no pais, e, no caso dos Gabinetes de 

Gestão Integrada de Fronteiras, a produção é escassa, dificultando o embasamento teórico da 

pesquisa. Apesar do tema estar diretamente relacionado às nossas fronteiras, a dissertação em 

questão, trata de um tema que diz respeito às dinâmicas de articulação e integração das 

instituições de Segurança Pública, que são refletidas no cotidiano dessas mesmas instituições 

nas fronteiras, devido ao modelo fragmentado e desarticulado existente há décadas. 

Inclusive, o próprio tema Segurança Pública, possui definições conceituais 

controversas, no trabalho sobre “A gestão da vida e da segurança pública no Brasil” Lima, 

Sinhoretto e Bueno, referenciando Costa e Lima (2014) apresenta as dificuldades em torno do 

tema: 

“diferentes posições políticas e institucionais interagem para que a 

segurança pública não esteja circunscrita em torno de uma única 

definição conceitual e esteja imersa num campo de disputadas. 

Trata-se menos de um conceito teórico e mais um campo empírico e 

organizacional que estrutura instituições e relações sociais em torno 

da forma como o Estado administra ordem e conflitos sociais.” 

(Apud LIMA, SINHORETTO & BUENO, 2015: 123) 

 

 Na visão de Lima, Sinhoretto & Bueno (2015), apesar de alguns avanços nas instituições 

de segurança pública e no ordenamento infraconstitucional, ainda há uma evidente falta de 

“coordenação e controle”, bem como uma insistente e complexa falta de sintonia entre as 

instituições de segurança pública, que em certa medida, é causada pela ausência de normativos 

específicos: 

“A ausência de regras que regulamentem as funções e o 

relacionamento das polícias federais e estaduais, e mesmo das 

polícias civis e militares, produz no Brasil um quadro de diversos 

ordenamentos para solução de problemas similares de segurança e 

violência sem, contudo, grandes avanços em boa parte do território 

nacional.” (LIMA, SINHORETTO & BUENO, 2015, p. 125) 
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 Segundo esses autores, após mais de 30 anos da carta política de 1988, o Brasil ainda 

carece de “um projeto de governança das polícias brasileiras e de alinhamento das políticas de 

segurança pública aos requisitos da democracia e à garantia de direitos humanos” (LIMA, 

SINHORETTO & BUENO, 2015, p. 126), e num contexto ainda perverso e preocupante, os 

índices alarmantes da violência e criminalidade no país, traz luz sobre o momento de colapso 

da segurança pública no país, que requer uma nova forma de gerir, pensar e agir na segurança 

pública, seja nos grandes e médios centros urbanos ou mesmo nas regiões fronteiriças.  

“No ano de 2013 o Brasil gastou R$ 258 bilhões com custos sociais 

da violência, que incluem estimativas com perdas de vidas e com 

despesas públicas com segurança e prisões. Ao mesmo tempo, várias 

são as evidências de que o dinheiro disponível pode não ser 

suficiente, mas não se consegue superar uma “lógica do uso”, que 

resume o problema apenas à carência de recursos financeiros e/ou 

falta de recursos como “armas e viaturas”. Pouco se avança na 

discussão sobre a arquitetura institucional do sistema de justiça 

criminal e segurança pública e sobre o sentido e eficiência, em 

termos democráticos de controle do crime e garantia de direitos, das 

práticas institucionais vigentes”. (LIMA, SINHORETTO & 

BUENO, 2015, p. 132) 

 

Sendo assim, experiências na direção de institucionalizar instâncias de governança, 

otimização da articulação, cooperação e integração de esforços na área de segurança pública, 

como se dispôs o Plano Estratégico de Fronteiras, é de fundamental importância, visto a 

necessidade de sistematizar conhecimentos sobre essas experiências, especialmente na atual 

conjuntura de recrudescimento da violência no país.  

Importantes trabalhos identificados sobre esse tema “governança”, foram realizados 

pelo pesquisador Arthur Trindade Maranhão Costa, que fez uma análise sobre o Estado, 

Governança e Segurança Pública no Brasil – Uma Análise das Secretarias Estaduais de 

Segurança Pública e outro pela pesquisadora Andrea de Oliveira Macêdo, sobre uma política 

implantada no Estado de Pernambuco, pelo então Governador Eduardo Campos, denominado 

“Polícia, quando quer, faz! – Análise da Estrutura de Governança do Pacto Pela Vida de 

Pernambuco”.  

Para Costa (2011), as políticas na seara da segurança pública tem enfrentado sérias 

dificuldades causadas por “obstáculos institucionais e na cultura organizacional” das 

instituições envolvidas com a temática, que são imbricadas por “desconfianças e preconceitos”, 

que tem inviabilizado a renovação dessas políticas no Brasil. 
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Costa (2011), define governança de políticas públicas como sendo a “relação entre 

intervenção estatal e autonomia da sociedade civil ou entre autoridade pública e auto-

regulamentação civil”, correspondendo a “capacidade de coordenação das ações dos diversos 

atores participantes”, onde a sobreposição de esforços e recursos são mais perceptíveis   e 

teoricamente de “solução mais fácil”, especialmente quando há “falhas” na “coordenação” que 

pode ser representada por duas ou mais instituições desempenharem  as “mesmas tarefas” 

(COSTA 2011, p.5).  

Para Macedo (2012), governança é entendido “como a capacidade dos governos de 

implantação de políticas intersetoriais” (MACEDO, 2012, p. 30). Os Gabinetes de Gestão 

Integrada, seja estadual, de fronteiras ou municipais, são instâncias criadas com essa premissa, 

mesmo que ainda em evolução, pois, visa a articulação de diversos atores para respostas 

qualificadas aos problemas que giram em torno da segurança pública. 

Para Macedo (2012), a articulação e cooperação interinstitucional de atores públicos e 

privados frente às mazelas da atualidade, representa pensar a governança sob a ótica de redes, 

onde, necessariamente, deve ser resultante do esforço de instrumentalizar tais processos: 

“Governança, neste sentido, implica na capacidade de consolidação 

de redes de políticas. Em segurança pública, altas incidências de 

crimes e desordens e o reconhecimento da ineficiência das agências 

de controle do crime e da justiça criminal vêm configurando um 

cenário, cada vez mais recorrente no âmbito da gestão pública, em 

que a atuação de redes de agências estatais e não-estatais torna-se 

uma exigência” (MACEDO, 2012, p. 32). 

 

 Devido a gênesis do modelo de segurança pública brasileiro, que na carta constitucional 

de 1988, apenas define os órgãos de segurança pública, sem nenhuma menção à necessidade 

institucional de trabalho articulado e integrado, a “rede política de segurança, no Brasil, 

configura, em geral, uma estrutura de descontinuidades, carente de instrumentos de cooperação 

e articulação eficientes, que a torne mais ágil na prevenção e processamento dos delitos 

criminais”, (MACEDO, 2012, p. 32).  

 Segundo Costa (2011), o conceito mais adequado de “redes de políticas públicas” é de 

Bonafon, que a define como “conjunto de relações relativamente estáveis entre atores políticos 

(públicos ou privados) que interagem através de uma estrutura não-hierárquica e 

interdependente, para alcançar objetivos comuns.” (COSTA, 2011). 
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 Uma das tentativas do Governo Federal de romper a resistência de cooperação na área 

de segurança pública e do modelo desarticulado brasileiro, se deu através da implantação de 

arranjos de gestão ou estruturas de governança, que atue por consenso e sem hierarquia entre 

seus membros, com intuito de minimizar a distância e o hiato entre os tomadores de decisão 

das instituições de segurança pública. Os GGIs surgiram com essa premissa e serão 

apresentados oportunamente. 

 Cabe ressaltar que segundo Macedo (2012), essa frouxa articulação entre as instâncias 

envolvidas com a segurança pública e justiça criminal, não é apenas um problema do modelo 

legal ou constitucional da segurança pública brasileira, mas também uma “fragilidade das 

sociedades democráticas no que se refere à manutenção da ordem pública”, tendo em vista que: 

 

“O descolamento entre os ideais da lei e da ordem, entendidos 

respectivamente, no escopo do sistema de justiça criminal, como o 

ideário institucional e as demandas de suas atividades práticas, 

explica a pouca integração entre as organizações que a compõe. 

Neste sentido, os limites rigorosos estabelecidos pela legalidade 

constituem-se muito mais em obstáculo que em fomento à 

implementação da ordem. Em um cenário em que as soluções 

políticas apresentadas para neutralizar as pressões sociais por 

redução de incidência criminal frequentemente rivalizam com os 

preceitos formais de garantia de direitos civis, a desarticulação 

organizacional pode se configurar em eficiente mecanismo para 

escamotear tais contradições existentes e para coibir transformações 

estruturais necessárias. ” (MACEDO, 2012, p. 37). 

 

 Sobre o conceito de governança, segundo Jon Pierre e B. Guy Peters, citado no trabalho 

de Andrea Macedo, a “governança caracterizaria as habilidades governamentais de promoção 

de mudanças sociais e de persecução dos interesses coletivos, ainda que sob limitações internas 

e externas. Outros autores extrapolam a noção de Governança como um conceito vinculado à 

ideia de Governo.” (Apud MACEDO, 2012; KETTL, 2002). 

 No mesmo trabalho, é referenciado Robert O. Keohane e Joseph Nye, onde “governança 

se fundamentaria em processos e instituições fomentadoras das ações sociais, incluindo-se ou 

não a perspectiva governamental”. (apud MACEDO, 2012; KETTL, 2002). 
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Já segundo o TCU (2014), referenciando o Banco Mundial (2013), governança “diz 

respeito a estruturas, funções, processos e tradições organizacionais que visam garantir que as 

ações planejadas (programas) sejam executadas de tal maneira, que atinjam seus objetivos e 

resultados de forma transparente (Apud TCU, 2014; WORLD BANK, 2013). Segundo essa 

ótica, a governança tem como escopo prioritário avaliar, direcionar e monitorar resultados. 

Nesse mesmo prisma, o TCU (2014), traça uma diferença entre gestão e governança, 

sendo que gestão “diz respeito ao funcionamento do dia a dia de programas e de organizações 

no contexto de estratégias, políticas, processos e procedimentos que foram estabelecidos pelo 

órgão” (Apud TCU, 2014; WORLD BANK, 2013). Nesse prisma, a gestão deve estar focada 

em executar as ações priorizadas e realizá-las da melhor forma possível. A imagem abaixo 

sintetiza a diferença entre governança e gestão, proposta pelo TCU. 

Figura 1 - Diferenças entre governança e gestão 

 

 

 

 

Fonte: TCU (2014, p. 47) 

 Num mundo globalizado, onde as transformações ocorrem a todo instante, 

especialmente no que tange à capacidade de adaptação das organizações criminosas, seja em 

regiões de fronteira ou nos grandes centros urbanos, as instituições públicas, especialmente de 

segurança pública, que são extremamente hierarquizadas, e, em geral, conservadoras, devem se 

despir dos seus respectivos “pedestais” e evoluírem, para alcançar aquilo que Kettl (2012)  

aponta:  

“A consolidação de novas estratégias de governança para lidar com 

tal cenário deve reconhecer a presença de algumas transformações, 

quais sejam: delegação e globalização como elementos 

determinantes na mudança do cenário mundial, a emergência de 

disputas administrativas para determinações de funções e posições, 

em decorrência da imprecisão ou indefinição de fronteiras de 

atuação, e a coexistência de um hiperpluralismo – entendido como a 

multiplicação de interesses políticos – que conforma mudanças 

políticas e administrativas em um contexto de transformações 

governamentais.” (KETTL, 2002). 
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Nesse cenário, Macedo (2012), conclui que a “capacidade de coordenação” é uma das 

condições imprescindíveis para fluidez da governança e “vincula-se à habilidade de 

interlocução e coordenação de ações intersetoriais entre diversos atores que interagem na 

perspectiva de rede de políticas de segurança pública” (MACEDO, 2012, p. 40). 

 Em se tratando de organismos hierarquizados, como nas áreas de Segurança e Justiça 

Criminal, Defesa, Relações Exteriores e Aduana, presentes nas fronteiras, as mesmas carecem 

de desenvolverem mecanismos de adaptação, conforme preconiza Macedo (2012): 

“adaptar-se para gerir redes intergovernamentais, ainda que 

programas tradicionais continuem a ser administrativos via  

estruturas rígidas de autoridade. Nesse sentido, quanto maior a 

abertura dos processos interpessoais e interorganizacionais de 

gestão, maior é o grau de flexibilidade exigido, das estruturas 

administrativas  tradicionais para o aprimoramento das ações 

coordenadas” (MACEDO, 2012, p. 41) 

 

 No entanto, visando facilitar o entendimento dos passos a serem seguidos por essas 

instituições rígidas e hierarquizadas, para que a integração, cooperação e articulação tenha uma 

canalização mais fluida, Macedo (2012), apresenta um rol de atributos a serem exercitados, 

conforme podemos verificar abaixo: 

“1.  Abertura de canais de comunicação que extrapolem as fronteiras 

físicas das organizações e otimizem a interlocução com diferentes 

agências participantes da rede de políticas; 

 

2.  Disponibilidade da informação que consolide a implementação 

de sistemas de gestão por resultados; 

 

3. Preparação de profissionais sensíveis e adaptados às 

transformações necessárias ao processo de governança, 

consolidação de estratégias que viabilizem uma maior participação 

popular na administração pública; 

 

4. Desenvolvimento de mecanismos que assegurem aos cidadãos 

responsabilidade, eficiência e flexibilidade nos serviços distribuídos 

por parceiros não-governamentais”. (Apud MACEDO, 2012, p. 41). 

 

Cada uma dessas instituições, podem exercitar suas próprias capacidades de 

governança, a partir de um referencial proposto por Costa (2011), e, referenciado na obra de 

Macedo (2012), devendo para isso, considerar algumas dimensões importantes, compreendidas 

como: “capital social, institucionalização, sustentabilidade, estrutura e instrumentos de 
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cooperação, comunicação e informação e análise”. (Apud MACEDO, 2012, p. 43), conforme 

detalhamento e conceituação abaixo: 

“1. Capital social”: representa a intensidade da integração da rede, 

submetida ao reconhecimento dos signos de legitimidade e 

comprometimento pelos seus componentes e pelo ambiente social 

em que atua. Nesse sentido, depende da credibilidade e confiança 

estabelecidas mutuamente entre os atores componentes da rede; da 

participação nos processos decisórios e da presença de mecanismos 

que garantam a observância aos princípios de transparência, 

fiscalização e responsabilização pelas ações produzidas. Há graus 

variados de adesão e integração para redes distintas. “Em alguns 

casos, é possível tratá-las como uma única instituição. Noutras 

ocasiões, elas são tão pouco integradas que é difícil perceber seus 

membros como pertencentes a uma rede de políticas públicas. 

2. Institucionalização: sinaliza o nível de estruturação da rede, por 

meio do estabelecimento de mecanismos formais – normas, 

procedimentos, planos diretores – ou operacionais/relacionais – 

fóruns deliberativos, reuniões estratégicas –, os quais demarcam a 

ambiência decisória, bem como as competências e atribuições dos 

integrantes da rede. O autor aponta que a existência de mecanismos 

formais não garante a institucionalização da rede. Algumas redes 

operam pela integração relacional de seus membros. Assim, “a 

definição e institucionalização de procedimentos e arenas decisórias 

dependem muito mais do estabelecimento de rotinas e práticas 

socialmente compartilhadas entre os atores da rede”. 

3. Sustentabilidade: configura a viabilidade que a rede apresenta de 

manter-se atuante e coesa ao longo do tempo. Neste sentido, implica 

também na possibilidade de superar conjunturas externas que 

impliquem na ocorrência de problemas, tais como escassez de 

recursos financeiros e alterações de ordem política. 

4. Estrutura e instrumentos de cooperação: consiste na configuração 

de mecanismos – secretarias de gestão e coordenação da política, 

órgãos colegiados – que garantam a articulação e a integração 

sistemática dos integrantes da rede. As estruturas destinadas a esse 

fim devem contar com legitimidade frente aos integrantes da rede, 

bem como com instrumentos pertinentes – planejamentos 

estratégicos, diretrizes e contratos de cooperação. 

5. Comunicação: sinaliza o grau de interação e interdependência 

entre os atores com o ambiente interno e o externo à rede. Como 

informa Costa, “a boa comunicação entre os atores implica no 

intercâmbio de informações e na existência de sistemas formais e 

informais de consultas mútuas. Algumas redes estabelecem 

estruturas organizacionais dedicadas à gestão da comunicação entre 

os atores da rede e entre esses atores e a sociedade. Noutras redes, 

esta comunicação é feita espontaneamente pelos atores”. 

6. Informação e análise: consiste em instrumentos e sistemas 

informacionais especializados que viabilizem o planejamento, 

implementação e monitoramento das atividades executadas pela 

rede, bem como das repercussões e resultados de sua atuação. As 
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informações produzidas devem contar com confiabilidade e 

agilidade no seu processamento, de modo a induzir as mudanças 

estratégicas e alterações necessárias para a execução da política.” 

(Apud MACEDO, 2012, p 42-43) 

  

A complexa e imbricada característica do modelo de segurança pública adotado no 

Brasil, se replica nas regiões de fronteira, pois, as instituições são as mesmas, a formação da 

cultura institucional, os modos de agir, pensar e atuar se perpetuam, mesmo que seja em menor 

escala, porém, nas fronteiras, essa lógica desarticulada, tende a impactar diretamente nas 

relações dos órgãos brasileiros e dos países vizinhos. No caso das relações locais das 

instituições brasileiras e bolivianas, corre-se um sério risco dos limites da cooperação e da 

integração esbarrar-se nos “limites físicos da fronteira”, exatamente pelas características e 

dinâmicas desses órgãos, nesse aspecto, cabe a conceituação de limites e fronteiras, para que 

facilite o entendimento e a possível influência dos “limites” fronteiriços nessa relação. 

Segundo Lia Osório Machado, está no senso comum das pessoas, compreenderem 

“fronteiras” e “limites” como sinônimos, porém, segundo a mesma, possuem significados 

totalmente distintos, para ela, a palavra fronteira tem seu significado na origem da vida humana 

em sociedade:  

“implica, historicamente, aquilo que sua etimologia sugere - o que 

está na frente. A origem histórica da palavra mostra que seu uso não 

estava associado a nenhum conceito legal e que não era um  conceito 

essencialmente político ou intelectual. Nasceu como um fenômeno 

da vida social espontânea, indicando a margem do mundo habitado.” 

(MACHADO, 1998, p.41) 

 

Para Machado (1998), a essência e origem da palavra fronteira “era de começo e não de 

fim”, ou seja, era onde se dava início da expansão, ou seja, “o lugar para onde o Estado pretendia 

se expandir”. (MACHADO, 1998, p.41) 

Para essa autora, a palavra “limite”, tem um contexto distinto, inclusive sua origem é 

latina, e “foi criada para designar o fim daquilo que mantém coesa uma unidade político-

territorial, ou seja, sua ligação interna”. Para Lia Osório, a fronteira está “orientada para fora” 

enquanto os limites estão “orientados para dentro”, uma pode unir, a outra pode e tem o condão 

de separação, conforme podemos constatar na conceituação da referida autora: 

 

“O chamado “marco de  fronteira” é na verdade um símbolo visível 

do limite. Visto desta forma, o limite não está ligado a presença de 

gente, sendo uma abstração, generalizada na lei nacional, sujeita às 

leis internacionais, mas distante, freqüentemente, dos desejos e 

aspirações dos habitantes da fronteira. Por isso mesmo, a fronteira é 
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objeto permanente da preocupação dos estados no sentido de 

controle e vinculação. Por outro lado, enquanto a fronteira pode ser 

um fator de integração, na medida que for uma zona de 

interpenetração mútua e de constante manipulação de estruturas 

sociais, políticas e culturais distintas, o limite é um fator de 

separação, pois separa unidades políticas soberanas e permanece 

como um obstáculo fixo, não importando a presença de certos fatores 

comuns, físico-geográficos ou culturais.” (MACHADO, 1998, p.42) 

 

 As instituições envolvidas com o Plano Estratégico de Fronteiras, por suas próprias 

características institucionais já mencionadas anteriormente, tendem pautar suas ações em 

regiões fronteiriças pelos limiares dos “limites” jurídicos e políticos, tendo severas dificuldades 

em “ultrapassarem” esse “obstáculo fixo”, que são potencializadas pela ausência de 

mecanismos de cooperação institucional / formal entre os países. 

 Apesar da “fronteira” ser um ambiente propício para integração e trocas entre quem vive 

nessas localidades, as instituições públicas, especialmente as envolvidas com a segurança 

pública, tendem a pautar suas ações pelos limites formais / legais, mesmo que em diversas 

circunstâncias cotidianas, essas regras sejam “desrespeitadas” para solução de problemas 

corriqueiros. No trabalho de campo da pesquisa, foi possível identificar casos que demonstram 

essa problemática. 

 Apesar de Costa e Sabatel (2013), ter referenciado Machado e Ribeiro (2009), 

demonstrando que esses “limites internacionais” não são pareôs para deter a sinergia 

característica de uma “fronteira”, conforme podemos verificar abaixo, nos casos que envolvem 

a segurança pública, esses limites internacionais tendem a ser barreiras importantes. 

 

“a zona de fronteira do Brasil com a Bolívia é um importante espaço 

de articulação e de comunicação entre as lógicas territoriais dos dois 

Estados. As características e os processos que ocorrem em um lado 

da fronteira não são detidos pelo limite internacional, formando um 

espaço de interações transfronteiriças. (Apud COSTA & SABATEL, 

2013). 

    

Os próprios autores indagam a fluidez dessas interações sociais e a respectiva limitação 

das políticas públicas nesses “limites”, que na maioria das vezes, não são desenhadas e 

planejadas para compreender essas localidades como áreas integradas indissociáveis, em geral, 

essas políticas veem as fronteiras como áreas estanques, cujos “limites” jurídicos formais, 

dificulta essa inter-relação. Abaixo, o trecho mencionado pelos autores: 



29 

 

“Essas interações socioeconômicas, tão possíveis nas fronteiras, 

conduzem a indagar como se propor um ordenamento territorial 

coerente para essas áreas, já que os limites internacionais são, 

também, os limites do alcance das políticas públicas” (COSTA & 

SABATEL, 2013) 

 

 Nesse contexto, compreendemos que as ações estatais nas fronteiras brasileiras, devem 

ousar e buscarem mecanismos institucionais para não se esbarram nos “limites” fronteiriços, 

pois, nessas localidades, os problemas são contíguos e não se restringem a esse “limite” abstrato 

que os Estados Nacionais estipularam entre si, e, no caso da segurança pública, esse esforço 

deve ser mais acentuado, pois, historicamente, as instituições envolvidas com o tema, tem sérias 

dificuldades quanto ao tema governança, articulação e cooperação. E, mesmo que o Plano 

Estratégico de Fronteiras tenha a “cooperação internacional” como uma diretiva importante, 

durante o decorrer do trabalho, estaremos certificando em que medida esses “limites” foram 

ultrapassados. 

 

1.2 Breve retrospecto histórico dos esforços do Ministério da Justiça brasileiro para 

integração das instituições de segurança pública  

 

Várias foram as medidas instrumentalizadas nos últimos anos pelo Governo Federal 

brasileiro, que influenciaram a criação de mecanismos para integração dos órgãos de segurança 

pública. Podemos citar como exemplo: a criação do Conselho Nacional de Segurança Pública 

em 1989; o Programa de Integração de Informações Criminais em 1995; a Secretaria de 

Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública e o Conselho de Segurança Pública do 

Nordeste em 1996; a transformação da Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais na atual 

Secretaria Nacional de Segurança Pública em 1997; o Subsistema de Inteligência de Segurança 

Pública em 2000; o Fundo Nacional de Segurança Pública em 2001; a tentativa de implantar 

um Sistema Único da Segurança Pública e a implantação dos Gabinetes de Gestão Integrada 

Estaduais a partir de 2003; a Força Nacional de Segurança Púbica em 2004; os Gabinetes de 

Gestão Integrada Municipais e os Jogos Panamericanos em 2007; a Conferência Nacional de 

Segurança Pública em 2009; o Plano Estratégico de Fronteiras, a Estratégia Nacional de 

Segurança Pública nas Fronteiras, os Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras e a Secretaria 

Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos em 2011; o Sistema Nacional de 

Informações de Segurança Pública,  Prisional e Drogas em 2012; o Sistema Integrado de 

Comando e Controle em 2013; a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016.  
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Todas essas estruturas criadas e grandes eventos realizados, teve a integração como 

fator crucial e prioritário, mesmo que até hoje não tenhamos alcançado uma maturidade 

satisfatória nesse quesito. Através das estruturas e dinâmicas criadas, foram fomentadas em 

todos os Estados e Distrito Federal a criação de Centros Integrados de Operações; integração 

do planejamento operacional; integração do trabalho correcional, formação, capacitação e 

treinamento integrado; áreas territoriais de atuação integradas; espaços físicos comuns; 

encontros, seminários, conferências, etc., muitas delas sem alcançar o sucesso e efetividade que 

se esperava. 

Nessa fase do trabalho, vamos focar nossa atenção em dois aspectos. O primeiro, 

referente à estrutura do Ministério da Justiça, especialmente da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP), que foi preponderante para o direcionamento nacional sobre a 

integração das forças de segurança pública. O segundo ponto será sobre algumas iniciativas 

para melhorar e otimizar a governança entre às instituições de segurança pública, iniciando 

pelos Gabinetes de Gestão Integrada (GGIs), posteriormente pelo Plano Estratégico de 

Fronteiras e as ações instituídas para integração dessas instituições durante os grandes eventos 

realizados no pais. 

Inicialmente, cabe destacar que a SENASP foi incluída na estrutura regimental do 

Ministério da Justiça, através do decreto nº 2.315, de 04 de setembro de 1997, transformada da 

então Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública. A partir da 

publicação do Decreto nº 3.698, de 21 de dezembro de 2000, a Secretaria passa a ter dois 

Departamentos: um de Articulação das Ações Policiais Integradas e o outro de Cooperação e 

Articulação de Ações de Segurança Pública. 

A partir de 2003, com a edição do Decreto nº 4.685, de 29 de abril de 2003, a estrutura 

regimental da SENASP sofre alterações no escopo, especialmente no que se refere à 

implementação e acompanhamento de uma Política Nacional de Segurança Pública e 

Programas Federais de Prevenção Social e Controle da Violência e Criminalidade, aumentando 

a abrangência das ações em segurança pública. 

No mesmo marco normativo, foram reestruturados os departamentos, passando a 

serem denominados: Departamento de Políticas, Programas e Projetos; Departamento de 

Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Recursos Humanos em Segurança 

Pública e Departamento de Execução e Avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública. 
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A última alteração substancial na estrutura orgânica da SENASP foi em 2004 e 2007, 

com a edição do Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004, que disciplinou o funcionamento 

da Força Nacional de Segurança Pública, o primeiro programa de cooperação federativa 

interinstitucional em segurança pública criado no Brasil, e em 2007, esse programa passou a 

fazer parte da SENASP como um Departamento, através do Decreto nº 6.061, de 15 de março 

de 2007, concebido para a integração das diversas forças de segurança pública do país, para 

apoios eventuais e episódicos aos órgãos federais e entes federados em graves crises e 

instabilidades na seara da Segurança Pública, sem a necessidade de acionamento de ações de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO)4. 

Esse retrospecto histórico sobre a estrutura de gestão do Governo Federal, 

especialmente sobre o principal órgão incumbido pela implementação das políticas públicas de 

Segurança Pública no país, se faz necessário para demonstrar que desde a sua concepção, um 

dos principais eixos norteadores da Segurança Pública no país foi o da integração, conforme 

podemos inferir nos documentos oficiais citados, mesmo que essa integração nunca tenha 

alcançado o patamar de sistêmica, harmônica e plena, visto que “a noção de integração na 

Segurança Pública, proposta na própria definição do Sistema Único de Segurança Pública e 

inserida na Constituição Federal, é um projeto político e ético ainda em construção” (GGI, 

2009, p. 19), em todos os estados da federação e inclusive nas regiões de fronteira. 

1.3 Os Gabinetes de Gestão Integrada (GGIs) 

 

No contexto das ações fomentadas pela SENASP às Secretarias Estaduais de 

Segurança Pública (SSPs), a criação dos Gabinetes de Gestão Integrados (GGIs) a partir de 

2003, é uma das mais importantes. Iniciou quando o Governo Federal celebrou com os estados 

e Distrito Federal “protocolo de intenções”, prevendo a instituição desses fóruns de articulação 

da política de segurança pública, que deveriam mudar a lógica de desarticulação entre os órgãos, 

devendo ser: 

[...] espaços geradores de modos e lógicas de integração colegiada, em 

uma pedagogia de mudança de atitudes, que levam os operadores do 

sistema de segurança a não mais reproduzirem práticas com certos 

níveis de sensação de insegurança”, sendo, portanto, “instrumentos 

                                                           

4 Atuação das Forças Armadas em atividade de Segurança Pública, conforme previsão do art. 142 da carta política 

de 1988, bem como da Lei Complementar nº 97/99. Importante destacar que na Faixa de Fronteira as Forças 
Armadas podem atuar na Segurança Pública, sem o escrutínio de autorização Presidencial como em outras áreas 
do território nacional, levadas a efeito pelas ações de GLO. 
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fomentadores da integração e com objetivo claro de promover e discutir 

as políticas regionais com vistas a diminuição da criminalidade e à 

manutenção da paz social” (GGI, 2009, p. 21-22). 

 

 Segundo a Coletânea 2003-2009, Gabinetes de Gestão Integrada, as implantações dos 

GGIs seguiram algumas fases de criação e consolidação entre os anos de 2003 e 2007, sendo 

criados em todos os estados até novembro de 2005. 

 Na ótica de Soares (2009), as decisões por consenso, um princípio fundamental dos 

GGIs, seria um antídoto para enfrentar as resistências institucionais e pessoais dos envolvidos 

nesse “novo” arranjo de gestão. Porém, seria fundamental que o governo federal buscasse 

normatizações que evitassem o retorno ao “isolamento e fragmentação” das instituições de 

segurança pública. Porém, nesse aspecto, o autor faz algumas considerações extremamente 

relevantes sobre a complexidade de normas legislativas sobre o assunto, visto que, “as atuais 

limitações constitucionais impõem uma camisa-de-força à estrutura organizacional das polícias, 

engessando a institucionalidade da segurança em um modelo irracional, fragmentário e reativo 

[...]” (SOARES, 2009, p. 264). 

A partir dessas considerações, Soares (2009), afirma que o GGI é um arranjo de gestão 

precário, sendo que qualquer instabilidade ou mal-estar institucional ou até mesmo pessoal, 

refletiria imediatamente em sua inviabilização, visto que a sua condição primordial  é a 

dependência da “boa vontade das instituições envolvidas”. Esse autor destaca, porém, que em 

diversos estados os GGIs “foram mantidos, cultivados e se converteram em agências efetivas 

da segurança pública. Onde a experiência prosperou e a política não a destruiu, as conquistas 

foram indiscutíveis” (SOARES, 2009, p. 264). 

Alguns dos aspectos suscitados por Soares, aparecem numa análise de Sapori e 

Andrade (2013), sobre a estrutura de gestão integrada das polícias de Minas Gerais, entre 2003 

e 2010, chegando às seguintes conclusões: 

“A integração das polícias em Minas Gerais não está sedimentada e não 

há garantia que os arranjos institucionais criados sejam capazes de 

minimizar os confrontos corporativos, ao contrário do que havíamos 

previsto em artigo anterior (SAPORI; ANDRADE, 2008)... A mais 

audaciosa experiência em curso no Brasil de integração das polícias 

completa oito anos de execução com nítidos indícios de esgotamento. 

Tal fato nos leva a problematizar a capacidade de políticas de segurança 

pública de atenuarem os efeitos perversos oriundos da frouxa 

articulação do sistema policial brasileiro. As sérias limitações da 

política de integração remetem-nos à constatação de que se fazem 
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necessárias mudanças substantivas no arcabouço institucional do 

sistema policial, a começar do artigo 144 da Constituição Federal 

(SAPORI; ANDRADE, 2012, p. 130). 

 

A partir da instituição do PRONASCI5, houve uma nova tentativa de otimizar e 

fortalecer a gestão integrada das políticas de segurança pública, agora envolvendo mais 

fortemente os atores do lócus municipal, catalisados pelos Gabinetes de Gestão Integrada 

Municipais (GGIMs), não sendo excluídos os municípios de fronteira, que em muitos casos 

constituíram seus GGIMs, 

Segundo Pinheiro e Fernandes (2009), esse novo contexto da segurança pública no 

país exigiu novos arranjos de gestão que permitissem a descentralização dessa capacidade local 

de articular as políticas públicas, resultando na criação dos GGIMs, que “pautam-se na 

tendência à descentralização da macro-política pública e encampam o conceito da gestão 

integrada, reunindo em uma só unidade as principais autoridades responsáveis pelo combate à 

criminalidade e especialistas na área social” (PINHEIRO; FERNANDES, 2009, p. 269). 

Após a concepção dos GGIMs, um novo formato de GGI foi concebido a partir da 

instituição do Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) e a Estratégia Nacional de Segurança 

Pública nas Fronteiras (ENAFRON) no ano de 2011, política que será detalhada na sequência.  

 

1.4 O Plano Estratégico de Fronteiras  

 

O Plano Estratégico de Fronteiras começou a ser oficialmente estruturado no primeiro 

semestre de 2011, logo após intensos debates ocorridos durante a campanha presidencial 

brasileira de 2010, onde os dois principais candidatos à Presidência da República, Dilma 

Roussef e José Serra, protagonizaram diversos e acalorados embates sobre a fragilidade e/ou 

ausência de estratégias sistêmicas de enfrentamento ao tráfico de drogas e armas nas regiões de 

fronteira, que segundo esses debates, estariam fragilizando a capacidade de enfrentamento a 

epidemia de violência nos grandes centros urbanos como em São Paulo e Rio de Janeiro, 

especialmente a violência letal intencional, a exemplo de homicídios, latrocínios e lesões 

                                                           

5 Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, instituído pela lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, 

executado pela União, por meio da articulação dos órgãos federais, em regime de cooperação com os Estados, 
Distrito Federal e Municípios e com a participação das famílias e da comunidade, mediante programas, projetos e 
ações de assistência técnica e financeira e mobilização social, para melhoria da segurança pública. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11530.htm. Acesso em: 27 de nov. 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11530.htm
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corporais seguidas de morte. Tais discussões, remontam à tese de que as “fronteiras” são as 

culpadas da maioria dos nossos problemas na área da segurança pública. 

Apenas para exemplificar, que nem sempre são as “fronteiras”, as “culpadas” pelas 

mazelas e problemas de segurança pública no Brasil e em outros países do mundo, segundo o 

Relatório Global sobre Homicídios publicado em 2014, pelo Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crime (UNODC,) no ano de 2012 ocorreram 50.108 homicídios no Brasil, do 

total de 437.000 em todo o mundo, ou seja, cerca de 11% dos homicídios do mundo ocorreram 

em solo brasileiro, índices epidêmicos segundo a ONU, sendo que o abuso do álcool, outras 

drogas e a disponibilidade de armas de fogo estão entre os principais fatores causadores dessa 

epidemia, segundo o UNODC.  

O mesmo estudo, ainda demonstra que as três principais regiões do globo, onde se 

concentram as maiores incidências de homicídios são: 1. Sudeste da África, 2. América Central 

e 3. América do Sul, ou seja, a América Latina e a África concentram grande parte desses crimes 

no mundo (mapa 1), e isso não se deve apenas à disponibilidade de armas e drogas, mas também 

a diversos outros fatores, como questões sociais e culturais, a fragilidade do sistema de 

segurança pública e justiça criminal, dentre outros.  

Se apenas a disponibilidade de armas e drogas, explicasse a incidência epidêmica de 

homicídios, os Estados Unidos da América, por exemplo, deveria possuir taxas de homicídios 

superiores ao Brasil, visto que segundo o II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas 

(LENAD) feito pela USP (Universidade de São Paulo), entre março de 2011 /2012, o Brasil 

responde por 20% do mercado mundial da droga e é o segundo maior consumidor de cocaína e 

crack do mundo, com cerca de 2,8 milhões de usuários, ficando atrás apenas dos Estados Unidos 

da América, que concentra 4,1 milhões de usuários. 

Mapa 1 - Homicídios no mundo em 2012 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Fonte: UNODC, 2014. 

Sendo assim, a construção do Plano Estratégico de Fronteiras teve um desencadeamento 

célere, provavelmente por esse debate eleitoral muito acalorado entre os candidatos a presidente 

em 2010.  

Os principais órgãos que iniciaram as discussões para estruturação do Plano foram o 

Ministério da Justiça e da Defesa, culminando na celebração de um Acordo de Cooperação 

Técnica, dia 07 de junho de 2011, um dia antes da publicação do Decreto 7.496, de 08 de 

setembro de 2011. O Acordo estabeleceu como seriam realizadas as parcerias entre os órgãos 

do Ministério da Justiça, Defesa, Estados, Municípios e demais agências envolvidas com 

Segurança Pública, cujo prazo de vigência era de vinte e quatro meses, já exaurido.  

Como o Decreto foi publicado bem próximo à própria celebração do acordo de 

cooperação, passou a ser o principal documento norteador da política sobre segurança para as 

regiões fronteiriças do Brasil com os países da América do Sul, a partir de 2011.  

Ao analisar o documento que instituiu o Plano, verifica-se que o mote principal foi o de 

aprimorar a interlocução, integração e colaboração entre as instituições envolvidas com a 

segurança pública nessas regiões, bem como otimizar a precária estrutura dessas instituições, 

tentando romper, a priori, com processo de concentração das ações estatais no centro-sul e 

litoral do país, bem como as dificuldades históricas de integração dos órgãos de segurança 

pública, buscando otimizar a governança entre os atores . 

O referido marco normativo, estabeleceu algumas diretrizes, objetivos, medidas para 

efetivação e definiu quais estruturas de governança estariam propiciando a integração desses 

esforços nos espaços fronteiriços, conforme podemos verificar abaixo: 

Art. 2o  O Plano Estratégico de Fronteiras terá como diretrizes: 

I - a atuação integrada dos órgãos de segurança pública, da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e das Forças Armadas; e      

II - a integração com os países vizinhos. 

Art. 3o  O Plano Estratégico de Fronteiras terá como objetivos: 

I - a integração das ações de segurança pública, de controle aduaneiro e das 

Forças Armadas da União com a ação dos Estados e Municípios situados 

na faixa de fronteira; 

II - a execução de ações conjuntas entre os órgãos de segurança pública, 

federais e estaduais, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e as Forças 

Armadas;      

III - a troca de informações entre os órgãos de segurança pública, federais 

e estaduais, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e as Forças 

Armadas;    

IV - a realização de parcerias com países vizinhos para atuação nas ações 

previstas no art. 1o; e 
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V - a ampliação do quadro de pessoal e da estrutura destinada à prevenção, 

controle, fiscalização e repressão de delitos na faixa de fronteira. 

Art. 4o O Plano Estratégico de Fronteiras será efetivado mediante a 

realização, entre outras, das seguintes medidas: 

I - ações de integração federativa entre a União e os estados e municípios 

situados na faixa de fronteira; 

II - implementação de projetos estruturantes para o fortalecimento da 

presença estatal na região de fronteira; e 

III - ações de cooperação internacional com países vizinhos. 

Art. 5o As ações do Plano Estratégico de Fronteiras serão 

implementadas por meio de 

I - Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira - GGIF; e 

II - Centro de Operações Conjuntas - COC 

 

Podemos sintetizar as diretrizes, objetivos e efetivação do Plano a partir da figura 

abaixo: 
Figura 2 - Plano Estratégico de Fronteiras 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Decreto 7.496/2011, adaptado pelo autor 

A “coordenação” do Plano no âmbito político foi atribuída na época pela Presidente da 

República ao então Vice-Presidente da República Michel Temer (atual Presidente), porém, sem 

nenhuma previsão normativa, apenas noticiado pelos canais de imprensa, inclusive no site do 

Federal:  

“O PEF nasceu da necessidade do Brasil reforçar a presença nos 

16.880 km de fronteira terrestre com países vizinhos. A partir de 

junho de 2011, sob a coordenação do vice-presidente da 

República, o governo federal passou a integrar as ações dos diversos 

ministérios e os poderes públicos locais”. Fonte: Presidência da 

República, disponível em: http://www2.planalto.gov.br/vice-

presidencia/vice-presidente/plano -estrategico-de-fronteiras. Acesso 

em 15.10.2015. 

 

http://www2.planalto.gov.br/vice-presidencia/vice-presidente/plano%20-estrategico-de-fronteiras
http://www2.planalto.gov.br/vice-presidencia/vice-presidente/plano%20-estrategico-de-fronteiras
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Formalmente, os Ministérios da Justiça, Defesa e Fazenda estariam coordenando o 

Plano, mas pela interpretação do referencial normativo, não há um detalhamento mais claro da 

lógica de funcionamento dessa coordenação e governança em em âmbito nacional, ou seja, a 

governança da política ficou prejudicada desde a sua origem, por não ter ficado claro como essa 

dinâmica seria colocada em prática, para articular e integrar os Ministérios envolvidos e as 

instâncias locais de articulação, assumidas pelos GGIFs. 

 Após a criação oficial do Plano Estratégico, algumas ações começaram a ser discutidas 

com os onze governos estaduais envolvidos no plano (Amapá, Acre, Amazonas, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), 

especialmente as secretarias de Segurança Pública que coordenam as Polícias Militares, 

Polícias Civis, Corpos de Bombeiros Militares, Órgãos Periciais, que são responsáveis pela 

prestação local da segurança pública da população, mas que atuam também na prevenção e 

repressão ao tráfico de drogas, armas, contrabando e descaminho nos quinhentos e oitenta e 

oito municípios brasileiros localizados na Faixa de Fronteira6. 

  O órgão federal que conduz as ações de segurança pública no pais é o Ministério da 

Justiça e nesse órgão, as ações foram estruturadas, principalmente na Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP, órgão responsável em coordenar e implementar a Política 

Nacional de Segurança Pública no Brasil), na Polícia Federal (DPF, órgão que tem como 

incumbência o combate aos ilícitos transnacionais, etc), na Polícia Rodoviária Federal (DPRF, 

órgão que atua na prevenção e repressão nas rodovias federais do Brasil), na Secretaria Nacional 

de Justiça (SNJ, órgão responsável pela Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Civil, 

Penal, Recuperação de Ativos, enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, etc,). 

  Além de dar início a implantação de algumas ações estruturantes, o Governo Federal 

deu início a três grandes operações nas fronteiras, “Operação Sentinela”, ação permanente de 

enfrentamento às organizações criminosas transnacionais coordenada pela Polícia Federal, 

Rodoviária Federal, Força Nacional e apoiada pelas Forças Armadas e outros órgãos; 

“Operação Ágata”, coordenada pelo Ministério da Defesa e seus órgãos: Exército Brasileiro, 

                                                           

6 A Faixa de Fronteira do Brasil foi modificada ao longo das diversas Constituições, e após a última modificação, 

ocorrida em 1988, ficou estabelecido no Art. 20 § 2, da respectiva Constituição, que “a faixa de até cento e 
cinqüenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é 
considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei” 
(CF, 1988). Durante a história do Brasil os aspectos essenciais de delimitação de uma “Faixa” territorial estratégica, 
esteve ligada exclusivamente a uma área de interesse estratégico militar e de defesa do território e da soberania 
brasileira, que não necessariamente estava vinculado a um desenvolvimento integrado e de cooperação entre os 
países vizinhos. 
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Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira, com ações temporárias nas diversas localidades, 

apoiadas por outras agências estatais, e, finalmente, a Operação “Fronteira Blindada”, 

coordenada pela Receita Federal do Brasil, tendo como atribuição a repressão ao contrabando 

nas regiões de fronteira. Além das operações mencionadas, os órgãos estaduais  desencadeiam 

centenas de operações nessas regiões, especialmente através dos Gabinetes de Gestão Integrada 

de Fronteiras. 

 Na SENASP, foi estruturado um Programa, denominado ENAFRON (Estratégia 

Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras), que concentra as diversas iniciativas e ações 

com foco no apoio a estruturação e atuação dos órgãos estaduais e municipais localizados nas 

regiões de fronteira, incluindo os GGIFs.  

A SENASP, diferentemente dos órgãos policiais, como a PF e PRF, é um órgão 

fomentador de políticas e disseminador de boas práticas na área da segurança pública, 

especialmente no que tange àa integração. Abaixo uma figura que busca representar essa 

estrutura analítica.  

 

Figura 3 - Estrutura Analítica do Plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016  

Na figura acima, podemos compreender em linhas gerais, os principais atores e formato 

da coordenação de operações, projetos e ações envolvidos no Plano, bem como a ausência de 

uma estrutura de governança nacional que integrasse e articulasse os diversos atores envolvidos. 
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Visto que a figura do Vice-Presidente era de coordenação política e representativa, não 

havia uma instância de decisão estratégica subsidiada por uma instância técnica para condução 

da política, inclusive apontado pelo TCU e verificado durante a pesquisa de campo e nos 

diálogos com os atores do GGIF de Corumbá no Mato Grosso do Sul.  Na prática, cada 

Ministério conduziu suas ações e projetos, independentemente. 

A partir do diálogo e abordagens realizadas na Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, foi possível compreender como funcionou a estratégia de articulação com os entes 

federados, especialmente com os estados de fronteira e seus respectivos GGIFs, cabendo a 

SENASP a articulação e investimentos junto a essas estruturas. Na sequência, vamos 

compreender as principais ações dessa Secretaria para integrar, articular e acompanhar a  

política de segurança em fronteiras. 

 

1.5 A Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON) 

 

Considerando que o órgão federal responsável por conduzir políticas públicas na área 

de segurança é a SENASP, e, levando em consideração, que não existiu uma estrutura de 

coordenação nacional do Plano Estratégico, buscamos informações para conhecer como se 

deram as ações de investimentos e articulação entre esse órgão federal, os órgãos estaduais e o 

GGIF, que é a instância de governança local do plano. 

Segundo a SENASP, foram realizados investimentos superiores a R$ 400 milhões entre 

2011 e 2014, para o aparelhamento das instituições estaduais, fomento e acompanhamento da 

política, pesquisas, capacitações, dentre outras ações, conforme abaixo.  

1.5.1 Principais investimentos da ENAFRON nas polícias e perícias estaduais na Faixa de 

Fronteira (2011 -2014) 

 

Os principais investimentos realizados no âmbito do Programa ENAFRON, foram 

efetivados a partir da celebração de 60 convênios, incluindo a incorporação e acompanhamento 

de 14 convênios celebrados no final de 2010, no contexto do Projeto PEFRON (Policiamento 

Especializado de Fronteiras), agregadas a ENAFRON.  

As portarias publicadas pela SENASP, a partir de 2011, sobre esses investimentos são 

as seguintes: Portaria nº 41 de 24.10.2011 (Diário Oficial da União – D.O.U. nº 205 de 

25.10.201); nº 12 de 16.03.2012 (D.O.U nº 56 de 21.03.2012); nº 83 de 22.11.2012 (D.O.U nº 
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226 de 23.11.2012); nº 38 de 10.05.2013 (D.O.U nº 91 de 14.05.2013) e 42 de 23.05.2013 

(D.O.U nº 100 de 27.05.2013). Em linhas gerais, as Portarias elencavam os munícipios 

fronteiriços prioritários, critérios e quantidade de recursos por estados, bem como as áreas 

prioritárias de investimentos, seguindo os itens descrito a seguir:   

a) Estruturação de Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras e Câmaras Temáticas de 

Fronteira; 

b) Estruturação de unidades especializadas de fronteira (a exemplo do apoio a estruturação do 

Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e Delegacia Especializada de Crimes de 

Fronteira (DEFRON) – MS; Grupo Especial de Segurança de Fronteira (GEFRON) – MT; 

Batalhão de Polícia de Fronteira – PR,; 

c) Estruturação de unidades rodoviárias das Polícias Militares; 

d) Estruturação de unidades policiais para atuação em vias fluviais e lacustres; 

e) Fortalecimento da inteligência de segurança pública; 

f) Inovações tecnológicas de monitoramento e controle fronteiriço; 

g) Reaparelhamento de centros e postos integrados de segurança pública e fiscalização, e 

unidades das Polícias Civis, Militares e Perícia; 

h) Implantação de sistemas de radiocomunicação digital na fronteira; 

i) Implantação de sistemas de videomonitoramento na fronteira. 

A equipe técnica da SENASP demonstrou o montante de recursos investidos por ação,  

totalizando aproximadamente R$ 21,7 milhões em 2010 (Projeto PEFRON) que foram 

liquidados em 2011 e investimentos na ordem de R$ 400 milhões entre 2011 e 2014, conforme 

abaixo:  

 Acompanhamento, fortalecimento da política e capacitações – R$ 8,9 milhões; 

 Pesquisa sobre Segurança Pública nas Fronteiras – R$ 3,5 milhões; 

 Aparelhamento das polícias, perícias e inteligência estaduais – R$ 205 milhões; 

 Sistemas de radiocomunicação digital – R$ 127 milhões; 

 Sistemas de videomonitoramento – R$ 28 milhões; 

 Laboratórios de combate a lavagem de dinheiro – R$ 11 milhões 

(descentralizações da SENASP para SNJ); 

 Acordo de cooperação com a PRF (scanners móveis) – R$ 16 milhões; 

 Acordo de cooperação com a PF (próprios nacionais) – R$ 1,9 milhões; 

 Aviação de segurança pública (PEFRON-2010) – R$ 17,6 milhões; 
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 Radiocomunicação (PEFRON – 2010) – R$ 4,1 milhões; 

Desses investimentos realizados entre 2011 e 2014, segundo a SENASP, cerca de 600 

unidades policiais em 263 municípios da Faixa de Fronteira receberam equipamentos oriundos 

do Programa ENAFRON, não sendo possível afirmar que todas essas unidades tiveram suas 

deficiências atendidas na plenitude. Além disso, segundo a SENASP, foram capacitados 2400 

servidores em diversas áreas de gestão, inteligência e atuação operacional. 

Importante consignar que no ano de 2015 os recursos da SENASP empenhados na ação 

ENAFRON (20IC – Lei Orçamentária Anual) foram de R$ 1,562 milhões com liquidação de 

irrisórios R$ 165.553,30 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e 

trinta centavos). No ano de 2016, até a finalização desta pesquisa no mês de setembro, o recurso 

previsto para mesma ação era de R$ 3,4 milhões, que ainda não tinham sido empenhados e nem 

executados, demonstrando que os esforços e investimentos federais para apoiar os entes 

federados nas ações de segurança nas fronteiras concentraram-se entre 2011 e 2014, sendo um 

forte e claro indicativo de descontinuidade da política.  

1.5.2 Diagnósticos produzidos no âmbito da ENAFRON 

 

Devido a deficiência de dados e informações sobre as fronteiras, foram produzidos 

inúmeros diagnósticos das fronteiras brasileiras e de outros continentes, que segundo a 

SENASP, visava conhecer às nossas realidades e outras práticas, visando subsidiar o 

aperfeiçoamento do plano. A relação dessas pesquisas estão descritas a seguir: 

 Pesquisa Segurança Pública nas Fronteiras (URFJ – NECVU/RETIS) e diversas 

Universidades Federais; 

 Diagnóstico sobre Tráfico de Pessoas nas Áreas de Fronteira (parceria SNJ, 

SENASP, UNODC – Escritório das Nações Unidades sobre Drogas e Crime, 

ICMDP – International  Centre for Migration Policy Development); 

 Diretrizes de Política de Pessoal para os Profissionais de Segurança Pública nas 

Fronteiras (SENASP e PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento); 

 Desafios para a implementação de Políticas de Pessoal de Segurança Pública nas 

Fronteiras Brasileiras (SENASP e Fórum Brasileiro de Segurança Púbica); 
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 Mapeamento das Políticas Públicas na Faixa de Fronteira: interfaces com o Plano 

Estratégico de Fronteiras e a ENAFRON (SENASP e PNUD – Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento);  

 Políticas de Segurança Pública nas Fronteiras dos Estados Unidos e México 

(SENASP e PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento); 

 Políticas de Segurança Pública nas Fronteiras da União Europeia (SENASP e 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento); 

 Políticas de Segurança Pública nas Fronteiras da China, Rússia e Índia (SENASP 

e PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento); 

 Metodologias de funcionamento e estruturação de Unidades Especializadas de 

Fronteira (SENASP e PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento); 

Todas as pesquisas mencionadas puderam ser acessadas no site do Ministério da Justiça:  

http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-pesquisa/acervo 

/pagina_outraspublicacoes/pagina-3/outras-publicacoes. 

1.5.3. Acompanhamento e avaliação do Programa ENAFRON  

 Segundo a SENASP, houve necessidade de aprimorar os mecanismos de gestão, seja de 

projetos, programas ou de indicadores, para o acompanhamento e gestão do Programa. Para 

tanto, segundo a Secretaria, foi realizado pelo Ministério do Planejamento o Contrato 

Administrativo 1/2012, com Instituto de Desenvolvimento Gerencial-INDG, que foi negociado 

no âmbito da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade, para o 

desenvolvimento de um modelo de gestão para resultados e para a obtenção de maior 

efetividade nos programas estratégicos a cargo da SENASP. Sendo assim, a partir de uma 

pactuação com as Secretarias Estaduais de Segurança Pública, foram definidos alguns 

indicadores, responsáveis pelo monitoramento dos principais resultados alcançados pelas ações 

do programa. 

 Segundo a equipe técnica da ENAFRON, abordada durante a pesquisa, no início da 

implantação do programa, foram ouvidas inúmeras críticas dos  profissionais que atuam nas 

fronteiras, que afirmavam categoricamente que o Governo Federal se encontrava muito distante 

das realidades locais das regiões fronteiriças, uma vez que toda a discussão acerca da política 

era realizada na capital federal ou em estados que não possuíam fronteiras e quando realizada 
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na região, alcançava no máximo as capitais dos estados fronteiriços, totalmente desconectado 

da realidade e perspectiva local da fronteira.  

 Devido a esses posicionamentos, a SENASP passou a realizar as principais discussões 

sobre segurança pública, literalmente na fronteira, prioritariamente na linha de fronteira e nas 

principais cidades gêmeas. Nesse modelo de gestão, foi criada uma estratégia de levar as 

discussões para as cidades gêmeas, incentivando a participação dos atores locais. 

Dessa forma, segundo a SENASP, o acompanhamento, monitoramento e avaliação do 

programa ENAFRON passaram a ser desenvolvidos a partir de três frentes de atuação. A 

primeira caracterizada pela coleta, tratamento e análise das informações estaduais sobre 

segurança pública, que geravam indicadores de resultados. A segunda forma consistiu na 

realização de visitas técnicas de acompanhamento dos convênios celebrados entre a Senasp e 

os estados fronteiriços. A terceira, está relacionada à realização de simpósios e encontros 

técnicos em municípios da linha de fronteira, notadamente em cidades gêmeas. 

a. Indicadores de resultados – informações sobre segurança pública 

Segundo a SENASP, com a finalidade de mensurar parte dos esforços empreendidos 

das Policias Militares, Civis e Perícias, mensalmente, eram coletadas informações sobre 

segurança pública junto aos estados fronteiriços, cujas variáveis são armazenadas, tratadas e 

analisadas, gerando relatórios de análise, cujo objetivo principal é acompanhar as nuances da 

política e seus efeitos no território.  

A sistematização das informações eram realizadas pelo Departamento de Pesquisa, 

Análise de Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública-DEPAID, área da 

SENASP, responsável pela coleta, o armazenamento, tratamento e análise dos dados, gerando 

relatórios periódicos sobre a criminalidade nos estados fronteiriços.  

A título de exemplo, demonstramos alguns desses indicadores monitorados pela 

SENASP, quanto aos esforços das instituições estaduais de segurança pública nos onze Estados, 

incluindo Mato Grosso do Sul, conforme abaixo: 

 

Gráfico 1 - Esforços das instituições estaduais de segurança pública nos Estados de Fronteira - 

2012/2015 
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Fonte: SENASP, 2016 

 

Gráfico 2 - Esforços das instituições estaduais de segurança pública no Estado de Mato Grosso do Sul 

- 2012/2015 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: SENASP, 2016 

Importante consignar que a análise de esforços das instituições isoladamente, sem uma 

análise criminal mais apurada, pode gerar entendimentos distintos da realidade, porém, 

comparando os gráficos acima, é possível identificar claramente que cerca de 78% de toda 

droga apreendida na Faixa de Fronteira brasileira pelas Polícias Militares e Polícias Civis, entre 

2012 e 2015, foram apreendidas no Estado de Mato Grosso do Sul, ou seja, de 521 toneladas 

apreendidas, 405 foram apreendidas em apenas um Estado, demostrando a importância e 

localização estratégica de Mato Grosso do Sul, e, possivelmente a concentração de uma grande 

quantidade de rotas e corredores de tráfico de drogas da Bolívia e Paraguai para o Centro-Oeste 

e Sudeste do pais, especialmente Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, além da 

demonstração dos esforços despendidos pelas polícias de Mato Grosso do Sul, que se destaca 

perante outros estados.  

Quando estendemos esse entendimento para as drogas apreendidas em toda extensão 

territorial dos Estados, seja na Faixa de Fronteira ou não, o percentual é muito similar, chegando 

a aproximadamente 74% ou seja, de 753 toneladas de drogas apreendidas em 11 Estados 

fronteiriços, 554 toneladas foram apreendidas apenas em Mato Grosso do Sul, demonstrando 

que grande parte dos esforços desprendidos pelas instituições do Estado, refletiram no Plano 

Estratégico de Fronteira como um todo, sendo importante ressaltar que não estão inclusas as 

drogas apreendidas pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Forças 

Armadas, etc, mesmo que grande parte dessas drogas podem ter sido entregues na Polícia 
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Federal, onde são lavrados autos de apreensões de ocorrências referentes ao tráfico 

internacional. 

 Em relação a apreensão de armas, não segue a mesma dinâmica das drogas, as 

apreensões realizadas pelas polícias de Mato Grosso do Sul corresponderam a menos de 10% 

do total apreendido nos demais Estados de fronteira; no que tange à quantidade de pessoas 

presas, o Estado de Mato Grosso do Sul representou mais de 20% do total, ou seja, 1/5 de todas 

as pessoas presas entre 2012 e 2015 nas fronteiras, passaram no sistema prisional de Mato 

Grosso do Sul. 

 

b. Visitas técnicas de acompanhamento 

Segundo a SENASP, foi instituída uma dinâmica de acompanhamento, pelo qual eram 

visitadas unidades operacionais das instituições estaduais de segurança pública, com o objetivo 

de aferição dos recursos investidos nessas instituições, conhecer as principais oportunidades e 

dificuldades encontradas pelos operadores locais, além de divulgar as ações do Governo Federal 

para a Faixa de Fronteira junto aos profissionais de segurança pública. Essa dinâmica não 

alcançou a população local, apenas os servidores da Segurança Pública.  

Para o acompanhamento e monitoramento da política, segundo a SENASP, foram 

realizadas 317 visitas em municípios de fronteira entre os anos de 2012 e 2014 (gráfico abaixo). 

Segundo a equipe técnica, alguns municípios foram visitados mais de uma vez. Nessas visitas, 

eram realizadas verificações dos bens adquiridos nos convênios, reuniões com as Secretarias 

de Segurança Pública, Polícias Militares, Polícias Civis, Bombeiros e Perícias. 

Gráfico 3 - Municípios visitados na Faixa de Fronteira pela equipe da ENAFRON - SENASP (2011-

2014) 

 

                             

                 

 

 

 

                                                              

 

Fonte: SENASP, 2016 
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 Durante a abordagem, foi possível certificar que essa metodologia foi realizada apenas 

no contexto do Programa ENAFRON, pois, na SENASP, nenhum outro programa ou projeto 

teve a mesma dinâmica, funcionando de 2011, até o final de 2014. 

 

c. Simpósios e encontros técnicos 

Segundo a equipe técnica abordada, a SENASP em parceria com os estados de fronteira, 

propôs uma estratégia de levar as discussões sobre segurança pública para as localidades 

fronteiriças. Essas discussões, foram efetivadas a partir da realização de um simpósio estadual, 

que era coordenado pelo respectivo ente federado em parceria com a SENASP, liderado pelo 

GGIF, cujo objetivo era provocar a discussão local sobre os problemas de segurança pública; 

compartilhar com os gestores dos demais estados a realidade de cada ente fronteiriço.  

 A dinâmica informada, era a seguinte, em geral, no primeiro dia de debates, 

participavam inúmeras autoridades estaduais, municipais, federais com atuação no Estado sede 

do evento, representantes dos órgãos de segurança pública do(s) pais(es) fronteiriço(s), 

convidados pelas respectivas secretarias de segurança pública que sediam os encontros. A 

SENASP, convidava e se responsabilizava pela ida de todos os interlocutores da Enafron 

(gestores indicados pelos secretários de Segurança Pública para os assuntos relacionados a  

política), secretários executivos dos Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras (GGIF), 

secretários executivos dos Gabinetes de Gestão Integrada Estaduais (GGIEs) e, de acordo com 

o arco da fronteira onde era realizado o evento (Norte, Central ou Sul), eram convidados 

também os gestores das Polícias Militares, Civis, Perícia e dos Corpos de Bombeiros dos 

estados do respectivo arco, com intuito de propiciar troca de experiência entre os atores 

regionais.  

 Realizaram-se esses simpósios e encontros técnicos no ano de 2012, em Foz do Iguaçu, 

Oriximiná-PA, Ponta Porã-MS e Chuí-RS; em 2013 nos municípios de Cáceres-MT, Oiapoque-

AP, Chapecó, São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira-SC; em 2014, nos municípios de 

Brasiléia-AC, Pacaraima-RR e Tabatinga-AM. A partir do ano de 2015, não houve mais 

encontros técnicos. 

 Segundo a descrição da SENASP, logo após a realização de cada simpósio, era realizado 

o Encontro Técnico da Enafron, restrito aos atores envolvidos com as ações e investimentos 

entre a SENASP e Estados. 

Importante destacar, que além dessas dinâmicas apresentadas, havia uma perspectiva 

de ocorrer anualmente reuniões com os Governadores dos Estados para avaliação da política, 
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Reuniões Ministros e Governadores -
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Capacitação e treinamento - contínuo

Indicadores (implantação, produto, 
resultado e impacto)

mas ocorreu apenas uma em dezembro de 2012, que contou com a participação do Ministro 

da Justiça e de apenas um governador, André Puccinelli de Mato Grosso do Sul e do Vice-

Governador do Estado do Pará. Tal dinâmica não atingiu os objetivos pela complexidade 

política de envolver os Governadores. A figura abaixo, demonstra as principais atividades e 

dinâmicas previstas para esse acompanhamento e fortalecimento da política concebida pela 

SENASP. 

Figura 4 - Gestão, acompanhamento e fortalecimento da Política de Fronteira na SENASP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SENASP, adaptado pelo autor, 2016. 

Conforme verificamos, houve um esforço considerável da SENASP para articular e 

integrar diversas ações, inclusive envolver e propiciar discussões locais nas fronteiras, 

porém, foi possível identificar que essa dinâmica ocorreu apenas nesta Secretaria e não havia 

discussões cotidianas entre os ministérios envolvidos no Plano Estratégico sobre a política, 

que dificultou a integração e o fluxo de informações e diálogo com os GGIFs. Uma outra 

questão que chamou a atenção é que apesar do grande esforço de visitar centenas de 

municípios, realização de inúmeras reuniões na fronteira, monitoramento de indicadores, etc, 

essa dinâmica não se sustentou a partir de 2015, fator que certamente impactou nas relações 

do Governo Federal com os entes federados sobre o tema “Segurança e Fronteiras”.  

O Plano Estratégico de Fronteiras e ENAFRON foi implantado paralelamente a outras 

políticas e ações que mereceu um destaque especial desta pesquisa, pelo fato, de estar 

diretamente relacionada a estratégias de governança, gestão, protocolos e ferramentas para 

otimizar a integração de órgãos envolvidos com a Segurança Pública. Trata-se da preparação 
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para execução da Copa do Mundo e Olimpíadas no país, que de certa forma, dialoga com o 

que se discute no âmbito do Plano Estratégico de Fronteiras, que tem como escopo principal 

otimizar a integração e colaboração entre os atores envolvidos com a segurança. 

 

1.6 O Início da Preparação para os Grandes Eventos e o Grupo de Trabalho Copa do Mundo 

(GTCOPA)   

 

 Assim como integrar as instituições envolvidas com a Segurança Pública nas regiões de 

fronteiras com dez países é um desafio hercúleo, permanente e colossal, a preparação para as 

ações de segurança pública para a Copa do Mundo deveria superar o mesmo desafio, o da 

dificuldade de integração das instituições de segurança pública, que ainda não tinha sido 

superado com todas as iniciativas existentes, a exemplo dos GGIEs, GGIMs e posteriormente 

os GGIFs, conforme aponta Coli (2011): 

[...] O sistema de segurança pública brasileiro, fragmentado desde sua origem, 

com atribuições separadas dos órgãos e de múltiplos bancos de dados, passa 

pelo paradigma da evolução a ser proporcionada por um dos maiores eventos 

esportivos da humanidade, a Copa do Mundo de Futebol.... vindo à tona 

discussões sobre a capacidade de resposta das instituições aos eventos e a 

capacidade de agregação de serviços para atendimento às demandas de 

segurança...onde a tônica de ações isoladas dos órgãos dificulta a 

sistematização de políticas satisfatórias de atendimento ao cidadão [...] (COLI, 

2011, p. 10). 

 Com intuito de mitigar esses problemas e cumprir os protocolos pactuados com a FIFA, 

especialmente a partir da edição do Decreto Federal de 14 de janeiro de 2010, o qual criou o 

Comitê Gestor para definir, aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das 

Ações do Governo Brasileiro para realização da Copa do Mundo FIFA 2014, foi instituída uma 

Comissão Especial (CESEG) no âmbito da Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, 

através da Portaria SE-MJ nº 155, de 06 de fevereiro de 2009, com a finalidade de realizar 

diagnósticos e sistematizar propostas iniciais das ações de segurança pública na Copa do Mundo 

de 2014, inclusive construir as estratégias e instrumentos para integração das instituições 

envolvidas. 
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Dando continuidade aos desdobramentos dos trabalhos iniciados pela CESEG, a 

SENASP instituiu um Grupo de Trabalho7 (GTCOPA) com a atribuição de                    “interagir 

em âmbito interno e externo, planejar e avaliar as ações necessárias ao cumprimento das 

garantias apresentadas pelo Governo Federal junto a FIFA nas questões referentes à segurança 

e proteção, no que se refere à Garantia nº 58.” (BRASIL, 2010).  

Esse GT, reuniu-se com diversos especialistas dos estados que seriam sedes da Copa 

do Mundo, bem como inúmeros órgãos federais, traçando o escopo das medidas necessárias 

para a efetividade da segurança pública durante a Copa, com foco prioritário na integração, 

inclusive como slogan do grande legado a ser deixado para a segurança pública no país. 

A partir dessa construção compartilhada, segundo Coli (2011), o modelo de integração, 

originalmente proposto pela SENASP para a Copa abrangeria: “[...] a instalação de um centro 

para coordenação geral, em nível nacional, em local a ser definido; além deste, também 

conforme a proposta, seriam instalados centros nos estados sedes dos jogos [...]” (COLI, 2011, 

p. 12). 

Porém, segundo Coli (2011), o funcionamento dessa estrutura dependeria, 

basicamente, do emprego correto de instrumentos e métodos que garantissem ou que 

aperfeiçoassem a capacidade de integração das diversas agências nos três níveis (União, 

Estados e Municípios), que deveriam planejar e executar ações de forma integrada a partir de 

um modelo de liderança situacional9, modelo que a nosso ver vai ao encontro do princípio mais 

importante dos GGIs, a decisão por “consenso”, já tratada anteriormente. 

Ressalta-se que essa dificuldade de atuação integrada não é uma exclusividade da 

segurança pública, é decorrente também da própria dinâmica do Estado, conforme afirma Coli 

                                                           

7 O GTCOPA foi instituído através da Portaria nº 8, de 30 de março de 2010, publicado no Diário Oficial da União 
n. 63 de 05 de abril de 2010. 

8 A garantia n. 5 consistia na segurança e proteção: “Todos os Membros da Delegação FIFA; Dirigentes de 
Confederações da FIFA; Dirigentes das Associações de Membros Participantes; Dirigentes dos Jogos; Equipes 
(Membros da Delegação, inclusive Médicos); Pessoal das Afiliadas Comerciais, etc. [...]”. 

9 Segundo a “Declaração de Consenso Geral: Comando e Controle, Abordagens, Conceitos e Características 

Fundamentais” documento redigido durante o II Encontro Técnico do Grupo de Especialistas em Tecnologia, 

Operações e Inteligência, realizado pelo Ministério da Justiça entre os dias 05 e 08 de outubro de 2010, “nos 

incidentes críticos, grandes eventos e operações complexas, a alocação e a aplicação de recursos e capacidades 

organizacionais nos serviços e operações em rede integrada será decidida com base no conceito de liderança 

situacional que compreende a coordenação temporária das ações pelo representante da instituição com 

competência constitucional e atribuição legal para solucionar o evento ou incidente naquela determinada situação 

e em conformidade com padrões de conduta operacional previamente acordados pelas Instituições participantes, 

sem prejuízo às ações cotidianas” (BRASIL, 2010, p. 5). 
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(2011), onde “via de regra, atua como ente exclusivo de representação, planejamento e 

condução de políticas públicas” (COLI, 2011, p. 32).  

Segundo Coli (2011), as estratégias e instrumentos previstos no GTCOPA para a 

integração das ações de segurança pública na Copa do Mundo se basearia principalmente em: 

a. Centros Integrados; b. Sistema Integrado; c. Modelo de Maturidade e d. Conceito 

Operacional. A estrutura do sistema proposto inicialmente pode ser representando na figura 

abaixo: 

Figura 5 - Sistema integrado previsto no GT/COPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COLI, 2011 

No decorrer das discussões técnicas do GTCOPA, foi proposta uma minuta de 

caderno de atribuições, que posteriormente, serviu de embasamento para uma pactuação 

sistêmica entre os entes federados envolvidos, denominado “matrizes de responsabilidades”.  

Em linhas gerais, foram essas as principais questões que permearam a fase de 

planejamento anterior à mudança do ciclo de gestão federal do Presidente da República Luis 

Inácio Lula da Silva para a Presidente Dilma Roussef, sendo que, grande parte das estratégias 

e instrumentos pensados para as ações de segurança para Copa do Mundo de 2014, foram 

implementadas, enquanto outras foram criadas e/ou aprimoradas.  

Ressalta-se, novamente, que o mote principal sempre foi de sistematizar e 

operacionalizar as ações sistêmicas integradas das diversas agências envolvidas, desafio 

exaustivamente mencionado como um dos principais gargalos da própria estrutura brasileira 
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de segurança pública, inclusive nas considerações do “caderno de atribuições” proposto pelo 

GTCOPA, registrado o seguinte: 

“Por fim, nota-se que o maior desafio da SENASP para Copa o Mundo 

de 2014, será o legado de garantir condições adequadas para que todos 

os órgãos de segurança pública, envolvidos direta e indiretamente com 

o mega evento sejam coordenados no sentido de que possa, 

definitivamente, haver uma integração permanente em todas as ações 

desencadeadas, tendo como único foco o bem estar do cidadão” 

(BRASIL, 2010, p. 5). 

 

1.7 Os Instrumentos de Gestão e Governança utilizados para Integração das Instituições de 

Segurança Pública e Defesa Social na Copa do Mundo da FIFA de 2014  

 

Nesse breve retrospecto, foi possível verificar que antes mesmo dos compromissos 

assumidos pelo Brasil perante a Federação Internacional de Futebol (FIFA), o tema integração 

da segurança pública sempre esteve no rol de assuntos da segurança pública, inclusive os GGIs, 

GGIFs, GGIMs representam um dos grandes marcos desse processo, ainda que, até o presente 

momento, após mais de uma década, essa integração não seja plena e pacífica no Brasil, mesmo 

havendo boas e exitosas experiências por diversos estados. 

Após o desenho estabelecido, inicialmente, pelo Governo Federal e os doze Estados 

sedes da Copa do Mundo, a partir de 2011, inicia-se uma nova fase desse processo, passando 

pela realização da Copa das Confederações até a Copa do Mundo, em julho de 2014, 

envolvendo quatro Estados de Fronteira (Amazonas, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do 

Sul), sendo que nos três últimos existe GGIF e no Amazonas existe uma Câmara Temática de 

Fronteira no GGI Estadual. 

Na perspectiva de sistematizar os instrumentos e estratégicas identificadas para 

integração dos órgãos de segurança pública durante a Copa do Mundo, vamos dividir essas 

estratégias em duas grandes áreas: governança e gestão, que juntas permitiram o 

estabelecimento de uma rede sistêmica de ações cooperativas em segurança pública, para a 

realização das ações integradas durante a 17ª edição do segundo maior evento desportivo do 

planeta, que não pode ser descartada de uma análise, para tratativas referentes à integração nas 

regiões de fronteiras, que são influenciadas pelas dinâmicas que ocorrem nas demais políticas 

e regiões do Brasil. 

a. Estruturas de Governança das Ações Integradas na Copa do Mundo de 2014 
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A primeira estrutura identificada foi o Comitê Gestor da Copa do Mundo FIFA 2014 

– CGCOPA 201410. Esse Comitê tinha como atribuição reunir a alta gestão dos Ministérios e 

diversos órgãos envolvidos com as ações da Copa do Mundo, independente das áreas, e tinha 

como principal atribuição definir, aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano 

Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa, contemplando vinte 

órgãos. Configurando-se como uma instância de gestão superior, as próprias ações de 

Segurança Pública, pensadas e executadas sobre a Copa. 

Seguindo o raciocínio, outra importantíssima estrutura criada foi a Secretaria 

Extraordinária de Segurança Pública para Grandes Eventos (SESGE)11, que mudou a dinâmica 

do próprio Ministério da Justiça sobre o assunto, visto que todo arcabouço sobre a segurança 

pública na Copa do Mundo, a partir de 2011, foi liderado pela SESGE. Diferentemente da 

estrutura utilizada durante os Jogos Pan e Paramericanos em 2007, e toda política de integração 

no contexto dos GGIs conduzidos pela SENASP.  

A criação da SESGE é um marco importante nesse processo, pelo fato de ter sido 

instituída com a mesma estrutura de Departamentos12 da SENASP, mesmo possuindo a 

característica de “extraordinária”, ou seja, com tempo certo de extinção – 31 de julho de 2017. 

Esse fator é de grande relevância, pois toda dinâmica de governança e gestão do processo teve 

papel importante nessa estrutura criada. 

A partir das experiências discutidas e construídas a partir de 2007, bem como inúmeras 

discussões com os entes federados e órgãos federais, a SESGE deu sequência e conduziu os 

processos que consolidaram as dinâmicas utilizadas sobre Segurança Pública, na Copa do 

Mundo de 2014. Uma questão importante nesse contexto será o processo de transição do legado 

para SENASP, que será extremamente relevante para a continuidade das boas práticas 

realizadas durante a Copa do Mundo, bem como nas Olimpíadas de 2016. Ressalta-se que não 

há estudos que demonstrem como foi pensado e como está ocorrendo essa transição desde 2011. 

                                                           

10 O CGCOPA foi instituído através do Decreto de 14 de janeiro de 2010, coordenado pelo Ministério dos Esportes. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Dnn/Dnn12391.htm. Acesso em: 01 de 
dez. 2014. 

11 A SESGE foi criada através do Decreto nº 7.538 de 01 de agosto de 2011, com uma estrutura de quatro 
Departamentos (Operações, Inteligência, Logística e Projetos Especiais). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7538.htm#art6. Acesso em: 01 de dez. 2014. 

12 Conforme Decreto 6.061, de 15 de março de 2007 e o Decreto nº 7.538 de 01 de agosto de 2011, a SENASP 
possui quatro Departamentos / Diretorias: Departamento de Políticas, Programas e Projetos, Departamento de 
Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública, Departamento de 
Execução e Avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública, Departamento da Força Nacional de Segurança 
Pública. A SESGE possui a mesma quantidade de Departamentos/Diretorias: Diretoria de Operações, Diretoria de 

Inteligência, Diretoria de Administração e Diretoria de Projetos Especiais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Dnn/Dnn12391.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7538.htm#art6
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A partir da instituição da SESGE foram estabelecidas outras estruturas de Governança, 

especialmente para a integração das diversas agências. As principais estruturas identificadas no 

presente estudo se basearam, basicamente, em três portarias publicadas pela SESGE, a Portaria 

nº 49, de 03 de maio de 2012, Portaria nº 112, de 08 de maio de 2013, e a Portaria nº 88, de 26 

de março de 2014, que também estabeleceram as estruturas de governança a serem instituídas 

nos Estados. Durante o período entre 2011 e a publicação da Portaria nº 88, os doze estados 

sedes estipularam diversas outras estruturas de acordo com suas particularidades, que não serão 

objeto do presente trabalho. 

Nos Estados, as primeiras estruturas identificadas, em ordem cronológica, foram as 

Comissões Estaduais/Distrital de Segurança Pública e Defesa Civil para Grandes Eventos 

(COESGE). Conforme a Portaria nº 49, seria considerado grandes eventos a Jornada Mundial 

da Juventude de 2013; a Copa das Confederações FIFA de 2013; a Copa do Mundo FIFA de 

2014; os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, bem como outros eventos designados pela 

Presidência da República, sendo que as COESGEs possuíam praticamente os mesmos objetivos 

dos Gabinetes de Gestão Integrada, obviamente com foco mais restrito apenas para “grandes 

eventos”, conforme podemos aferir no conceito abaixo: 

“A Comissão Estadual ou Distrital de Segurança Pública e Defesa Civil 

para Grandes Eventos é um fórum deliberativo e executivo que opera 

por consenso, tendo por objetivo promover a integração entre os órgãos 

federais, estaduais e municipais de Segurança Pública e de Defesa Civil 

e outras entidades relacionadas, respeitando as atribuições 

constitucionais e legais das instituições que a compõem, sob a 

coordenação da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 

Eventos do Ministério da Justiça – SESGE/MJ, visando a prover 

condições para a realização pacífica e segura dos grandes eventos” 

(PORTARIA SESGE nº 49/2012). 

 

Essas Comissões funcionaram posteriormente nas estruturas dos Centros Integrados 

de Comando e Controle. 

Seguindo na identificação das demais estruturas, e considerando que a Portaria nº 

88/2014 de certa forma atualizou e aperfeiçoou a Portaria nº 112, inclusive agregando outras 

experiências, a exemplo da Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude, vamos 

concentrar em mapear as estruturas de Governança previstas no documento mais atual. 

Nesse contexto, identificamos o Sistema Integrado de Comando e Controle da 

Segurança Pública para Grandes Eventos (SICC), que segundo documento oficial do Governo 

Federal, compreende “o conjunto de atividades de planejamento, coordenação, 
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acompanhamento, avaliação e integração da Operação de Segurança da Copa do Mundo 2014, 

estruturado em Centros de Comando e Controle e de Cooperação Policial Internacional” 

(PORTARIA SESGE nº 88/2014). 

Esse Sistema é composto por estruturas de gestão e ferramentas de tecnologia da 

informação e comunicação, que serão discutidas mais adiante. Porém, a governança das ações 

integradas durante a Copa do Mundo se baseou fortemente no SICC, o qual teve foco na 

coordenação e integração de diversas forças, inclusive agências de diversas outras áreas.  

Outra estrutura identificada, que faz parte do próprio SICC, é o Centro Integrado de 

Comando e Controle Nacional (CICCN), conforme previsão da própria Portaria da SESGE é o 

ambiente de nível estratégico para acompanhamento, direcionamento e avaliação das ações 

executadas, de acordo com o marco normativo descrito abaixo: 

“O CICCN é o centro de nível estratégico que coordena e acompanha a 

Operação de Segurança durante a Copa do Mundo 2014, executada nos 12 

(doze) Estados-Sede dos jogos e naqueles que receberão CTSs, promovendo 

articulação e integração das atividades, mantendo atualizadas e disponíveis as 

informações estratégicas para o alto escalão do Governo Federal.” 

(PORTARIA SESGE nº 88/2014). 

 

Dentro do CICCN foi previsto outra estrutura de Governança, denominada Gabinete 

de Gestão de Crise Nacional (GGIN), tendo como finalidade “desenvolver e manter a 

consciência e a liderança situacional, para suporte à tomada de decisão durante as crises e diante 

de riscos e ameaças iminentes, assim como sobre incidentes de grande repercussão” 

(PORTARIA SESGE nº 88/2014). Esse Gabinete poderia ser composto pelos órgãos que 

fossem necessários para a solução da eventual crise e acionado pela SESGE e por determinação 

do Governo Federal, que poderia assumir as responsabilidades para conduzir os processos de 

respostas a ameaças e incidentes. 

No âmbito dos Estados, segundo a Portaria nº 88, a principal estrutura física seria os 

Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCRs), que deveriam realizar a 

coordenação tática e operacional da Operação de Segurança Pública durante a Copa. Apesar 

dos Centros Regionais serem uma ferramenta híbrida de governança e gestão ao mesmo tempo, 

mas com um perfil predominante de gestão das ações integradas, entende-se como uma das 

estruturas de Governança identificadas.   

A partir das fontes disponíveis, outra estrutura de Governança criada para ser possível 

a integração entre as diversas forças, especialmente as agências de Defesa e Segurança, foram 
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os Comitês Executivos de Segurança Integrada Regional (CESIR)13, que utilizavam a estrutura 

dos CICCRs para a realização de suas atividades e decisões estratégicas. Analisando essa 

estrutura, verifica-se que mesmo sendo “enxuta” e composta por uma quantidade menor de 

autoridades com poder de decisão, sua estrutura é muito similar ao próprio pleno dos GGIs e as 

COESGEs. 

Não foi possível encontrar muitos documentos e materiais bibliográficos sobre o 

assunto, mas na ideia original, articulada pela Casa Civil da Presidência, Ministério da Justiça, 

Ministério da Defesa e Governos Estaduais, os CESIRs deveriam ser composto, no mínimo, 

pelo Secretário Estadual de Segurança Pública, o Oficial General das Forças Armadas local e o 

Superintendente da Polícia Federal para as discussões e definições estratégicas em nível 

estadual das ações de segurança durante a Copa do Mundo, conforme reportagem abaixo. 

Fazendo um paralelo entre o CESIR, COESGEs e GGIs verificamos que se tratam de 

dinâmicas estabelecidas com objetivos muito similares e que visavam decisões por consenso 

para evitar sobreposição de autoridade e competências, vaidades e resistências institucionais, 

mesmo levando em consideração que as COESGEs possuíssem uma atribuição de planejamento 

operacional que os CESIRs, a princípio, não possuíam.  

Outra estrutura de governança instituída formalmente, através da Portaria nº 88, nos 

estados sedes da Copa do Mundo foram os Gabinete de Gestão de Crise Regional, que tinham 

finalidades similares ao GGIN já mencionado. 

Em que pese a limitação de fontes disponíveis, foi possível identificar as principais 

estruturas de governança fundamentais para que as ações de segurança pública e defesa social 

durante a Copa do Mundo tivessem a maior possibilidade de sinergia e integração possíveis, 

totalizando nove estruturas de governança interligadas entre si. Mesmo não sendo objetivo de 

estudo inferir sobre as possíveis divergências e sobreposições dessas estruturas, visto que, 

inclusive, são raras as bibliografias sobre o assunto, é possível que ocorram fatos dessa 

natureza, visto a complexidade e quantidade de estruturas e atores envolvidos. 

                                                           

13 Conforme reportagem veiculada pelo canal G1 – Rede Globo, o CESIR, seria um “triunvirato”, que facilitaria as 

decisões estratégicas nos estados. “No período dos jogos, mandarão na segurança pública das cidade-sede três 

pessoas: o secretário de segurança do estado, um general definido pela Defesa como “comandante de área” e o 

superintendente da PF no estado. Eles comporão o "Comitê Executivo de Segurança Integrada Regional (Cesir)... 

Acima deles haverá um comitê composto pelos ministros da Casa Civil, Defesa e Justiça”. Disponível em: 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/04/para-evitar-brigas-na-copa-dilma-vai-dividir-poder-entre-militares-e-

policia.html. Acesso em: 01 de dez. 2014. 

  

http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/04/para-evitar-brigas-na-copa-dilma-vai-dividir-poder-entre-militares-e-policia.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/04/para-evitar-brigas-na-copa-dilma-vai-dividir-poder-entre-militares-e-policia.html
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A seguir, serão demonstradas as principais estruturas para gerenciar esse processo de 

integração das agências envolvidas com a segurança pública durante a Copa do Mundo da FIFA 

de 2014.  

 

b. As estruturas orgânicas e funcionais para integração na Copa do Mundo de 2014 

 

Além das dinâmicas de governança, algumas estruturas de gestão foram identificadas 

com o fito de propiciar o planejamento, execução e controle das ações de segurança pública, 

durante a Copa do Mundo de 2014.  

Essas estruturas foram identificadas a partir de três vertentes: estruturas orgânicas e 

funcionais; matrizes de responsabilidades, procedimental e de planejamento operacional; 

ferramentas de tecnologia da informação e comunicação. 

Uma primeira estrutura identificada que teve interface com as dinâmicas de 

governança e gestão pública das ações de segurança foi o Comitê Organizador da Copa do 

Mundo FIFA Brasil 2014, que criou uma Gerência Geral de Segurança, denominada COL, a 

qual possuía estruturas utilizadas em outras Copas do Mundo, que atuou nas esferas de suas 

atribuições, cooperando com as agências oficiais do Governo brasileiro. 

No âmbito do Governo Federal para a gestão das ações integradas durante a Copa do 

Mundo de 2014, destacam-se, inicialmente, as Diretorias e funções criadas na própria SESGE. 

Conforme destacado anteriormente, o Decreto nº 7.538, de 01 de agosto de 2011, instituiu 

quatro Diretorias na SESGE, sendo elas: Operações, Inteligência, Administração e Projetos 

Especiais, cada uma com responsabilidades vinculadas diretamente ao planejamento, 

coordenação e execução de diversas atividades referentes à Segurança Pública da Copa do 

Mundo e com estrutura de cargos e funções técnicas para execução das tarefas previstas. 

Seguindo a ordem cronológica das estruturas de gestão criadas, podemos destacar a 

composição das Comissões Estaduais ou Distrital de Segurança Pública e Defesa Civil 

(COESGEs), previstas na Portaria nº 49/2012, como mais uma dinâmica de gestão das ações 

integradas, sendo elas: a figura do Presidente, Membros (natos e convidados), Secretaria 

Executiva (Secretário Executivo e Gerente de Planejamento Integrado), Assessoria técnico-

administrativa e Oficinas Temáticas. Na ocasião da criação das COESGEs, os CICCRs ainda 

não existiam, portanto, as reuniões e demais atividades da comissão utilizaram as estruturas 

existentes nos respectivos estados sedes da Copa do Mundo, inclusive aquelas que 

possivelmente são usadas pelos GGIs.  
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As Oficinas Temáticas eram uma das principais estruturas das COESGEs, pois as 

oficinas eram responsáveis em verticalizar e aprofundar os diagnósticos, avaliar os riscos e 

elaborar os diversos planos e protocolos integrados de segurança pública e defesa civil para 

fazer frente aos riscos mapeados. Segundo a Portaria nº 49/2012, foram instituídas quinze 

oficinas temáticas sobre diversos temas como imigração, portos e aeroportos, dentre outros.  

 Ainda sobre as COESGES, as presidências foram ocupadas por servidores designados 

pelo Secretário Extraordinário de Segurança para Grandes Eventos. Não existem dados sobre o 

assunto, mas é provável que essa definição, prevista na Portaria nº 49/2012, pôde inicialmente 

ter dificultado o relacionamento institucional entre o Governo Federal e os governos estaduais, 

pelo fato de não ter havido previsão da Comissão a ser coordenada por integrantes das 

respectivas secretarias estaduais. 

Outros mecanismos de gestão identificados no âmbito da União e dos estados para a 

realização das ações integradas foram as estruturas vinculadas ao próprio Sistema Integrado de 

Comando e Controle de Segurança Pública para Grandes Eventos (SICC), previsto nas Portarias 

publicadas em 2013 e 2014. Vale ressaltar que mesmo o SICC, sendo considerado como uma 

estrutura de Governança das ações integradas, foi atrelado a outras dinâmicas de gestão dessas 

ações, conforme se verifica no organograma abaixo:  

 

Figura 6 - Organograma e modelo conceitual do SICC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESGE/MJ, 2014 

 

De acordo com a estrutura acima, uma das plataformas mais emblemáticas no contexto 

do SICC, consideradas como o grande marco de integração da Copa do Mundo de 2014, e, 

como uma das mais importantes estruturas de Gestão das ações de Segurança da Copa são os 

Centros Integrados de Comando e Controle (CICCs), ao todo foram criadas quatorze estruturas 
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no Brasil, sendo duas nacionais e doze Centros regionais, localizados nas capitais dos estados 

que foram sedes da Copa do Mundo.  

Os Centros Integrados foram os ambientes mais utilizados para integrar as diferentes 

e inúmeras forças, numa tentativa de exercício de liderança situacional, planejamento integrado 

e decisões mais sensíveis por consenso, tanto nos eventos preparativos e, especialmente, 

durante a Copa do Mundo de 2014. Os Centros Regionais ainda tinham a incumbência de 

interoperabilizar com todas as estruturas existentes nos estados como o centro de operações e 

atendimento e despacho das instituições. 

O Centro Integrado de Inteligência foi outra estrutura criada, responsável “pelo 

levantamento de informações de interesse da segurança dos grandes eventos, em parceria com 

as demais forças de segurança pública das três esferas de Governo” (SESGE, 2012, p. 37). Esse 

centro foi responsável pela gestão dos dados, informações e conhecimentos que impactassem 

na execução dos eventos previstos de ocorrerem. 

Além das estruturas identificadas até o presente momento, foi possível mapear ainda 

diversas funções criadas para a gestão de todo o processo de planejamento e execução integrada, 

previstas tanto no âmbito do Governo Federal quanto nas estruturas criadas nos Estados. 

No âmbito do CICCN foi instituída uma equipe de coordenação, composta por 

servidores federais e estaduais, para que fosse possível realizar o ciclo de planejamento 

integrado, sendo que as principais funções eram de: “I – Coordenador, que contava com uma 

Assessoria de Comunicação Social; uma Célula de Inteligência Operacional e uma Assessoria 

de Coordenação; II – Coordenador Adjunto; III – Gerente de Operações; IV – Gerente de 

Logística; V – Gerente de Planejamento” (PORTARIA SESGE nº 88/2014).  

No esforço de articular as estruturas criadas, foram identificados alguns documentos 

que previam as responsabilidades dos atores envolvidos e diversas orientações vinculadas às 

questões operacionais das ações de segurança pública durante a Copa de 2014, que serão 

demonstradas a seguir. 

 

c. Matrizes de responsabilidades, procedimentos e de metodologias de planejamento  

Diferentemente do Plano Estratégico de Fronteiras e dos Gabinetes de Gestão 

Integrada de Fronteiras, nas ações da Copa do Mundo foram produzidos diversos documentos, 

protocolos e procedimentos para nortear a atuação dos envolvidos com a Segurança Pública.  
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O primeiro documento identificado foi o Planejamento Estratégico de Segurança para 

a Copa do Mundo FIFA Brasil 201414, esse documento trouxe diversas considerações sobre 

organização e planejamento, escopo, eixos das ações, áreas de interesse operacional e áreas 

impactadas, preparativos para a Copa, matrizes de responsabilidades, cadernos de atribuições, 

dentre outras definições a serem seguidas. 

Ainda nesse contexto, foram criados documentos de caráter operacional, os quais 

serviram para regular as ações a serem executadas no dia-a-dia das atividades desenvolvidas 

durante a Copa do Mundo no SICC, todos eles previstos na Portaria nº 88/2014, sendo eles: 

Conceito Operacional do Sistema – CONOPS, Conceito de Uso – CONUSO, Memorando de 

Entendimento – ME, Procedimento Operacional Padrão – POP, Plano Tático Integrado 

(PLANTATICO), Plano de Comunicações – PLACOM e Protocolos Táticos Integrados  

(PROINTE). 

Analisando a Portaria SESGE nº 88/2014, foi possível verificar que o CONOPS 

estabeleceu a visão de futuro e o modelo de gestão integrada das ações de segurança para o 

evento – algo que ainda não existe para as ações nas fronteiras - orientando e definindo o 

funcionamento do CICCN e suas relações com os CICCRs. Já o CONUSO tinha a mesma 

finalidade do CONOPS, em âmbito estadual, definindo os mecanismos dos CICCRs para com 

as demais estruturas. No caso dos MEs, foram instituídos com objetivo de definir os papéis de 

cada uma das agências que fizeram parte do CICCRs.  

As equipes dos CICCRs estabeleceram documentos que definiram as dinâmicas 

internas, o fluxo e troca de informações, bem como os processos de tomada de decisão através 

dos POPs, sendo que os Planos Táticos Integrados tinham como escopo orientar a elaboração 

dos Planos Táticos Integrados Regionais, definindo as atividades das instituições envolvidas. 

Para sanar divergências e estabelecimentos de rotinas institucionais de caráter tático, foram 

criados os PROINTEs para as ações de segurança pública, defesa social, defesa civil, 

mobilidade e ordenamento urbano em resposta a incidentes.  

Visto que o SICC, e respectivos CICCs, eram estruturas novas na maioria dos estados, 

foi estipulado outro documento, denominado Placom, onde se formalizou as orientações 

necessárias referentes à comunicação, relatórios, comando, controle, condutas e procedimentos 

                                                           

14 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Extraordinária de Segurança para grandes Eventos. Planejamento 

Estratégico de Segurança para a Copa do Mundo Fifa Brasil 2014. Disponível em: 
http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/PlanejamentoEstrategicoSESGE%20%282%29.pdf. Acesso em: 01 
de dez. 2014.  

http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/PlanejamentoEstrategicoSESGE%20%282%29.pdf
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no funcionamento do sistema. Pondera-se que tanto os MEs, PROINTEs e CONUSOs possuíam 

previsão de serem confeccionados nas Oficinas Temáticas. 

Além dos documentos e normas estabelecidas, o SICC e as demais estruturas de 

Governança e Gestão utilizaram diversas ferramentas tecnológicas agregadas aos Centros 

Integrados e matrizes tecnológicas adquiridas para emprego durante a Copa do Mundo de 2014, 

que serão destacadas a seguir. 

 

d. Ferramentas de tecnologia da informação e comunicação  

 

Toda estrutura de governança e gestão foi desenvolvida e pensada no suporte que 

haveria das ferramentas de tecnologia da informação e comunicação embarcada no SICC, 

possibilitando a integração física de dados, informações, sistemas, radiocomunicação de missão 

crítica, atendimento e despacho de emergência, dentre outros. Conforme afirma Cardoso 

(2013), o grande legado, previsto de ser deixado para o país após os grandes eventos, seria a 

integração das instituições por meio de um aparato de ferramentas de TIC, especialmente os 

Centros Integrados de Comando e Controle: 

“a integração institucional, a ser realizada por meio de um processo de 

modernização tecnológica e de transformação/criação arquitetural. Daí 

a importância do Centro Integrado de Comando e Controle, obra de 

custo mais elevado na área de segurança, e apontado como principal 

pilar para o modelo desejado pelos planejadores da segurança pública 

local”. (CARDOSO, 2013, p. 141).  

 

Os CICCs dispunham de várias ferramentas acopladas à sua estrutura, com altíssimo 

valor agregado de implantação e manutenção, fato que inclusive preocupa no futuro, 

especialmente quanto à sustentabilidade e capacidade dos estados em custearem tal estrutura, 

visto o sufocamento financeiro dos mesmos. 

Segundo dados divulgados na imprensa15, o investimento em Segurança Pública na 

Copa do Mundo girou em torno de 1,9 bilhões, sendo que o do Ministério da Justiça gastou em 

torno de 1,2 bilhão e o do Ministério da Defesa 700 milhões, e dentre esses gastos, o de maior 

custo foi dispensado na estruturação tecnológica do SICC, sem levar em consideração os gastos 

dos doze estados sedes da Copa do Mundo. 

                                                           

15 PORTAL BRASIL. Brasil investiu 1,9 Bilhão em Segurança para Copa 2014. 24 de jun. 2014. Disponível em: 

http://www.brasil.gov.br/esporte/2014/06/especial-brasil-investiu-r-1-9-bilhao-em-seguranca-para-copa-2014. 

Acesso em: 11 de dez. 2014. 

http://www.brasil.gov.br/esporte/2014/06/especial-brasil-investiu-r-1-9-bilhao-em-seguranca-para-copa-2014
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O grande desafio será manter e utilizar essa estrutura legada nas ações cotidianas de 

segurança pública, bem como integrá-la aos demais estados do país, permitindo que ocorram, 

efetivamente integração e sinergia entre as instituições de forma permanente, inclusive nas 

regiões fronteiriças do Brasil. 

Foi observado ainda, que essas experiências descritas até o presente momento, 

estruturadas para os grandes eventos no Brasil, podem ser replicadas de alguma forma para às 

regiões de fronteira no futuro. Um indicativo claro disso, foi a própria declaração do Ministro 

da Justiça José Eduardo Cardozo16, ao Jornal Folha de São Paulo, dia 20 de março de 2015, que 

destacou a iniciativa do governo brasileiro em conversar com a Argentina e o Paraguai para 

implantar um “Centro Integrado de Comando e Controle na Tríplice Fronteira”, visto que 

segundo sua ótica “o controle de fronteiras é um dos principais problemas enfrentados pelo 

Brasil na área de segurança pública e a solução só viria de ações de integração aliadas ao uso 

de tecnologias”. Ainda, segundo o Ministro Cardozo, “a experiência dos Centros Integrados de 

Comando e Controle erguidos nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo foi considerada bem – 

sucedida e inspirou a ideia de uma iniciativa unificada entre os três países”. 

A partir desse retrospecto, faz-se indispensável compreender no contexto do Plano 

Estratégico de Fronteira, como funcionou o Gabinete de Gestão Integrada de Mato Grosso do 

Sul no espaço fronteiriço de Corumbá e compreender, em que medida as diretrizes nacionais 

refletiram e como incidiram na política local, tópico dos próximos capítulos. 

 

CAPÍTULO II – OS GABINETES DE GESTÃO INTEGRADA DE 

FRONTEIRAS, UM RECORTE DO GGI “ALIANÇA” NA 

FRONTEIRA DO BRASIL COM A BOLÍVIA 

 

No capítulo anterior, pudemos observar que os principais esforços direcionados pelas 

políticas de segurança pública no Brasil, concentraram-se em grande medida, no fortalecimento 

da integração das instituições de segurança pública, visando aperfeiçoar e qualificar o 

enfrentamento à violência e criminalidade, crescente no pais. Foi possível constatar também, 

                                                           

16 O Governo brasileiro iniciou negociações com a Argentina para implantar um Centro Integrado de Comando e 
Controle na Tríplice Fronteira - que une os dois países ao Paraguai, como forma de intensificar o combate ao 
contrabando na área. A Informação foi dada pelo ministro da justiça, José Eduardo Cardozo, no fórum “O 
Contrabando no Brasil”, realizado pela Folha em São Paulo. Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/03/1605510-governo-planeja-centro-de-controle-na-triplice-ron 
teira.shtml. Acesso em 15.09.2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/03/1605510-governo-planeja-centro-de-controle-na-triplice-ron%20teira.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/03/1605510-governo-planeja-centro-de-controle-na-triplice-ron%20teira.shtml
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que passamos por diversas fases, desde a própria origem da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, da instituição de um Plano Nacional de Segurança Pública, que inicialmente propôs: 

 

“que o organismo central de governo pudesse promover liderança, 

mobilizar os setores pertinentes, estimular a diversidade dos 

participantes, engajar a comunidade, mobilizar o maior número de 

parceiros institucionais e informais, conduzindo o processo segundo 

as mediações do tripé diagnóstico, planejamento, avaliação. 

Propondo ainda, nos três níveis governamentais, a instauração de um 

novo ângulo de abordagem da problemática da segurança pública, a 

formação de um sujeito institucional para a gestão da política de 

segurança pública e a negociação de uma nova aliança, respeitando 

as especificidades das esferas governamentais, e fomentando criação 

de uma “coordenação unificada” para a gestão da política integrada 

de segurança pública” (GGI 2009, pg, 27). 

 

Algumas das ações do referido plano, foram incessantemente discutidas desde então, e 

ainda não foram implementadas em sua plenitude, especialmente no que concerne à integração, 

devido à complexidade do tema, a exemplo de:  

 

“propostas de policiamento integrado entre as polícias e repressão 

conjunta entre às policias Federal e Rodoviária Federal de modo a 

intensificar sua integração operacional, estimulo a melhor integração 

entre as polícias civil e militar, mediante a harmonização das 

respectivas bases territoriais, sistema de comunicação e informação, 

treinamento básico e planejamento comum descentralizado.” (GGI, 

pg 27). 

 

 Seguindo esse processo, surgiram os Gabinetes de Gestão Integrada Estaduais, 

Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras e as 

ações de planejamento e execução integrada dos Grandes Eventos no Brasil.  

 

2.1.Os Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras – GGIFs 

 

 No contexto do Plano Estratégico de Fronteiras, implantado a partir de 2011, foi 

instituído um novo formato de GGI, conhecido como GGIFs, específico para ser o fórum de 

governança da política nas fronteiras. 

Em relação às orientações do Plano Estratégico de Fronteiras para os GGIFs, consta no 

Decreto, que esses fóruns teriam como objetivo “a integração e a articulação das ações da União 

previstas no plano, com as ações dos estados e municípios”, objetivo relevante e complexo de 
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ser executado, visto que esses Gabinetes estariam vinculados aos governos estaduais, para 

gestão da integração de um plano coordenado por três importantes ministérios da União, Justiça, 

Defesa e Fazenda, que não possuem subordinação entre si e sem a existência de uma estrutura 

nacional de coordenação da política. 

Visando orientar os integrantes da política, o Decreto detalhou algumas atribuições para 

esses GGIFs, conforme podemos verificar abaixo: 

 

“Art. 6º:  Os Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira terão como 

objetivo a integração e a articulação das ações da União previstas no 

art. 1o com as ações dos estados e municípios, cabendo a eles: 

I - propor e coordenar a integração das ações; II - tornar ágil e eficaz 

a comunicação entre os seus órgãos; II - apoiar as secretarias e 

polícias estaduais, a polícia federal e os órgãos de fiscalização 

municipais; IV - analisar dados estatísticos e realizar estudos sobre 

as infrações criminais e administrativas; V - propor ações integradas 

de fiscalização e segurança urbana no âmbito dos municípios 

situados na faixa de fronteira; VI - incentivar a criação de Gabinetes 

de Gestão Integrada Municipal; e VII - definir as áreas prioritárias 

de sua atuação. 

§ 1o  Não haverá hierarquia entre os órgãos que compõem os GGIF 

e suas decisões serão tomadas por consenso. 

§ 2o  Cada GGIF será constituído por ato do Governo Estadual e será 

composto pelas autoridades federais e estaduais que atuem nos 

termos do art. 1o e por representantes dos Gabinetes de Gestão 

Integrada Municipal da região de fronteira.” (Decreto 7.496-2011). 

 

Além do rol de atribuições, o plano ainda deixou claro que não haveria “hierarquia” 

entre os membros e as decisões seriam tomadas por “consenso”. Da mesma forma, previu para 

o COC essa orientação, destacando que essa instância operacional, seria composta por 

representantes de “todas as instituições participantes das operações, mediante assinatura de 

acordo de cooperação”, porém, nenhum representante dos estados participaram de reuniões ou 

ações no COC, devido a centralização das ações no Ministério da Defesa em Brasília-DF, 

distante das capitais dos estados, onde concentram-se a gestão dos órgãos estaduais de 

segurança pública, bem como, dos espaços e atores fronteiriços. 

Com base nas diretrizes do Plano Estratégico de Fronteiras, as Secretarias Estaduais de 

Segurança Pública iniciaram as tratativas para instituírem os GGIFs, porém, devido a existência 

de GGIs estaduais, alguns entes, preferiram instituírem Câmaras Temáticas de Fronteiras no 

âmbito do GGI Estadual já existente, trazendo dois formatos distintos de estruturas de 

governança para política de fronteira nos Estados.  
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A diferença principal dos GGIFs e CTFron, é que no caso dos GGIFs, havia uma 

estrutura de governança dedicada, com capacidade deliberativa, para conduzir o processo de 

cooperação e articulação entre os órgãos envolvidos com as ações de segurança pública, cuja 

tema especifico era “Segurança de Fronteira”. 

 No caso das Câmaras Temáticas, são fóruns técnicos instituídos dentro do GGI 

Estadual, com finalidade similar ao GGIF, porém, subsidia o pleno do GGI, que tem a 

competência de deliberar sobre diversos assuntos distintos das preocupações específicas de 

fronteira. Isso ocorre, pelo fato do GGIE possuir atribuição de conduzir os processos de 

articulação da segurança pública em todo o estado, cujas agendas são diversas, não ficando 

responsável exclusivamente para o tema “fronteiras”. 

Nesse contexto, inicialmente instituíram GGIFs, os estados de Mato Grosso do Sul, 

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, sendo que os demais: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 

Rondônia, Roraima e Santa Catarina, instituíram Câmaras Temáticas de Fronteiras, conforme 

tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Estruturas de Governança criadas nos Estados no contexto do Plano Estratégico de 

Fronteiras (GGIFs e CTs Frons) 

 

UF 
Estrutura de 

Governança 
Instrumentos Normativos 

AC CTFron Diário Oficial nº 10.670 de 07.11.2011. 

AM CTFron Portaria nº 074/SSP/AM de 11.10.2011. 

AP CTFron Portaria nº 164/SEJUSP/AP de 18.10.2011. 

MS *GGIA Resolução nº 549/SEJUSP/MS de 29.04.2011 – Corumbá e Ladário 

MS GGIF Resolução nº 570/SEJUSP/MS de 30.08.2011 – Ponta Porã 

MS GGIF Resolução nº  604/SEJUSP/MS de 28.06.2012 – Naviraí 

MS GGIF Resolução nº 632/SEJUSP/MS de  14.11.2012 –  Jardim 

MT GGIF Decreto nº 811, de 10.10.2011. 

PA CTFron Resolução nº. 002/GGIE-PA, Diário Oficial nº 32.031 de 07/11/2011. 

PR GGIF Resolução nº 232/SESP/PR de 20.10.2011. 

RO CTFron Portaria nº 106/SESDEC/RO, de 28.10.2011. 

RR CTFron Ata da 34ª reunião ordinária do GGIE/RR, de 18.08.2011. 

RS GGIF Decreto nº 48.197, de 29.07.2011. 

SC CTFron Decreto nº 467, de 24.07.2011. 

*Gabinete de Gestão Integrada “Aliança”.  

 

Fonte: SENASP, sistematizado pelo autor, 2016 
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O Estado de Mato Grosso do Sul foi o primeiro ente a instituir um GGI, no formato do 

GGIF, denominado formalmente de “Gabinete de Gestão Integrada “Aliança”, sendo criado 

através de uma Resolução da Secretaria de Segurança e Justiça no dia 29.04.2011, antes mesmo 

da própria edição do Decreto 7.406, de 08 de junho de 2014, que oficialmente instituiu os 

GGIFs no Brasil. 

O diagnóstico realizado em parceria entre a SENASP, a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, através do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana (NECVU) 

e o Grupo Retis de Pesquisa do Departamento de Geografia e diversas outras Universidades 

Federais, a exemplo da própria Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, fez uma análise 

geral do funcionamento desses GGIFs e CTFrons e das reuniões realizadas entre 2011 e 2013. 

Segundo o referido estudo, os estados do Arco Norte se dividem em dois grupos: 

Amazonas, Pará e Roraima e um segundo por Amapá e Acre. O primeiro grupo de estados, pela 

própria característica da estrutura de governança, vinculada ao GGI Estadual, realizava suas 

atividades apenas nas capitais Manaus, Belém e Boa Vista, com exceção da última cidade, que 

está localizada na faixa de fronteira, as demais estão muito longe dos espaços fronteiriços, cada 

uma distante ao menos mil quilômetros. O estudo ainda ressalta que o GGI Estadual se 

concentra em discutir assuntos sobre a segurança pública de forma geral.  

No caso dos estados do Amapá e Acre, foi verificado que : 

“embora sejam também Câmaras Temáticas de Fronteira, 

subordinadas aos GGIE de cada estado, existe uma autonomia maior 

em relação às reuniões gerais dos GGIE, o que permite a alternância 

das sedes das reuniões. A maior parte das reuniões ocorrem nas 

capitais estaduais, no entanto, outros municípios também foram 

abarcados” SENASP (2016, pg. 75).  

 

Caso semelhante foi observado no Estado de Rondônia, que eventualmente realizava as 

reuniões em algumas localidades fronteiriças. Em relação ao Estado de Mato Grosso, não foi 

possível uma análise mais detalhada do GGIF, visto que não foram disponibilizados números 

significativos de atas de reuniões aos pesquisadores. 
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Mapa 2 - Número de reuniões dos GGIF e CTF, por local de reunião (2011-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SENASP, 2016. 

No Arco Sul, Paraná e Rio Grande do Sul possuem GGIF, mas com dinâmicas 

distintas, o Paraná concentrou suas atividades em Foz do Iguaçu, ao passo que privilegiou o 

espaço de discussão na fronteira, concentrou, segundo o estudo, apenas em uma cidade. Já o 

Rio Grande do Sul, havia uma alternância entre reuniões realizadas na capital Porto Alegre e 

nos principais municípios fronteiriços com a Argentina e Uruguai. O Estado de Santa Catarina, 

concentrou suas reuniões na região Oeste, especialmente no município de Chapecó, não 

havendo muitas reuniões e encontros na cidade gêmea de Dionísio Cerqueira.  

Segundo o estudo coordenado pela SENASP, o Estado de Mato Grosso do Sul, foi que 

mais reuniões realizou nesse período, conforme podemos verificar abaixo: 
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“Já o Mato Grosso do Sul foi o estado com o maior número de 

reuniões realizadas, todas elas distribuídas em quatro municípios: 

Corumbá, Jardim, Ponta Porã e Naviraí. Essa distribuição segue a 

divisão regional que o GGIF de Mato Grosso do Sul estabeleceu, na 

qual cada uma dessas sedes corresponde a centros operacionais” 

SENASP (2016, pg. 75). 
 

 O Mapa acima, dá uma ideia de como foram distribuídas as atividades dos GGIFs e 

Câmaras Temáticas de Fronteira em todos os estados fronteiriços: 

Durante o trabalho de identificação das principais referências bibliográficas sobre os 

GGIs, para subsidiar esse trabalho, foi possível detectar que entre 2011 e 2014, a SENASP 

conduzia outras discussões sobre os GGIs, inclusive foi instituído um Grupo de Trabalho 

através da Portaria n. 33, de 10 de outubro de 2011,  para realizar propostas de aperfeiçoamento 

desses fóruns, a partir de inúmeros apontamentos de órgãos de controle, conforme podemos 

verificar em um trecho do  relatório do Grupo de Trabalho: 

“Conforme a análise da CGU em 20 municípios, foi verificado que 

em 19, os Gabinetes de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) foram 

formalmente criados, mas, só ocorriam reuniões em 13 GGI-M. 

Sendo que dessa amostra da CGU, só houve fiscalização “in loco” 

pela SENASP em 4 municípios. Em suma, a conclusão da CGU 

apontou alguns requisitos para o cumprimento adequado da ação 

governamental: 

 Editar ato normativo sobre o funcionamento do GGI-M, 

abordando, dentre outros, estabelecimento de regimento interno, 

periodicidade mínima das reuniões; 

 Estabelecer sistemática de encaminhamento periódico dos 

principais resultados das reuniões do GGI-M, bem como das 

deliberações que já foram implementadas, a fim de mapear o 

resultado da ação de governo; 

 Solicitar aos representantes do Ministério da justiça que 

compõem os GGI-M o encaminhamento de informes periódicos 

sobre a atuação desses nos GGI-M, bem como cobrar maior 

participação dos referidos representantes nas reuniões” SENASP 

(2011, pg 11). 

 

Um dos principais encaminhamentos do Grupo de Trabalho, foi no sentido de ser 

publicado um “decreto federal sobre a política dos GGIs”, bem como a “criação de uma 

ferramenta de gestão e monitoramento das ações dos gabinetes (Info-GGI), por meio do Sistema 

Nacional de Informações de Segurança Pública, Sistema Prisional e Drogas – SINESP.” A 

conclusão pela instituição de um Decreto Federal mais amplo, contemplaria os GGIs estaduais, 

municipais e de fronteira. 
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A partir das considerações desse Grupo de Trabalho, a SENASP publicou no início de 

2014, a Portaria n. 001, de 16 de janeiro de 2014, no Diário Oficial da União, dia 20.01.2014, 

instituindo as “Diretrizes nacionais orientadoras dos Gabinetes de Gestão Integrada em 

Segurança Pública - GGI” que passaram a orientar todos os GGIs, inclusive os GGIFs. A 

Portaria não serviu de parâmetro de funcionamento dos GGIFs, nos três primeiros anos do 

Plano, por ter sido publicada no início de 2014. 

Nesse instrumento normativo, não havia detalhamento e protocolos de como elaborar 

planejamentos e execução de ações integradas, a exemplo do que foi concebido para os Grandes 

Eventos, porém, foram definidos os conceitos; atribuições gerais; diretrizes; composição; 

colegiado pleno – composição, papel dos membros, estrutura; atribuições da secretaria 

executiva; câmaras temáticas e suas funcionalidades; funcionamento dos GGIs, dentre outras 

orientações. 

No que tange às modalidades de GGIs, coube a esse marco normativo definir algumas 

questões sobre os GGIFs: 

     “DOS GABINETES DE GESTÃO INTEGRADA DE 

FRONTEIRA 

Art. 18 - Os GGI-Fron serão constituídos em âmbito de áreas 

legalmente consideradas de fronteiras de acordo com o interesse 

público, respeitadas as suas competências e atribuições, atuando nos 

termos do art. 3º e serão compostos, no mínimo, pelos seguintes 

representantes (ou equivalentes), atuantes em área de fronteira: 

I - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, que o 

presidirá; 

II - Comandante Geral da Polícia Militar; 

III - Chefe da Polícia Civil; 

IV - Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar; 

V - Superintendente do Departamento de Polícia Científica; e 

VI - Representante do Sistema de Administração Penitenciária. 

Art. 19 - Deverão ser convidados para participar do GGI-Fron 

gestores representantes dos seguintes órgãos: 

I - Secretaria Executiva do GGI-E; 

II - Polícia Federal; e 

III - Polícia Rodoviária Federal. 

§ 1º - Deverão ser convidados para participarem do GGI-Fron 

representantes dos seguintes órgãos: 

I - Poder Judiciário estadual; 

II - Ministério Público estadual; 

III - Justiça Federal; 

IV - Procuradoria da República; 

V - Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica); e 

VI - Agência Brasileira da Inteligência. 
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§ 2º - É assegurada ainda a participação de um representante 

indicado por cada um dos seguintes órgãos: 

I - Secretaria Nacional de Segurança Pública/MJ; 

II - Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil. 

§ 3º - Os GGI-Fron poderão ser compostos ainda por representantes 

convidados de outros órgãos governamentais conforme a 

necessidade e pertinência temática, desde que respeitados os limites 

de sua atribuição e atendidas as diretrizes gerais desta Portaria. 

§ 4º - Quando a discussão envolver questões relativas a determinado 

Município, o Colegiado Pleno poderá convidar o Presidente ou 

representante do respectivo GGI Municipal - GGI-M a participar das 

reuniões do Colegiado Pleno e/ou das Câmaras Técnicas e/ou 

Temáticas do GGI-E. 

Art. 20 - Além das atribuições dispostas no art. 3º, cabe ainda aos 

GGI-Fron, as seguintes: 

I - acompanhar e contribuir no Estado com o Plano Estratégico de 

Fronteira e ações da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas 

Fronteiras - Enafron e deliberar sobre os assuntos a ele pertinentes, 

observadas as competências e autonomias institucionais; 

II - propor e sugerir a realização de acordos bilaterais e multilateriais 

internacionais que tenham como objetivo  qualificar a prestação de 

segurança pública à população residente na região de fronteira, bem 

como no aperfeiçoamento da prevenção e repressão a criminalidade 

que afeta essas localidades; e 

III – articular ações conjuntas, coordenadas e integradas com 

instâncias correlatas existentes nos estados vizinhos, bem como, com 

órgãos de segurança pública de países fronteiriços, especialmente na 

linha de fronteira e nos municípios gêmeos. (SENASP, 2014) 

 

Por tratar-se de uma Portaria de um órgão do Ministério da Justiça, que não tem poder 

vinculativo, nos chama atenção a orientação do próprio Governo Central, para que os GGIFs 

passe a “sugerir” instrumentos de cooperação internacional para melhoria da prestação de 

segurança pública nos municípios fronteiriços, bem como, articular ações com órgãos 

congêneres dos países vizinhos, priorizando os municípios localizados na linha de fronteira e 

nas cidades gêmeas. 

Foi possível constatar também, que após a edição da Portaria 001-2014, a SENASP 

decidiu orientar os Estados a transformarem as Câmaras Técnicas de Fronteira em Gabinetes 

de Gestão Integrada de Fronteira, readequando a orientação inicial. 
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A partir dos elementos disponíveis, foi possível constatar que essa decisão se deu a partir 

do estabelecimento de alguns canais de comunicação com os atores envolvidos com essa 

política, especialmente através dos “Encontros Técnicos da ENAFRON17”.  

Segundo a SENASP, esses Encontros Técnicos estavam inseridos num rol de atividades, 

de “acompanhamento e fortalecimento da política”, conforme mencionado no capítulo anterior 

e detalhado na tabela abaixo: 

Tabela 2 - Principais atividades de acompanhamento e fortalecimento da política de segurança nas 

regiões de fronteira 

Ord. Ação Periodicidade Público alvo Pauta 

 

1 Reunião de avaliação da 

Política 
Anual Ministros e Governadores 

Análise dos 

avanços, desafios e 

pactuação política. 

 

2 Reunião de avaliação do 

Programa e Planos Estaduais 
Semestral 

Secretários, Diretores e 

Comandantes das Polícias 

Avaliação das ações 

realizadas e 

previstas, soluções e 

gargalos. 

 

3 Encontros Técnicos da 

ENAFRON e Simpósios 

Estaduais  

Trimestral 

Interlocutores, GGIs , 

GGIFs, CTs Frons, 

Gestores e comunidade 

local 

Avaliação da 

execução das ações, 

discussão local, 

interação. 

 

4 Reuniões locais dos GGIs, 

GGIMs, GGIFs e CTs Frons 
Mensal 

Atores locais envolvidos 

com a gestão e execução 

Catalização e 

consolidação da 

política de 

integração. 

 

5 Acompanhamento federal "in 

loco" 
Mensal 

Representante da 

ENAFRON / SENASP 

Acompanhamento 

in loco das ações 

implementadas. 

 

6 Cursos de Capacitação e 

Treinamento 
Periódico 

Gestores e profissionais 

que atuam na fronteira 

Capacitação de 

servidores na 

fronteira. 

Fonte: SENASP, 2015. 

 

                                                           

17 Conforme já explorado anteriormente, os Encontros Técnicos da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas 
Fronteiras, eram reuniões periódicas, realizadas a cada três ou quatro meses, para avaliar, monitorar e articular a 
política de segurança pública de fronteiras com os gestores, que ocorriam geralmente nas principais cidades 
gêmeas da fronteira. Esses encontros foram realizados entre 2011 e 2014, nas cidades de Foz do Iguaçu-PR, 
Oriximiná-PA, Cáceres-MT, Chui-RS, Ponta Porã-MS, Oiapoque-AP, Pacaraima-RR, Tabatinga-AM, Chapecó e 
Dionísio Cerqueira-SC, além de algumas reuniões realizadas em Brasília-DF. Disponível em: 
http://www.roraimaemfoco.com/senasp-promove-sete-foruns-de-discussoes-em-xi-encontro-tecnico/. Acesso em 
20.10.2015. 

http://www.roraimaemfoco.com/senasp-promove-sete-foruns-de-discussoes-em-xi-encontro-tecnico/
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A partir de uma iniciativa da SENASP foi possível identificar que houveram alterações 

de CTs Frons para GGIFs, a partir de recomendações que constam em ofícios endereçados aos 

Secretários de Segurança Pública, em agosto de 2014, conforme abaixo: 

“Considerando a previsão, no Decreto nº 7.496, de 08 de junho de 

2011, que o Plano Estratégico de Fronteiras deve ser implantado nos 

respectivos Estados, por meio dos Gabinetes de Gestão Integrada de 

Fronteira (GGIF). 

Considerando a Portaria 001/2014/SENASP, de 16 de janeiro de 

2014, (cópia anexa), o qual orienta o funcionamento dos Gabinetes 

de Gestão Integrada (estadual, fronteira e municipal), enfatiza e 

reconhece os termos utilizados no referido Decreto. 

Considerando que desde 2011 estamos acompanhando 

sistematicamente os GGIFs, bem como discutido com todos os 

atores envolvidos, nos Encontros Técnicos da Enafron, sobre a 

necessidade de empoderamento e fortalecimento das ações desses 

Gabinetes. 

Nesse sentido, consideramos de grande relevância aprimorar as 

Câmaras Técnicas de Fronteiras para Gabinete de Gestão Integrada 

de Fronteira, assim como a previsão de descentralização das ações, 

preferencialmente em pólos regionais, com estrutura mínima de 

efetivo para condução dos GGIFs e implementação da política 

prevista no Plano Estratégico de Fronteiras. Bem como a criação por 

decreto ou lei do Plano Estadual de Segurança Pública nas 

Fronteiras”. SENASP-MJ (2014.). 

 

Essas orientações da SENASP, surtiram efeitos práticos imediatos em três Estados, 

conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 3 - Documentos oficiais de transformação das Câmaras Temáticas de Fronteiras em Gabinetes 

de Gestão Integrada de Fronteira 

UF 
Estrutura de 

Governança 
Instrumento Normativo 

AC 

De CT-Fron 

para GGIF 

Decreto  nº 8.470, de 23 de setembro  de 2014. 

RR Decreto  nº 17.550.A-E, de 04 de novembro de 2014. 

RO Decreto  nº 19.083, de 19 de agosto de 2014. 

Fonte: SENASP, 2016. 

Pelas orientações do Governo Federal aos estados, verificadas acima, é possível 

constatar que mesmo com todo esforço de fortalecimento da integração e colaboração, os 

GGIFs ainda precisariam de um longo percurso para, efetivamente, integrarem e articularem os 

atores necessários para implementação da política nas regiões de fronteira.  
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A partir das mudanças realizadas no final de 2014, os Gabinetes de Gestão Integrada de 

Fronteiras (GGIFs) e Câmaras Técnicas de Fronteiras (CTs Frons) possuem a configuração 

representada na figura abaixo, por Estado.  

Figura 7 - Configuração atual dos GGIFs e CTs Frons por Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SENASP, 2016. 

A partir das considerações acima, a pesquisa se aprofundou no trabalho desenvolvido 

pelo polo do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira ou GGI “Aliança”, localizado na cidade 

de Corumbá - MS. Para tanto, foram analisadas todas as atas de reuniões realizadas entre os 

anos de 2011 e 2015, que serão demonstradas a seguir. 

 

2.2. O Gabinete de Gestão Integrada “Aliança” em Corumbá, Mato Grosso do 

Sul 

 

O Mato Grosso do Sul foi o primeiro Estado a implantar um GGIF no pais, antes mesmo 

da edição do próprio Plano Estratégico de Fronteiras, sendo escolhido como primeira sede o 

município de Corumbá, fronteira do Brasil com a Bolívia. 

A Resolução da SEJUSP n. 549, de 29 de abril de 2011, instituiu formalmente esse 

Gabinete, com a nomenclatura formal usada até hoje de “Aliança”. Essa resolução definiu os 

membros natos, membros convidados, as competências e demais normatizações desse GGI, que 
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é empregado atualmente como o fórum de gestão local do Plano Estratégico de Fronteiras, na 

região de fronteira do Brasil com a Bolívia no Mato Grosso do Sul: 

“Art. 1. Fica instituído o Gabinete de Gestão Integrada do pólo 

denominado GGI “ALIANÇA, vinculado à Secretaria de Estado de 

Justiça 

Art. 2 Integram o GGI “Aliança” – Pólo Corumbá / Ladário: 

I – Membros natos, que são os titulares dos seguintes órgãos: 

a) 6 Batalhão de Polícia Militar; 

b) Delegacia Regional de Polícia Civil; 

c) 3 grupamento de Bombeiros Militar; 

d) E.P. Masculino de Croumbá, representando a Agência Estadual 

do Sistema Penitenciário – AGEPEN em âmbito local; 

e) Unidade Educacional de Internação (UNEI) – Corumbá; 

f) Unidade Regional de Perícia e Identificação; 

g) Departamento de Operações de Fronteira; 

h) Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada de GGI-

MS; 

II – um representante, como convidado, de cada um dos seguintes 

órgãos ou entidades, existentes e/ou atuantes no âmbito dos 

municípios de Corumbá e Ladário: 

a) 18 Brigada de Infantaria de Fronteira; 

b) Câmara Municipal de Corumbá-MS; 

c) Guarda Municipal de Corumbá-MS; 

d) Câmara Municipal de Ladário-MS; 

e) Ministério Público Estadual – Corumbá-MS; 

f) Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MS – Seccional 

Corumbá 

g) Prefeitura Municipal de Corumbá-MS; 

h) Justiça Federal em Corumbá-MS; 

i) Prefeitura Municipal de Ladário-MS; 

j) Polícia Federal; 

k) Polícia Rodoviária Federal; 

l) Fórum de Corumbá-MS; 

m) Inspetoria da Receita Federal em Corumbá-MS; 

n) Consulado da Bolívia em Corumbá-MS; 

o) Comando do 6 Distrito Naval; 

p) Provincia German Bush – Bolívia; 

q) 17 Batalhão de Fronteira; 

r) Gerencia Regional de Trânsito de Corumbá – MS; 

s) Conselho Comunitário de Segurança; 

t) Órgãos Policiais Bolivianos 

u) Forças Armadas Bolívianas 

v) Cidade de Puerto Suarez – Bolívia 

w) Cidade de Puerto Quijarro – Bolívia 

x) Fiscalia Boliviana” 

Fonte: SEJUSP-MS, 2011. 
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Conforme verifica-se acima, o referido GGI previu nove membros natos, todos 

vinculados a Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Foi 

previsto vinte quatro membros convidados, entre órgãos federais e municipais de Corumbá, 

Ladário e da Bolívia, além de outras entidades, totalizando trinta e três membros, entre titulares 

e convidados. 

Na orientação da SENASP, contida na Portaria n. 001-2014, o Pleno do GGIF, 

ou seja, às autoridades com poder de deliberação sobre algum tema, deveriam ser às autoridades 

máximas da Segurança Pública no Estado, a exemplo do Secretário de Segurança Pública, 

Superintendente da Polícia Federal, etc. Já no caso do GGI, criado em Corumbá, todos os atores 

previstos, são aqueles que, efetivamente, atuam na localidade fronteiriça, com participação 

eventual dos dirigentes máximos dos órgãos. 

Outra constatação verificada na ata da primeira reunião do GGI, em Corumbá, 

realizada no dia 29 de abril de 2011, é que todas as referências do documento sobre o fórum 

instituído, são de Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira e não “GGI Aliança”, como 

publicada na Resolução da SEJUSP-MS. Essa reunião foi considerada de implantação do 

Gabinete, de acordo com noticiado pela imprensa local na data do evento: 

“O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e a secretária 

Nacional de Segurança Pública, Regina Miki, juntamente com o 

governador André Puccinelli (PMDB), lançaram nesta manhã, em 

Corumbá, o GGI-F (Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira), 

uma das apostas da pasta para o combate ao tráfico de armas e drogas 

nas regiões de fronteira. Podemos juntos trabalhar e isto é de 

fundamental importância, porque muitas vezes se fecha uma grande 

estrada, mas as rotas vicinais levam o tráfico. Temos que ter uma 

presença efetiva nestes lugares com a integração das forças 

necessárias e até guardas municipais. Temos que detectar pontos de 

vulnerabilidade e agir, afirmou Cardozo”. Fonte: Região News, 

2011. 

 

Essa reunião foi emblemática, por ter sido a primeira reunião de um “GGI de 

Fronteira”, antes mesmo da previsão no Decreto 7.496-2011 e contou com a participação do 

próprio Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo. 

Com a participação do Ministério da Justiça e do próprio Governo do Estado no 

fomento, a articulação e integração na região de fronteira de Corumbá, foi possível verificar, a 

partir dos documentos analisados, que a próxima reunião do GGIF ocorreu apenas em 01 de 

dezembro de 2011, cerca de seis meses depois, contando com a participação de  dezenove, dos 

trinta e quatro membros do GGIF, não havendo a presença de nenhum representante da Bolívia.  
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Nesse contexto, passamos a analisar alguns aspectos das reuniões realizadas pelo GGIF 

desde sua concepção, em abril de 2011 até 2015, tais como: datas, quantidades de reuniões, 

local, principais pontos discutidos e considerações gerais dos trabalhos desenvolvidos a cada 

ano.  

Iniciando essa análise, passamos a apresentar o resultado da sistematização das 

informações sobre o ano de 2011: 

Tabela 4 - Reuniões do GGIF / GGI “Aliança” de Corumbá em 2011 

 

Fonte: SEJUSP-MS, adaptado pelo autor, 2016. 

No primeiro ano do GGIF em Corumbá, houve apenas duas reuniões, conforme análise 

dos documentos disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública e Justiça, de Mato 

Grosso do Sul – SEJUSP, uma em abril e outra em dezembro. A primeira já destacada 

anteriormente, foi o evento de abertura dos trabalhos do Gabinete e contou com a presença do 

Ministro da Justiça, Governador do Estado, Secretaria Nacional de Segurança Pública e diversas 

outras autoridades federais, estaduais, municipais e da Bolívia, demonstração inequívoca de 

importância, podendo ser percebida pela quantidade de instituições representadas na primeira 

reunião, porém, o lapso temporal entre a primeira e a segunda foi considerável, fazendo concluir 

que não houve amadurecimento suficiente para que o fluxo de atividades do GGIF pudesse 

seguir seu curso normal, nas discussões afetas aos problemas de segurança da região e da 

implementação do Plano Estratégico de Fronteiras na localidade, atribuição do Gabinete. Há 

possibilidade também de ter sido extraviada algumas atas de reuniões durante esse período. 

Além do mais, a quantidade de instituições representadas foi bem menor na segunda 

reunião, concluindo-se que, sem a presença das autoridades com poder de decisão do Estado, 

houve um esvaziamento natural do Gabinete, pois, conforme afirma Sapori (2009), numa 

análise sobre a política de integração das polícias de Minas Gerais, somente a presença de 

Data 
Órgãos 

representados 
Local da reunião Principais assuntos discutidos 

29.04.2014 34 
Sindicado Rural de 

Corumbá - MS 

Inauguração do GGI, considerações do Ministro da 

Justiça, Governador do Estado, Secretária Nacional 

de Segurança Pública, apresentações sobre o GGI 

no Brasil, Instalação de Câmaras Temáticas, 

inclusão do MPF, Conselho Tutelar e Defensoria no 

rol de órgãos do GGI. 

01.12.2011 19 

Delegacia da Polícia 

Federal em Corumbá 

- MS 

Desenvolvimento de Operações conjuntas; 

complexidade da criminalidade na fronteira; tráfico 

de drogas. 
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autoridades com poder máximo de decisão é capaz de aglutinar e superar diversos impasses que 

emperram a política de integração. 

No caso das reuniões realizadas em 2011, cabe destacar, que o próprio plano ainda 

estava em fase inicial de ações, inclusive, nem mesmo a adesão dos Estados ao Plano 

Estratégico de Fronteiras tinha sido realizada, sendo concretizada apenas no final de 2011, 

conforme podemos verificar na reportagem abaixo: 

 “O Ministério da Justiça assinou nesta quinta-feira 08.12.2011, um 

termo de adesão ao Plano Estratégico de Fronteiras com onze estados 

fronteiriços. O ato garante acesso a uma verba de 37 milhões de 

reais, aprovada emergencialmente pela presidente Dilma Rousseff, 

para integrar as estruturas policiais locais à Estratégia Nacional 

de Segurança Pública (Enafron), destinada a blindar a região contra 

o narcotráfico e o crime organizado. Participam os estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os 

recursos beneficiarão 68 municípios. Segundo o ministro José 

Eduardo Cardozo, a adesão dos estados é vital para fortalecer o 

policiamento da faixa de 16.800 quilômetros que divide o Brasil de 

dez países vizinhos. Pela região entram mais de 80% das drogas e 

armas que circulam no país.” Fonte: Revista Veja, 2011.  

 

Seguindo na análise das atividades do GGIF no ano de 2012, a pesquisa constatou que 

houve uma certa regularidade das reuniões do GGIF em Corumbá, de acordo com os dados 

obtidos e sistematizados na tabela abaixo:  

Tabela 5 - Reuniões do GGIF / GGI “Aliança” de Corumbá em 2012 

Data 
Órgãos 

representados 
Local da reunião Principais assuntos discutidos 

06.03.2012 6 

Batalhão da Polícia 

Militar em Corumbá 

-MS 

Compartilhamento de informações sobre a 

proatividade do GGIF-Corumbá, repassadas pela 

SENASP; gratificação de fronteira e residências dos 

servidores; percepções e dificuldades para 

enfrentamento a criminalidade na região. 

19.03.2012 7 

Delegacia da Polícia 

Civil em Corumbá – 

MS 

Operações conjuntas; esforço conjunto para 

envolvimento da Polícia Nacional Boliviana; 

discussões sobre às dificuldades de integração; falta 

de investimentos e estrutura de trabalho; 

dificuldade de custeio; sugestão de implantação de 

projetos sociais para diminuição da vulnerabilidade 

juvenil. 
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20.04.2012 8 

Batalhão da Polícia 

Militar em Corumbá 

-MS 

Ações do GGIF, estratégias e logística; Operações 

Integradas; trânsito e tráfico de drogas.  

10.05.2012 19 
Sindicado Rural de 

Corumbá – MS 

Discussão sobre o Projeto de reaparelhamento das 

instituições de Segurança Pública de Mato Grosso 

do Sul, Portaria SENASP n. 12 de 16.03.2012, 

prevê apreciação do GGIF e destinação de R$ 20 

milhões ao MS; avaliação de operação realizada;  

22.06.2012  - 

Delegacia da Polícia 

Civil em Corumbá – 

MS 

Avaliação de Operação realizada; segurança da 

informação; avaliação positiva da integração; 

envolvimento da comunidade; articulação com 

canais de comunicação;  

13.07.2012 12 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá – MS 

Gestão de vagas no sistema penal; roubo, latrocínio; 

ordem pública.  

25.07.2012 10 

Delegacia de 

Atendimento a 

Infância, Juventude e 

Idoso de Corumbá – 

MS 

Estratégias para realização de novas Operações.  

10.08.2012 -  

Delegacia de 

Atendimento a 

Infância, Juventude e 

Idoso de Corumbá – 

MS 

Balanço das Operações integradas realizadas, 

planejamento das próximas ações;  

30.10.2012 10 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá – MS 

Avaliação de Operação realizada; balanço do 

encontro realizado pela SENASP na cidade gêmea 

do Chui-RS; constatação da proatividade do GGIF-

MS; tráfico de drogas; Operação simultânea (Brasil 

x Bolívia). 

12.11.2012 10 

Base Naval 

Boliviana de Puerto 

Quijarro 

Operação Simultânea nos onze Estados de 

Fronteira; roubo de veículos; tráfico de drogas em 

Puerto Quijarro; troca de informações entre as 

policias de Puerto Suarez, Quijarro e Corumbá / 

Ladário; documento de imigração; exploração 

sexual e trabalho na região;  
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05.12.2012 15 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá – MS 

Equipamentos destinados ao GGIF (convênio 

SENASP); presença de representantes da 

Presidência da República, Professores e alunos da 

UNB; importância do desprendimento das 

instituições; Operações Integradas;  

Fonte: SEJUSP-MS, adaptado pelo autor, 2016. 

 Diferentemente de 2011, no ano subsequente, o GGIFron reuniu-se onze vezes, não 

havendo reuniões em janeiro e fevereiro, sendo que a primeira reunião ocorreu em março e a 

última no início de dezembro, quase uma por mês, não sendo por si só indicativo de efetividade 

da gestão da política de fronteira, mas é um indício de funcionamento e regularidade do 

Gabinete. 

A partir dos documentos analisados, a única vez que o GGIFron reuniu todos os 

membros previstos na resolução de criação, foi na inauguração ocorrida em abril de 2011, 

demostrando que nem todos seus membros participam efetivamente das discussões.  

 Uma prática observada em 2012, pelo GGIF, foi a realização de reuniões em diferentes 

locais e instituições, inclusive em novembro de 2012, houve uma reunião na Base Naval 

Boliviana em Puerto Quijarro, onde foram discutidos vários assuntos peculiares a segurança 

pública daquela localidade fronteiriça e adjacências. Pelas reuniões realizadas, foi perceptível 

o esforço de aproximação das instituições bolivianas, mesmo não estando participando de todas 

as reuniões. 

Foi possível constatar que no ano de 2012, os principais pontos de pauta foram o 

planejamento e discussões afetas a realização e avaliação de Operações Integradas, debates 

sobre questões locais da segurança pública, a exemplo do sistema prisional e tráfico de drogas. 

Foram compartilhadas informações sobre as discussões realizadas pelo Governo Federal nos 

Encontros Técnicos realizado pela SENASP em outros estados e municípios de fronteira, bem 

como discussões afetas aos investimentos realizados.  

O GGIF analisou o projeto de aparelhamento das instituições de segurança pública em 

Mato Grosso do Sul, a ser apresentado ao Governo Federal no âmbito da ENAFRON, porém, 

pelas informações colhidas, não foi possível inferir o nível de participação e contribuição dos 

membros do Gabinete na concepção e adequações do projeto, mas seguindo a orientação federal 

o projeto foi discutido junto aos membros do Gabinete, inclusive com um quórum de dezenove 

instituições, maior quantidade de agências participando de uma reunião do GGIF no ano. 
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Sobre a dinâmica do planejamento das operações integradas, em geral, são discutidos 

os principais focos de atuação, a partir de uma análise coletiva dos principais problemas da 

região, não sendo percebido a existência de uma estrutura de análise criminal ou de um 

observatório de segurança pública, que pudesse apoiar a tomada de decisão dos membros do 

GGIF, a partir de dados sistematizados sobre a violência e criminalidade local, que pudesse 

facilitar a gestão da informação, do planejamento e execução integrada das diversas ações a 

serem desenvolvidas. 

A partir dessa definição coletiva, cada instituição pactua a melhor forma de ação e cada 

instituição realiza seu planejamento individualizado, sendo que as tarefas detalhadas de 

elaboração do planejamento, são realizadas individualmente pelas instituições e, 

posteriormente, há um compartilhamento entre elas. Esse processo é corriqueiro em Operações 

Integradas. 

Nas discussões registradas em 2012 é perceptível o esforço das instituições em integrar, 

participar e atuar de forma integrada, mas com grande dificuldade, devido a várias outras 

questões, a exemplo de recursos humanos, estruturas logísticas, dentre outras. 

Raríssimas vezes foram discutidos assuntos que envolvessem outras áreas do poder 

público, universidades e sociedade civil, tanto do Brasil quanto da Bolívia, mesmo havendo 

algumas sugestões para que canais de diálogo fossem abertos.  

As atividades do GGIF, em 2012, foram finalizadas numa reunião que houve a 

participação de representantes da Universidade de Brasília e de integrantes da Presidência da 

República, que estavam realizando uma visita técnica na região e aproveitaram a oportunidade 

para conhecer o GGIF, ocasião que houve uma troca de experiência entre os diversos atores. 

Logo abaixo, podemos constatar a consolidação das reuniões realizadas no ano de 2013. 

Tabela 6 - Reuniões do GGIF / GGI “Aliança” de Corumbá em 2013 

Data 
Órgãos 

representados 
Local da reunião Principais assuntos discutidos 

12.03.2013 14 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá - MS 

Considerações da UFMS sobre estudos 

fronteiriços; considerações sobre os objetivos do 

GGIFron; Projeto de videomonitoramento 

ENAFRON; Operações Integradas; comunicação 

com integrantes dos órgãos bolivianos. 

02.04.2013 13 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá - MS 

Operações Integradas; problemas com a segurança 

pública em áreas rurais. 
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25.04.2013 9 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá - MS 

Operações Integradas; participação dos órgãos 

bolivianos nas ações integradas; 

07.05.2013 14 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá - MS 
Operações Integradas. 

15.05.2013 9 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá - MS 

Operações Integradas; possiblidade de greve de 

um dos órgãos da segurança pública. 

04.06.2013 11 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá - MS 
Operações Integradas. 

21.06.2013 9 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá - MS 

Operações Integradas Simultâneas coordenadas 

pela SENASP, em virtude da Jornada Mundial da 

Juventude - JMJ no Rio de Janeiro 

04.07.2013 9 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá - MS 
Operações Integradas Simultâneas – JMJ. 

08.08.2013 14 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá – MS 

Apresentação e discussões sobre o Projeto de 

Videomonitoramento de Corumbá e Ladário, 

como exigência da SENASP para financiamento 

no âmbito da ENAFRON; Apoio a equipe de 

pesquisadores da UFRJ - Pesquisa sobre Fronteiras 

- ENAFRON. 

04.09.2013 17 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá - MS 

Considerações sobre ações do Ministério da 

Justiça e Integração Nacional; considerações da 

UFRJ e UFRS referente a pesquisa sobre 

Segurança Pública nas fronteiras; Considerações 

da Polícia Nacional Boliviana sobre a importância 

de melhorar e aprimorar a integração; prioridade 

da Segurança Pública; fiscalização de recursos 

para fronteira; dificuldades dos órgãos. 

24.09.2013 8 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá – MS 
Operação Integrada e dados estatísticos. 

02.10.2013 8 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá – MS 
Operação Integrada. 

05.11.2013 18 

Câmara Municipal de 

Corumba - MS e 

Câmara Municipal de 

Ladário. 

Apresentação sobre os investimentos da 

ENAFRON em Corumbá e Ladário; considerações 

sobre ações de Segurança Pública pelo Secretário 

de Segurança Pública, Prefeito de Corumbá e de 

Ladário,  Presidente da Câmara Municipal de 

Corumbá e de Ladário. 

07.11.2013 9 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá – MS. 
Operação Integrada. 

Fonte: SEJUSP-MS, adaptado pelo autor, 2016. 



81 

 

O ano de 2013, foi o que concentrou a maior quantidade de reuniões do GGIFron, 

quatorze no total, houve uma estabilização na quantidade de instituições participantes das 

reuniões e a dinâmica de realizar reuniões em diversas localidades foi reduzida, passou-se a 

concentrar no auditório da Delegacia Regional da Polícia Civil, em Corumbá.  

 Seguindo uma tendência das discussões realizadas nos outros anos, em 2013, a maior 

parte das reuniões concentram-se nas discussões afetas ao planejamento de Operações 

Integradas, inclusive em ações coordenadas nacionalmente, com foco na Jornada Mundial da 

Juventude e visita do Papa Francisco na cidade do Rio de Janeiro. 

 Houveram pautas referentes às discussões dos projetos a serem financiados pela 

SENASP, no âmbito da ENAFRON, para implantação de sistema de videomonitoramento em 

Corumbá e Ladário. Confirmando uma tendência já verificada, a reunião que concentrou a  

maior quantidade de agências foi a que contou com a presença do Secretário de Segurança 

Pública e Justiça, de Mato Grosso do Sul, bem como os prefeitos de Corumbá e Ladário, ocasião 

em que houve atividades em suas respectivas câmaras municipais.  

Integrantes do Ministério da Justiça, do Ministério da Integração Nacional, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

participaram de uma reunião do GGIF, discutindo as questões nacionais e locais sobre a 

fronteira, bem como contextualizações sobre o diagnóstico que estava em fase de execução nos 

onze estados de fronteira, inclusive em Corumbá. A reunião contou com uma grande quantidade 

de agências, encerrando as reuniões do ano.  

Na sequência, seguem as informações sistematizadas sobre as atividades do GGIFron 

em 2014. 

Tabela 7 - Reuniões do GGIF / GGI “Aliança” de Corumbá em 2014 

Data 
Órgãos 

representados 
Local da reunião Principais assuntos discutidos 

03.04.2014 13 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá - MS 

Considerações sobre o histórico do GGIFron e 

objetivos; problema de drogas em escolas da 

região; campanhas educativas para o trânsito. 

06.05.2014 11 
Câmara Municipal de  

de Ladário 

Propostas legislativas sobre trânsito "lei seca"; 

violência doméstica. 

14.08.2014 13 
Sala do GGIFron  em 

Corumbá - MS 

Desdobramentos das discussões sobre a "lei 

seca"; roubo e furto de veículos; atuação do 

GGIF de Jardim no fomento de criação de 

GGIMs; atuação da Guarda Municipal de 
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Corumbá, após aprovação do Estatuto; 

capacitação sobre uso da força; sistemas 

informatizados; capacitação sobre eleições. 

11.09.2014 7 

Sala do GGIFron, 

Distrito Naval, 

Delegacia da Policia 

Civil, Prefeitura de 

Corumbá, 6 Batalhão 

da PM,  

Articulação e apoio a pesquisadores da UFRJ, 

atuando no contexto da pesquisa sobre segurança 

nas fronteiras, em visitas técnicas a alguns atores 

da fronteira. 

24.09.2014 17 
Sala do GGIFron em 

Corumbá - MS.  

Apresentações e considerações sobre o pleito 

eleitoral;  

24.10.2014 14 
Delegacia Regional de 

Corumbá - MS.  

Balanço geral das ações desenvolvidas pelo 

GGIFron; Operação Integrada Nacional. 

18.11.2014 10 
Delegacia Regional de 

Corumbá – MS. 

Avaliação da Operação Brasil Integrado, 

coordenada pelo Ministério da Justiça; Melhoria 

na integração; dificuldades logísticas e de 

recursos humanos;  

Fonte: SEJUSP-MS, adaptado pelo autor, 2016. 

Percebe-se, nitidamente, que no ano de 2014, houve uma diminuição das atividades do 

GGIF de Corumbá, havendo apenas sete reuniões, provavelmente essa redução de atividades 

esteja relacionada a diversos fatores conjunturais, a exemplo da Copa do Mundo, visto que 

vários servidores federais tiveram que deslocar para outros estados, inclusive, nos meses de 

junho e julho não houveram reuniões do GGIF, mesma época de mobilização e realização dos 

Jogos. 

Em 2014, houveram algumas atividades que estão muito ligadas à capacidade de 

articulação do GGIFron, uma delas diz respeito a articulação junto à Câmara Municipal de 

Ladário para medidas legislativas, visando a redução de acidentes de trânsito, que envolveu 

todo colegiado, bem como os legisladores daquele município. 

Em várias ocasiões, desde 2011, foi possível constatar que, eventualmente, o Secretário 

Executivo do GGIFron ou seu substituto, faz uma contextualização geral sobre a atuação e 

importância do Gabinete, isso ocorre muito provavelmente por haver uma certa rotatividade de 

membros de alguns órgãos, fazendo com que seja necessário retomar algumas discussões 

anteriores para nivelar os novos participantes. 

O Gabinete ainda se envolveu bastante no pleito eleitoral, a partir de demanda do Poder 

Judiciário e Ministério Público local, pelo fato do assunto envolver toda comunidade, poderes 

constituídos e órgãos locais. 
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A última reunião do ano ocorreu em novembro, com propósito de avaliar uma Operação 

coordenada pelo Ministério da Justiça, de âmbito nacional, servindo também para uma 

avaliação dos avanços e dificuldades do próprio colegiado e das instituições envolvidas com  a 

segurança pública. 

Dando sequência às análises sobre o trabalho desenvolvido pelo GGI, em 2015, segue 

abaixo a sistematização das reuniões realizadas no corrente ano.  

Tabela 8 - Reuniões do GGIF / GGI “Aliança” de Corumbá em 2015 

Data 
Órgãos 

representados 
Local da reunião Principais assuntos discutidos 

05.03.2015 14 
Sala do GGIFron em 

Corumbá - MS.  

Considerações gerais sobre as ações do GGIFron; 

Operações Integradas; tráfico de drogas e armas; 

furtos e roubos. 

17.03.2015 12 
Sala do GGIFron em 

Corumbá - MS.  
Operação Integrada 

20.08.2015 10 
Sala do GGIFron em 

Corumbá - MS.  

Operação Integrada; dificuldade de execução de 

ações devido ao momento conjuntural do pais e no 

Estado; cadastramento de usuários do sistema 

INFOGGI - SINESP. 

20.10.2015 09 
Sala do GGIFron em 

Corumbá - MS. 

Operação Brasil Integrado, coordenado pelo 

Ministério da Justiça. Analise positiva da atuação 

do GGIF de Mato Grosso do Sul no Brasil. 

Fonte: SEJUSP-MS, adaptado pelo autor, 2016. 

 O ano de 2015, como era de se esperar, houve nitidamente uma retração nas atividades 

do GGIFron, sendo que até dezembro, tinham sido realizadas apenas quatro reuniões, 

proporcionalmente a mesma quantidade de reuniões de 2011. Esse retração pode estar 

relacionado a diversos fatores, tais como o momento político do país, priorização do Estado, 

troca de gestores e até uma reavaliação da política pelo próprio Estado ou Governo Federal, que 

são os catalisadores dessa política.  

Os assuntos mais discutidos em 2015, foram algumas Operações Integradas, e outras 

pautas corriqueiras, como tráfico de drogas, armas, roubos e furtos. 

 Fazendo uma análise geral das atividades do GGIFron, de Corumbá, entre abril de 2011 

e outubro de 2015, totalizando quatro anos e seis meses, o colegiado reuniu-se trinta e nove 

vezes, o número médio de órgãos representados esteve com número superior a vinte apenas em 

2011, período em que houve apenas duas reuniões, sendo a primeira de inauguração com a 

presença do Ministro da Justiça e Governador do Estado.  

 O gráfico abaixo demonstra a sequência de atividades do GGIFron, nesse período, bem 

como a representatividade das instituições no Gabinete. 
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Gráfico 4 - Quantidade de reuniões e média de órgãos participantes das atividades do GGIFron /  GGI 

“Aliança” de  Corumbá - MS (2011 – 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEJUSP-MS, adaptado pelo autor, 2016. 

 

          A partir dos achados dessa fase da pesquisa, há uma percepção de possível melhora no 

nível de articulação e integração entre os órgãos que participam do colegiado, especialmente 

entre os órgãos brasileiros, constatado a partir das considerações de distintas instituições ao 

longo de um período superior a quatro anos. Esses achados serão confrontados com os 

resultados dos questionários e abordagens realizadas com os atores locais. Não foi possível 

identificar indicadores que comprovassem a efetividade das ações realizadas pelo colegiado, 

mesmo porque, ainda não existem esses indicadores para aferir a eficácia das ações 

desenvolvidas por um Gabinete de Gestão Integrada.  

  

CAPÍTULO III - AVANÇOS E DESAFIOS DA GOVERNANÇA DO 

PLANO ESTRATÉGICO DE FRONTEIRAS  

 

Neste capitulo, será sistematizado os resultados do trabalho de campo, realizado nas 

instituições locais envolvidas com o Plano Estratégico de Fronteiras, na região de Corumbá /  
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Puerto Suarez, visando colher as impressões, realizar comparativos, bem como análises dos 

questionários aplicados e das abordagens realizadas. 

As atividades foram realizadas a partir de uma articulação com a Secretaria de Segurança 

Pública e Justiça de Mato Grosso do Sul, que apoiou no diálogo com os diversos atores, 

especialmente os representantes do GGIF. 

Além dessas atividades, serão incorporadas nas análises e considerações finais do trabalho, 

a auditoria de natureza operacional do Tribunal de Contas da União, e abordagens realizadas 

com membros da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Presidência da República, 

visando agregar conhecimento ao presente trabalho e às propostas a serem apresentadas em 

decorrências dos achados da pesquisa. 

Pretende-se com os resultados desse trabalho, subsidiar os diversos atores e instituições 

para o aperfeiçoamento da prestação de segurança pública a população que vive na região de 

Corumbá. A partir de uma otimização dos arranjos de integração interinstitucionais, pretende-

se propor, a partir dos achados, o aperfeiçoamento do próprio Plano Estratégico de Fronteiras 

e das estruturas de Governança para integração das instituições de segurança pública no pais. 

Além do aperfeiçoamento da segurança pública local e do próprio Plano em âmbito 

nacional e das estratégias federais para integração das instituições de segurança pública, 

pretende-se também, sugerir medidas para uma maior participação do Mestrado em Estudos 

Fronteiriços, na atuação local do GGIF, que pode servir de parâmetro para outras Universidades 

localizadas nas regiões de fronteira do Brasil, visto a importância da academia no processo de 

construção e contribuição no aperfeiçoamento das políticas pública, especialmente aquelas que 

tenha como destinatário final a população. 

 

3.1.Estrutura nacional de governança do Plano Estratégico de Fronteira. 

 

Conforme pudemos constatar no capítulo I, o Plano Estratégico de Fronteira tem uma 

preocupante lacuna, que é a falta de uma estrutura de Governança Nacional, que articule e 

integre os diversos atores envolvidos com o Plano, tendo em vista que o Decreto 7.496-2011, 

não previu essa dinâmica e por esse motivo, desde a sua criação, não há uma sintonia adequada 

entre os órgãos com atribuições nacionais, de acordo com as constatações do Tribunal de Contas 

da União, que será explorado adiante. 
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A única estrutura prevista no Decreto é o Comando de Operações Conjuntas (COC), 

vinculado ao Ministério da Defesa e que não é o fórum ideal para articular os diversos atores 

para acompanhamento, articulação e implementação de uma política nacional multidisciplinar, 

visto que aquela arena, tem o propósito específico de monitorar e coordenar as ações do 

Ministério da Defesa e das Forças Armadas no Brasil e em qualquer outra missão no planeta, 

inclusive, o próprio TCU/2015 aponta que: 

 

 “De acordo com informações do Ministério da Defesa, ratificadas pelo 

Ministério da Justiça, no âmbito do PEF, o COC é uma estrutura do 

Centro de Comando e Controle do MD (CC2MD) ativada 

permanentemente, ou seja, não foi criado especificamente para 

trabalhar em função do PEF. ” (TCU/2015) 

 

 A outra instância prevista é o próprio GGIF, que atua na articulação local de órgãos 

federais, estaduais, municipais e dos países vizinhos, ou seja, não foi criado um organismo 

central capaz integralizar as instâncias nacionais da política, provocando severa dificuldade no 

processo de integração das diversas ações desenvolvidas ao longo de quase cinco anos de 

vigência do plano. 

Nesse aspecto, o diagnóstico mais completo existente, atualmente, sobre essas 

fragilidades, constam no Relatório de Auditoria Operacional para Avaliação dos Aspectos de 

Governança das Políticas Pública de Fortalecimento da Fronteira, TC nº 009.062/2015-7, 

Fiscalização nº 136/2015, tendo como relator o Ministro do TCU, Augusto Nardes, que teve 

como objetivo avaliar aspectos de governança das políticas públicas voltadas à fronteira,  

partindo de uma iniciativa da estrutura do TCU, no Mato Grosso do Sul, (Portaria SECEX-MS 

nº 327 e 329/2015), coordenado pelo Auditor Mário Júnior Bertuol. 

A referida auditoria, percorreu todos os Estados de Fronteira e inúmeros órgãos federais 

envolvidos com a Segurança Pública, Defesa, Aduana, Relações Exteriores, Desenvolvimento 

e Integração, abrangendo um leque considerável de atores com atuação na fronteira, 

Inicialmente, a auditoria do TCU identificou que a participação social no Plano não é 

animadora, segundo aquele órgão de controle, “Os setores representativos da sociedade 

possuem pouca presença, baixa atuação e quase nenhuma influência nas decisões junto aos 

fóruns de implantação e execução das políticas de segurança, desenvolvimento e integração da 

fronteira”. Em se tratando do Plano Estratégico de Fronteiras, de fato, não houve esse diálogo 

com a sociedade.  
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No que tange aos GGIFs, o TCU concluiu que em apenas seis, das onze estruturas 

criadas nos Estados de Fronteira, há disposições expressas sobre a oportunidade de participação 

social.  

Nas abordagens realizadas junto a equipe técnica da SENASP, no âmbito desta 

dissertação, foi mencionado que só foi possível envolver a sociedade civil organizada nos 

encontros técnicos a partir de 2014, visto que os esforços foram direcionados e focalizados na 

articulação com as secretarias de Segurança Pública e seus órgãos vinculados, não havendo 

capacidade operacional para avançar além disso. Segundo os mesmos, antes da implantação do 

Plano, também não houve esse envolvimento, por falta de tempo hábil, pois, havia uma 

demanda política emergencial para lançamento do “Plano de Fronteiras”, que inviabilizou esse 

diálogo. 

 Nos achados do TCU, foi possível identificar que a Segurança Pública ainda é um tema 

que entra na pauta governamental nos assuntos referente às fronteiras, diferentemente de outras 

políticas, como integração e desenvolvimento fronteiriço. Porém, a constatação inicial, é que 

houveram avanços no quesito integração, mas longe do ideal, visto que “alguns fatores têm 

contribuído para um quadro preocupante, ainda propenso à fragmentação dos processos de 

formulação e implementação da política de segurança da região” (TCU/2015), não havendo 

ainda, consenso sobre as responsabilidades e papéis dos atores envolvidos, especialmente no 

que tange a coordenação da política em âmbito nacional. 

Conforme já mencionado, apesar da figura de Vice-Presidente ter sido incumbido a 

exercer a coordenação do PEF, não existe nenhum ato jurídico do Poder Executivo Federal que 

normatize essa questão, constatado também pelo TCU:  

“Mais da metade dos órgãos entrevistados (52,9%) desconhece qual 

seja a função desempenhada no PEF pelo Vice-Presidente e 35,3% 

afirmam que este exerce coordenação apenas no plano político, fato este 

confirmado no âmbito da Vice-Presidência.” (TCU/2015). 

 

Além da inexistência oficial e formal de uma coordenação do Plano em âmbito 

Nacional, o TCU concluiu não haver unanimidade quanto à forma de atuação dos próprios 

coordenadores do PEF, conforme podemos verificar abaixo:  

 

“Com efeito, os Ministérios da Defesa e da Fazenda sustentam que a 

coordenação é individual, conforme a atuação de cada uma das 

instituições. Já o Ministério da Justiça afirma ser conjunta e igualitária 

entre as três pastas.  Interessante, outrossim, trazer a percepção de 

órgãos centrais vinculados a esses Ministérios (Secretaria da Receita 
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Federal do Brasil, Departamento de Polícia Federal e Departamento de 

Polícia Rodoviária Federal), incluindo-se a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública e as Secretarias de Segurança Estaduais, eis que as 

respostas se dividem ainda mais. De se notar que dentre as Secretarias 

Estaduais há um número considerável que desconhece até mesmo como 

é exercida essa coordenação.” (TCU/2015). 

 

Segundo o TCU, “todas essas evidências sinalizam uma preocupação excessiva com a 

preservação da autonomia dos órgãos, a ponto de inibir o surgimento do fator liderança, cujo 

exercício poderia gerar influência rumo à direção pretendida”.  

Apesar de relevante a constatação do TCU, é importante destacar que há uma 

complexidade extrema de articular e integrar atores com processos e culturas institucionais 

distintas e hierarquizadas como são os órgãos de Segurança e Defesa, aumentando 

exponencialmente os esforços a serem dispendidos para que haja, efetivamente o 

“fortalecimento dos processos de comprometimento e convergência entre os membros 

partícipes”.  

 Uma outra constatação relevante e que vai ao encontro dos achados nas discussões 

realizadas junto aos integrantes do GGIF de Corumbá, é sobre os aspectos metodológicos de 

coordenação e logísticas de ações conjuntas que “não contém padronização de procedimentos 

que distribuam os encargos aos envolvidos e incentivem a efetiva produção de elementos que 

maximizem o entrosamento interagências” (TCU, 2015). 

A exemplo dos questionários aplicados aos gestores do GGIF e profissionais que atuam 

na cidade de Corumbá - que será explorado logo a frente –, o TCU constatou algumas 

dificuldades para que as instituições trabalhem de forma articulada, sendo constatado algumas 

dessas dificuldades: “necessidade de sigilo, falta de confiança, entraves de ordem legal, cultura 

predominante, corporativismo e a própria insuficiência de efetivos”. 

 

Gráfico 5 - Maiores dificuldades para trabalhar de forma articulada 
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Fonte: TCU, 2015 

 

Sendo assim, segundo o TCU, ainda que tenha havido “evolução nas aproximações 

interagências, as entrevistas revelam que existem muitas queixas recíprocas e o reconhecimento 

de que, na prática, o trabalho continua sendo realizado de forma fragmentada, sem maiores 

avanços rumo à integração”. Tal constatação, está na mesma direção do que foi verificado junto 

aos atores locais em Corumbá, porém, os atores do GGIF, reconhecem que a integração entre 

os órgãos brasileiros teve avanços significativos após o Plano, mesmo que ainda esteja longe 

do ideal e ainda sem a existência de metodologias e dinâmicas mais claras de atuação 

interinstitucional. 

 Nas exaustivas análises realizadas pelo TCU, ficou evidenciado que apesar dos esforços, 

não existe ainda, uma ambiência e maturidade institucional para que haja compartilhamento de 

esforços, estruturas e objetivos entre as diversas instituições envolvidas com a segurança 

pública, nas regiões de fronteira, conforme podemos constatar logo abaixo: 

 

“Pode-se concluir, então, que as ações podem até ser conjuntas, com 

cada organização desempenhando suas próprias atribuições 

institucionais, mas não configuram uma unidade de atuação integrada, 

com processos interdependentes, que abranjam os domínios 

identificados e que agreguem valores resultantes da união de esforços. 

Não há uma ordenação específica para as atividades de trabalho 

conjunto, geral e/ou setorizada, que contemple as responsabilidades dos 

órgãos envolvidos com a segurança na fronteira ao longo do tempo de 

forma contínua. ” (TCU/2015). 

 

Segundo aquele órgão de controle, as atividades desenvolvidas no contexto do Plano, 

“constituem processos fragmentados de integração”, haja vista que as estruturas institucionais 

criadas são totalmente independentes e que alcançam resultados poucos confiáveis que 

demostre a efetividade, eficácia e eficiência de ações conjuntas e dos “benefícios da atuação 

coordenada”. 

Após verificarmos as considerações o TCU, sobre as principais questões sobre a 

governança do Plano Estratégico de Fronteiras, em âmbito nacional, passaremos a discorrer 

sobre os achados das abordagens e questionários aplicados aos gestores do GGIF e profissionais 

que atuam na região de Corumbá-MS.  
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3.2. Resultados das pesquisas realizadas como os membros do Gabinete de Gestão 

Integrada de Fronteiras e profissionais que atuam na região de Corumbá-MS 

 

Com o intuito de compreender como ocorreu a implantação do Plano Estratégico de 

Fronteiras em âmbito local, especialmente a visão dos profissionais e gestores que atuam na 

região de Corumbá / Puerto Suarez sobre o assunto, foram aplicados dois questionários, um 

destinado aos representantes institucionais que atuam ou atuaram entre 2011 e 2016 no GGIF, 

totalizando 15 respostas e outro questionário aplicado aos profissionais da área operacional dos 

diversos órgãos que trabalham na região, totalizando 35 respostas.  

Os instrumentos de coleta foram concebidos em junho de 2016, e aplicados entre os dias 

15 a 28 de julho de 2016, na plataforma do Google Forms, sua execução só foi possível a partir 

de uma articulação e apoio da Secretaria Executiva do GGIF, vinculada à Secretaria de 

Segurança Pública e Justiça (SEJUSP) do Estado de Mato Grosso do Sul, que apoiou na 

divulgação dos respectivos instrumentos junto aos órgãos locais de Corumbá / Ladário, Puerto 

Suarez e Puerto Quijarro. O questionário aplicado aos gestores e profissionais, teve o condão 

de verificar em que medida o PEF e o GGIF, influenciaram as dinâmicas locais de segurança e 

de integração entre os órgãos de Segurança Pública, Fiscalização e Forças Armadas do Brasil e 

da Bolívia.  

Visando aprofundar o diálogo com os atores locais e agregar informações aos dados 

extraídos dos questionários, estabelecemos uma abordagem aos atuais representantes do GGIF 

e aos Secretários Executivos que atuaram no GGIF, desde sua criação em 2011.  

Considerando que a composição oficial do GGIF, de Corumbá, é de 34 membros,  as 

abordagens foram realizadas apenas junto aos representantes dos órgãos que mais participaram 

das reuniões desde a sua concepção, visando  conhecer melhor as dinâmicas, metodologias, 

avanços e desafios da política, a partir da atuação do GGIF, sendo assim, os seguintes órgãos 

foram escolhidos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Marinha do 

Brasil, Exército Brasileiro, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, corpos de 

Bombeiro Militar e Polícia Nacional Boliviana. A dinâmica escolhida foi a de não identificar 

as pessoas abordadas, nem seus respectivos órgãos, para facilitar o diálogo com os gestores 

locais, bem como o trabalho de análise das considerações, que foram comparadas e agregadas 

aos resultados dos questionários aplicados.   

Na primeira parte das análises, estarão concentradas apenas os resultados dos 

questionários e abordagens realizadas junto aos membros do GGIF; numa segunda fase, estará 

sendo analisada perguntas idênticas realizadas para os dois públicos, ou seja, aos gestores locais 
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do GGIF e aos profissionais que atuam na região; na última parte estaremos analisando as 

considerações dos dois grupos sobre suas perspectivas referentes aos avanços, desafios e 

propostas de melhoria da política de segurança em área de fronteiras e, consequentemente, do 

próprio GGIF. 

 

3.2.1. Análise dos questionários eletrônicos e abordagens realizadas aos gestores do Gabinete 

de Gestão Integrada de Fronteira de Mato Grosso do Sul (Polo Corumbá) 

 

Devido a quantidade de perguntas realizadas, agrupamos as análises em subgrupos, 

visando facilitar a identificação, começando pela participação dos atores nas reuniões do GGIF, 

os instrumentos normativos existentes e sua aplicação no cotidiano, bem como as ferramentas 

disponíveis para facilitar a gestão do Gabinete. Num segundo momento, passamos a discorrer 

sobre a ausência de estrutura de governança em âmbito nacional e os reflexos no GGIF, suas 

metodologias de planejamento, dentre outros. 

a. Participação dos atores, diretrizes e instrumentos normativos do GGIF e controle de 

resultados 

O primeiro questionamento realizado, teve a intenção de identificar a quantidade de 

reuniões que cada integrante participou, bem como o tempo que cada um permaneceu como 

integrante do GGIF, para que fosse possível identificar a rotatividade de seus membros. 

Gráfico 6 - Quantas reuniões já participou do GGIF 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Como podemos observar, a maioria dos gestores locais que responderam os 

questionários, participaram de 1 a 3 reuniões, concentrados principalmente no ano de 2016, 

demonstrando que há uma rotatividade considerável dos membros institucionais do GGIF. 
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 Essa rotatividade pode dificultar o estabelecimento de medidas a médio prazo que são 

fundamentais para consolidação do GGIF e suas ações locais, mas ao mesmo tempo, demonstra 

que há uma institucionalidade do GGIF, que apesar de todas as dificuldades e mudanças 

ocorridas, ainda assim, as instituições tem designado seus integrantes para participarem das 

reuniões. Esse dado coaduna com as abordagens realizadas aos representantes do GGIF, onde 

apenas dois representantes informaram estar desde 2011 na região, todos os demais estão a 

menos de dois anos. 

 Os gráficos abaixo, buscam compreender em que medida esses atores conhecem as 

diretrizes do GGIF, contidos no Decreto que instituiu o Plano Estratégico de Fronteiras. 

 

Gráfico 7 - Conhece as diretrizes referentes aos GGIFs contidas no Decreto 7.496 de 08 de junho de 

2011? Há necessidade de aperfeiçoamento das diretrizes contidas no referido Decreto? 

     

Conhecimento das diretrizes     Necessidade de aperfeiçoamento  

 

 

Fonte: Neves, 2016 

 

Os gráficos demonstram que a maioria dos entrevistados conhecem às diretrizes sobre 

a atuação do GGIF estipuladas no decreto presidencial que instituiu o Plano Estratégico de 

Fronteiras e demonstra também, que a maioria acredita que não é  necessário aperfeiçoamento 

dessas diretrizes. 

Apesar da maioria achar que não há necessidade de aperfeiçoamento das diretrizes 

previstas no Decreto, houveram algumas sugestões, para tal, sendo elas: necessidade de 

reuniões mensais, criação de um sistema para gestão das informações entre os membros do 

GGIF; colocar em prática as sugestões de atualização, em conformidade com as discussões dos 

encontros nacionais; custeio das operações do governo federal e incentivo para fixação do 

efetivo na fronteira. Esses pontos levantados também foram mencionados nas abordagens 

realizadas, especialmente, no que tange ao custeio das operações desenvolvidas pelo GGIF, 

conforme podemos constatar na fala de um dos abordados, que atuou na Secretaria Executiva 

do GGIF, mencionando um dos desafios a serem melhorados no Gabinete: 

“A questão do apoio de custeio para as Operações, falta apoio e 

empenho do Governo Federal. O Estado não suporta, mesmo quando 
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entre 2011 e 2014 no âmbito da ENAFRON, havia por iniciativa da 

Secretaria um suporte maior. Atualmente há necessidade urgente de 

apoio do Governo Federal nas questões de custeio. ” 

 

Em relação a outra sugestão, para criação de um sistema para facilitar a gestão do GGIF, 

a Secretaria Nacional de Segurança Pública desenvolveu uma ferramenta no âmbito do Sistema 

Nacional de Informações de Segurança, Prisionais e sobre Drogas chamada “INFOGGI18”, e 

que já foi disponibilizado para todos os GGIs criados, inclusive o GGIF de Mato Grosso do 

Sul, porém, sugestões dessa natureza, podemos inferir que é uma ferramenta pouco conhecida 

e utilizada, que ainda está em fase de consolidação.  

O gráfico abaixo, criado a partir de um questionamento especifico sobre o INFOGGI, 

demonstra e comprova que de fato, é uma ferramenta pouco utilizada pelos gestores do GGIF 

de Corumbá. Importante destacar que a partir das conversas realizadas, foi possível verificar 

que apenas a Secretaria Executiva opera eventualmente o Sistema, não sendo um instrumento 

utilizado com frequência. 

 

Gráfico 8 - Conhece ou já utilizou o Sistema INFOGGI, criado pela Secretaria Nacional de Segurança 

Pública para gestão das ações dos GGIs? 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

                                                           

18 O InfoGGI integra o Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública, Prisional e 

sobre Drogas (Sinesp) e é mais uma ferramenta disponível no Portal Sinesp. Baseado na 
participação de gestores de diversas áreas do poder público em Gabinetes de Gestão Integrada 
(GGI), com a participação de órgãos que atuam no município e no estado, o InfoGGI é um sistema 
de gestão criada para facilitar a organização e funcionamento desses fóruns. Ele fornece 
gratuitamente aos governantes um instrumento que permitirá à Senasp/MJ acompanhar as 
demandas dos GGIs que orientarão planejamentos com focos nos interesses locais, favorecendo 
parcerias de municípios com o governo federal na área de segurança pública. Disponível em: 

https://www.sinesp.gov.br/detalhe-noticia/-/asset_publisher/zYZ2s473K7DI/content/gestores-publicos-
terao-acesso-ao-sistema-de-gestao-em-seguranca-publica/pop_up;jsessionid=--H13oKBcYHNW2uYc 

Ry 8Cr8t.940?_101_INSTANCEzYZ2s473K7DI_viewMode=print. Acesso em 15.08.2016. 

https://www.sinesp.gov.br/detalhe-noticia/-/asset_publisher/zYZ2s473K7DI/content/gestores-publicos-terao-acesso-ao-sistema-de-gestao-em-seguranca-publica/pop_up;jsessionid=--H13oKBcYHNW2uYc%20Ry%208Cr8t.940?_101_INSTANCE
https://www.sinesp.gov.br/detalhe-noticia/-/asset_publisher/zYZ2s473K7DI/content/gestores-publicos-terao-acesso-ao-sistema-de-gestao-em-seguranca-publica/pop_up;jsessionid=--H13oKBcYHNW2uYc%20Ry%208Cr8t.940?_101_INSTANCE
https://www.sinesp.gov.br/detalhe-noticia/-/asset_publisher/zYZ2s473K7DI/content/gestores-publicos-terao-acesso-ao-sistema-de-gestao-em-seguranca-publica/pop_up;jsessionid=--H13oKBcYHNW2uYc%20Ry%208Cr8t.940?_101_INSTANCE
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Gráfico 9 - Conhece a Portaria 001/2014, publicada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que 

define às diretrizes de atuação dos Gabinetes de Gestão Integrada Estaduais, Municipais e de Fronteira 

no Brasil? Há necessidade de aperfeiçoamento? 

 

Conhecimento da Portaria    Necessidade de aperfeiçoamento 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

 Apesar da maioria dos gestores afirmarem que conhecem as diretrizes do GGIF, 

contidas no Decreto 7.496/2011, 73,3% desconhecem o principal instrumento criado pela 

Secretaria Nacional de Segurança Pública para orientar a atuação dos GGIs, seja Estadual, de 

Fronteira ou municipais.  

Tratando de gestores locais, que estão envolvidos com ações do Gabinete, demonstra 

uma falha na comunicação entre o Governo Federal e os GGIFs, visto ser o único documento 

publicado pela SENASP, entre 2011 e 2016, que traça diretrizes sobre o GGIF, mesmo que 

tenha sido publicado três anos após a instituição do PEF. 

Além dessa diretriz nacional, existe uma resolução da SEJUSP-MS, que instituiu o 

GGIF de Corumbá, formalmente conhecido como “GGI Aliança”, os gráficos abaixo 

representam o conhecimento dos gestores locais sobre a referida resolução. 

 

Gráfico 10 - Conhece a resolução nº 549, de 29 de abril de 2011 que implantou o GGIF de Corumbá ou 

"GGI Aliança"? Há necessidade de aperfeiçoamento normativo do GGIF de Corumbá? 

 

Conhecimento da Resolução              Necessidade de aperfeiçoamento normativo 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 
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Conforme gráfico acima, 80% disseram conhecer o referido normativo e uma ligeira 

maioria, acredita não ser necessário o aperfeiçoamento da referida Resolução, porém, duas 

sugestões chamam a atenção, verificada tanto nos questionários “on line”, bem como nas 

abordagens realizadas juntos aos gestores locais, que trata sobre a necessidade de adequação da 

quantidade de membros do GGIF, ou seja, redução da quantidade de membros permanentes, 

para uma quantidade equivalente aos órgãos que efetivamente participam da reunião, deixando 

em aberto, a possibilidade de convidar qualquer órgão, quando necessário.  

 

Gráfico 11 - Existe alguma forma de controle de resultados e pactuação de responsabilidades mútuas 

entre os integrantes do GGIF? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Na visão de 78,6%, não existe formas de controle de resultados e pactuação no âmbito 

do GGIF, porém, verifica-se que 76,9% acredita ser muito importante que matrizes de 

responsabilidades sejam definidas pelos membros e ratificadas pela cúpula dos órgãos, 

conforme podemos verificar no gráfico abaixo. Tais constatações demonstram que uma 

estrutura de governança como o GGIF pode ter dificuldade de cumprir o seu papel, se não 

controlar efetivamente os resultados entre os partícipes.  

 

Gráfico 12 - Qual importância atribui a possíveis mecanismos de pactuação de responsabilidades entre 

os órgãos do GGIF ? 

 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Durante as análises das atas de reuniões do GGIF, podemos constatar que no ano de 2011 

houveram poucas atividades, com avanço significativo em 2012, 2013 e 2014, mas com 

perceptível redução da quantidade de reuniões a partir do segundo semestre de 2014 em diante.  
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O período de maior atividade, coincide com o momento inicial do próprio plano 

estratégico de fronteiras, onde havia uma priorização mais nítida tanto do governo federal 

quanto do estado; em contrapartida, o período que iniciou a redução dessas reuniões coincide 

com a época das eleições para Presidente da República, governadores, senadores e deputados e 

num momento posterior, com a instabilidade política vivida no pais, que pode ter impactado as 

ações do Governo Federal e também dos Estados. 

Fizemos um questionamento aos representantes do GGIF, sobre esse tópico, e a maioria 

das respostas apontam para duas principais questões: falta de compreensão da importância do 

GGIF e falta de uma estrutura de governança em âmbito federal que apoie as estruturas locais 

da política. 

Gráfico 13 - Falta da compreensão da importância do GGIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

 

b.  Ausência de estrutura de governança em âmbito nacional, reflexos no GGIF e 

metodologias de planejamento. 

 

Em relação a falta de uma estrutura de governança em âmbito federal, foi 

exaustivamente analisado pelo TCU e verificada na prática pelos atores responsáveis pela 

política. No gráfico abaixo, podemos constatar que mais de 80% dos abordados acreditam como 

“muito importante” e “importante”, a existência de uma estrutura nacional que articule, 

acompanhe e apoie os atores locais nas fronteiras. 

 

Gráfico 14 – Existência de uma estrutura de governança em âmbito federal que apoie, oriente e 

acompanhe as ações do GGIF 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 
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Segundo os atores do GGIF abordados, a falta dessa estrutura de governança em 

Brasília, comprometeu significativamente o fluxo de decisões nas fronteiras, com as instâncias 

nacionais, especialmente naqueles casos onde os esforços locais não eram suficientes para 

solucionar as diversas problemáticas, conforme podemos verificar abaixo: 

“O formato mais adequado é a instituição de um colegiado em 

Brasília, que concentre os diversos órgãos com competências 

nacionais e a representação dos GGIFs. Localmente é mais fácil 

articular, mas sem essas instituições atuando colegiadamente em 

Brasília o reflexo é imediato, sem essa estrutura permanente, não é 

possível avançar em alguns aspectos, especialmente aqueles que 

envolve órgãos dos países vizinhos. Deve haver uma estrutura de 

governança superior, que coordene e exija a participação das 

agências federais e as diretrizes com os Estados. Sem uma 

articulação nacional é impossível o envolvimento necessário e 

formal das instituições federais. A capacidade do GGIF é restrita, 

deveria ter outras atribuições mais abrangentes e legitimadas. As 

autoridades paraguaias e bolivianas veem no GGIF uma estrutura 

que resolve qualquer pendência sobre segurança local nas fronteiras, 

mas não há esse feedback e canal de ligação com governo federal 

para soluções rápidas.”  

 

“Seria interessante a existência em âmbito federal, de um Centro de 

Coordenação de Controle; mas também um órgão colegiado, com 

participação de todas as instituições envolvidas com a política. 

Reuniões sistêmicas em âmbito federal, com diversas instituições, 

mas com a participação efetiva dos representantes do GGIF ou seja, 

Coordenação Federal com participação dos Secretários 

Executivos”. 

 

“Há uma percepção que essa integração funcionou bem em poucos 

estados, MT, PR, MS e Acre. Muito pontual, e com empenho 

pessoal e priorização dos Secretários, sendo que uma coordenação 

federal integrada entre todos os órgãos seria fundamental. ”  

 

Apesar das opiniões para instituição de uma estrutura de governança em âmbito federal 

serem uníssonas, conforme foi apurado, há opiniões divergentes entre os integrantes do GGIF, 

que entende como fator principal, a própria continuidade da política que se mostrou frágil, 

sugerindo a necessidade de ser aproveitada as instâncias que já existem em âmbito nacional, 

conforme considerações de um representante do GGIF abordado:  

 

“Criar outras esferas, estruturas pode não funcionar, talvez o ideal é 

aproveitar melhor as instâncias que já existem. A própria continuidade 

da política já é algo que preocupa pois cai no descrédito. Analisar as 

melhores estruturas existentes e mais ágeis e implantar como modelo, 



98 

 

para que haja uma fluidez melhor entre o Governo Federal e as 

instâncias locais”.  

 

Durante a abordagem realizada com integrantes da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, do Ministério da Justiça e Cidadania, foi possível inferir que a SENASP (que possui 

diálogo constante com os GGIFs), tem dificuldades de articulação para aglutinar todos os 

órgãos federais com sede em Brasília envolvidos com tema “segurança em fronteiras”, visando 

dar respaldo sistêmico a atuação dos órgãos nas localidades fronteiriças. 

Segundo a visão desses integrantes da SENASP, isso ocorre por dois principais 

motivos, o primeiro é a própria cultura institucional das estruturas do Poder Executivo Federal, 

que são independentes entre si e muito densas; o outro motivo é a priorização do tema 

integração, dada diretamente pelo titular do Ministério da Justiça, que tem a capacidade de 

aglutinar e liderar o processo de articulação envolvendo outras instâncias do Poder Executivo 

Federal.  

“A SENASP não possui capacidade de articulação entre os órgãos 

federais para gestão compartilhada dos problemas de segurança 

pública nas fronteiras, exatamente pela estrutura organizacional do 

MJ, que não possui gestão sobre outros ministérios e mesmo os 

órgãos internos, por não haver hierarquia entre os mesmos. A título 

de exemplo, o órgão que mais dialogava com a SENASP sobre 

fronteiras era o Ministério da Integração no contexto da CDIF, não 

havendo uma articulação adequada com os outros Ministérios por 

essa estrutura organizacional e a falta de uma instância de 

governança nacional. Inclusive foi percebida essa dificuldade de 

articulação em questões simples, como grandes operações nacionais 

desencadeadas pelo próprio Governo Federal.  Inicialmente, há 

necessidade de criação de uma estrutura de governança na 

Presidência da República, que possui ascendência sobre todos os 

órgãos federais, sem prejuízo de cada órgão federal competente 

instituir mecanismos para uma melhor articulação com os atores 

afins, interestitucionais.” 

 

Numa outra visão sobre o problema, um servidor da SENASP, abordado, acredita que 

há uma certa incoerência do próprio governo federal sobre o tema, que induz a vários anos aos 

estados a criação de GGIs, mas nunca instituiu uma instância de governança similar em âmbito 

nacional, que pudesse articular diversas políticas, inclusive o Plano Estratégico de Fronteiras. 

“Sobre a estrutura de governança em âmbito nacional para gestão 

compartilhada dos assuntos que envolve a segurança pública, 

bastaria que a União fizesse exatamente o que foi sugerido aos 

próprios Estados e Municípios, ou seja, criar um Gabinete de Gestão 

Integrada Nacional, para discutir a gestão da política de segurança 

pública entre as diversas áreas e ministérios, em assuntos referentes 
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às fronteiras ou outros assuntos que sejam relevantes para segurança 

pública. Nunca existiu um espaço de gestão compartilhada das 

políticas que tenham relação com a segurança pública em âmbito 

nacional. Essa instância, deve ser coordenada pelo Ministério da 

Justiça, mas para isso ocorrer, deve haver priorização interna do 

Ministério para esse assunto, que nunca houve, tendo em vista a 

necessidade de liderança da alta gestão, para que a instância funcione 

efetivamente”. 

 

Durante a abordagem realizada a um servidor da Presidência da República, que 

acompanhou todas as ações federais sobre o tema, foi destacada os avanços e desafios da 

política, bem como a necessidade de envolver a cúpula dos principais órgãos federais e a própria 

Presidência da República para qualificar a governança da política, que na sua percepção, não 

priorizou adequadamente o tema: 

 

“O principal avanço do Plano Estratégico de Fronteiras foi a 

inclusão do tema fronteira na agenda governamental, porém, superar 

a falta de continuidade; gestão e planejamento ineficazes e baixo 

comprometimento do governo, além de implementar uma 

governança integrada envolvendo os atores envolvidos no ambiente 

nacional e se possível o internacional, ainda são os grades desafios. 

Creio que o modelo é envolver o alto escalão do governo federal no 

planejamento e execução das atividades direcionadas para a 

fronteira. O núcleo seria formado pela Casa Civil, MD, MJ e demais 

ministérios afins, de acordo com as características e temáticas 

selecionadas como prioridades pelo governo.” 

 

 

Conforme podemos verificar acima, as principais sugestões sobre a estrutura de 

governança em âmbito nacional, são as seguintes: a primeira estaria vinculada à Presidência da 

República, que tem ascensão hierárquica junto aos órgãos federais, facilitando o processo de 

tomada de decisão e liderança de um assunto tão complexo como a Segurança Pública, Defesa, 

Relações Exteriores em regiões de fronteira. Numa outra visão, essa instância deveria existir 

de forma muito similar ao que o próprio Ministério da Justiça vem fomentando aos estados e 

municípios já alguns anos, ou seja, criando um Gabinete de Gestão Integrada Nacional, que 

ainda não existe. Sendo que, a liderança situacional deve ser concentrada no Ministério da 

Justiça, visto ser a pasta responsável pela gestão de políticas de segurança pública.  

 A falta de uma estrutura de governança ,que articule a estrutura central do Poder 

Executivo Federal, é sem sobra de dúvidas, um dos grandes desafios do plano, aliado a 

necessidade de ser institucionalizada uma metodologia de planejamento e execução de ações 

integradas em segurança pública, visto que não existe uma diretriz ou protocolo nacional - com 
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a exceção dos protocolos instituídos pela Secretaria de Grandes Eventos para Copa do Mundo 

e Olimpíadas. O gráfico abaixo representa as respostas sobre a metodologia existente de 

planejamento e execução de ações integradas. 

 

Gráfico 15 - Existe alguma metodologia de planejamento e execução de ações integradas para atuação 

do GGIF sugeridas pelo Governo Federal, Estadual ou mesmo dos próprios integrantes do GGIF em 

Corumbá? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

 Conforme podemos verificar, 73,3% entendem que não há uma metodologia clara que 

defina as diretrizes e metodologia para elaborar planejamentos entre diversos órgãos, seja no 

âmbito estratégico, tático ou de execução operacional. 

Essa ausência é uma realidade nacional, ou seja, não existe uma diretriz ou protocolos 

nacionais que oriente as instituições de segurança pública a elaborarem planejamentos e 

execução de ações integradas. No caso do GGIF, essa ausência influenciou negativamente a 

atuação na região de Corumbá e, certamente, nos demais estados, conforme podemos inferir 

numa abordagem realizada com um ex-integrante do GGIF-MS: 

 

“Essa foi uma das maiores falhas, pois, quando os GGIFs foram criados, 

não foi apresentado uma metodologia clara de como fazer planejamento 

e executar de forma integrada. Foi feito empiricamente, sem bases 

metodológicas adequadas.  Ainda é importante mencionar, que cada 

local tem uma dinâmica e cultura diferente, que não é igual, com 

diversas particularidades. Criar um modelo engessado não serve, o 

modelo a ser criado tem ser dinâmico, se adequar a realidade”.  

 

 Sobre a metodologia de planejamento, foi questionado como são elaborados os 

planejamentos operacionais nas ações do GGIF; o gráfico abaixo traz esse retrato, onde 66,7% 

afirmaram que cada instituição elabora, individualmente, seu respectivo plano e, 

posteriormente, compartilha entre os membros, que em geral, é sistematizado pela Secretaria 

Executiva do GGIF e difundido a todos os órgãos, que executam as ações no período 

predeterminado. Outro integrante do GGIF abordado, confirma essa premissa:  
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“No âmbito do GGIF às instituições recebem o plano pronto, não 

participa da elaboração do planejamento, apenas das reuniões de 

coordenação, que definem os principais pontos de cada agência. Esse 

modelo (ou a falta dele) reflete diretamente na execução. Além disso, 

falta um canal seguro de troca de dados e informações”.  

 

 

Esse procedimento, em que cada instituição elabora seu planejamento, isoladamente, e, 

posteriormente uma única instituição sistematiza, é muito similar em diversas outras ações dos 

órgãos de segurança no pais, exatamente pela falta de uma metodologia clara, e, maturidade 

institucional para planejamento integrado entre as instituições.  

 

Gráfico 16 - Como são elaborados os planejamentos operacionais das ações do GGIF, assinale apenas 

uma alternativa 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Uma outra questão importante, que demonstra a maturidade de desenvolvimento de 

ações integradas, diz respeito ao tipo de informações utilizadas para subsidiar a atuação do 

GGIF, os gráficos abaixo buscam demonstrar como isso ocorre na prática: 

 

Gráfico 17 - As ações e operações do GGIF são baseadas em que tipo de informações? O que é mais 

usual ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Durante as análises das atas do GGIF, foi possível identificar, que em geral, as ações 

são planejadas’ a partir das impressões de cada instituição sobre os problemas que atingem a 
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região de Corumbá; nesse aspecto, o gráfico acima, buscou sistematizar quais instrumentos, 

informações, ferramentas ou procedimentos são realizados para subsidiar a atuação do GGIF, 

sendo possível identificar que 100% acredita que as ações são baseadas na “troca de 

informações entre os órgãos” e 40% identificou que não são elaborados diagnósticos.  

Esse gráfico, comprova a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de produção 

qualificada do conhecimento, para subsidiar a atuação integrada dos órgãos envolvidos com o 

GGIF. 

Esse assunto, foi objeto de análise do TCU sobre a governança do Plano Estratégico de 

Fronteiras, que chegou a constatações similares sobre os GGIFs, senão vejamos: 

 

“Os resultados das entrevistas, analisados em conjunto com o conteúdo 

das atas de reuniões havidas dos GGIFs, demonstram que não tem 

havido outras ações integradas planejadas, eis que não foram 

localizadas quaisquer referências a estudos realizados e/ou dados 

estatísticos nesses documentos, tampouco definições de áreas 

priorizadas, ou quaisquer outros elementos que possam comprovar a 

existência de linhas de ação travadas e levadas a efeito de forma a 

subsidiar a logística de operações conjuntas locais.” (TCU/2015). 

 

Visando conhecer a opinião dos gestores locais sobre quais medidas seriam necessárias 

para aperfeiçoar o trabalho do GGIF, foi realizado um questionamento especifico sobre o 

assunto. Abaixo, os itens considerados mais importantes por esses gestores: 

 

Gráfico 18 - Quais medidas poderiam aperfeiçoar o trabalho desenvolvido pelo GGIF ? 

 

a. Metodologia de planejamento e execução de ações integradas  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Cerca de 80% dos respondentes consideram muito importante a formatação de uma 

metodologia de planejamento e execução de ações integradas, indo ao encontro das respostas 
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realizadas sobre a inexistência de tal metodologia, que pode contribuir com a dinâmica de 

integração entre os órgãos envolvidos com a segurança pública. 

 

b. Acordos de cooperação internacional específico sobre atuação integrada do GGIF  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Outro aspecto que 78,6% consideraram como muito importante, é a celebração de 

acordos específicos entre o Brasil e Bolívia sobre a atuação do GGIF. Como não existe nenhum 

acordo entre o Brasil com os países vizinhos sobre essa questão, é algo que pode impactar nas 

ações dos GGIFs em outros estados, pois, não há nenhum instrumento bilateral ou multilateral 

que reconheça o GGIF, como uma instância de governança legítima para articular os órgãos nas 

fronteiras. 

 Apesar dos esforços, houveram poucos avanços sobre a cooperação entre os órgãos 

locais brasileiros e bolivianos, que foi possível constatar na prática, tanto nos questionários 

eletrônicos, bem como nas abordagens realizadas com os gestores brasileiros e da Bolívia.  Foi 

possível identificar que o único órgão que possui relações permanentes e mais sólidas com a 

Polícia Nacional Boliviana é a Policia Militar em Corumbá, que tem uma excelente relação 

institucional e pessoal com os dirigentes locais. 

No que tange aos recursos específicos para desenvolvimento de ações e operações, 

78,6% consideraram muito importante. Durante as abordagens realizadas com representantes 

do GGIF, esse tópico foi mencionado diversas vezes, tendo em vista que o GGIF não possui 

recursos específicos para desenvolvimento das operações propostas, visto que cada órgão arca 

com as despesas eventuais. 

c. Recursos específicos para desenvolvimento de ações e operações 

 

 

Fonte: Neves, 2016 



104 

 

Finalizando a análise dos questionários, que foram aplicados aos representantes 

institucionais do GGIF, passamos a verificar as respostas dos questionários cujas perguntas 

eram idênticas, tanto para os gestores do GGIF, quanto para os profissionais que atuam nas 

ações operacionais das instituições de segurança. Aliada a análise dos questionários, estaremos 

agregando os principais achados e ponderações dos gestores do GGIF ocorridas durante as 

abordagens. 

3.2.2. Análise das abordagens realizadas aos gestores do Gabinete de Gestão Integrada de 

Fronteira de Mato Grosso do Sul (Polo Corumbá), bem como dos questionários 

eletrônicos aplicados ao GGIF e profissionais da região. 
 

Nessa parte da pesquisa, buscamos agrupar as informações obtidas das análises dos 

questionários e abordagens realizadas aos gestores do GGIF, bem como as informações 

extraídas dos questionários aplicados aos profissionais locais. 

Os gráficos abaixo, representam respostas aos questionamentos direcionados aos 

gestores locais do GGIF e aos profissionais que atuam nas atividades operacionais dos órgãos 

de Segurança Pública, Fiscalização e Defesa na região.  

 

Gráfico 19 - Na sua percepção, houve melhora dos indicadores criminais após a implantação do Plano 

Estratégico de Fronteiras na região e ações do GGIF? 

 

Representantes do GGIF                     Profissionais dos órgãos 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

 Interessante destacar, que tanto os gestores, quanto os profissionais, concordam 

parcialmente, 60% e 61,8% respectivamente, que houve melhora dos indicadores criminais 

locais, após a implantação do Plano e respectivas ações do GGIF, sendo que 40% dos gestores 

e 11,8% concordam totalmente que houve melhoras, havendo uma diferença de percepção entre 

os dois grupos, sendo assim, há uma concordância que houve impacto, mas não uma convicção 

sobre o tema. Abaixo segue algumas considerações dos gestores abordados sobre o tema. 
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“Houve muito impacto das ações do PEF da fronteira, especialmente 

em 2012, 2013 e 2014, efetivamente houveram inúmeras ações, os 

órgãos motivados para trabalhar, sendo que a partir de 2014, os passos 

começaram a ser mais lentos, foram diminuindo, inclusive impactando 

na motivação, tanto nos órgãos estaduais e órgãos federais. Em 2012 e 

2013 alguns órgãos federais tinham o dobro de efetivo que tem hoje”. 

“Impacto houve sim, os empenhos individuais refletiram nas ações do 

dia a dia das instituições, certamente melhorou, inclusive as próprias 

instituições fazem operações individuais, sem o GGIF”.  

“O principal impacto direto são as ações realizadas, mas ainda não é 

possível inferir o real impacto na cidade; porém, a expectativa de dar 

certo, em retornos e mudanças reais da realidade na fronteira, criou um 

cenário importante para fluidez das ações, que podem ser prejudicadas 

pela descontinuidade da política”.  

“Criminalidade diminuiu depois do plano, especialmente nos crimes 

violentos”.  

“Não houve impacto nenhum na fronteira, tanto como morador da 

região, como profissional de segurança pública.” 

 

Pelas inferências e percepções dos atores que responderam os questionamentos, o 

impacto do plano nas questões locais de segurança pública é controverso e não unanimidade.  

Visando jogar luzes sobre as impressões colhidas, buscamos fazer uma análise sobre a 

incidência de alguns crimes no município de Corumbá, ocorridas entre 2007 a 2015, com intuito 

de auxiliar no entendimento quanto às possíveis influências ou reflexos do Plano Estratégico 

na região. 

 

a. Análise das informações criminais da região de Corumbá  

 

Analisamos as variáveis criminais coletadas no banco de dados criminais do Estado de 

Mato Grosso do Sul, repassados pela Secretaria de Segurança Pública e Justiça (SEJUSP-MS), 

não sendo possível analisar esses dados referentes à Bolívia. Na análise, serão consideradas as 

principais variáveis que influenciam diretamente a vida dos moradores locais, quais sejam, 

homicídio doloso, roubo e furto. Inicialmente, serão analisadas as informações dos homicídios 

dolosos na cidade de Corumbá, na série histórica adotada, com vistas a verificar o 

comportamento dessa incidência, a partir de 2011, ano de implantação do GGIF. Dessa forma, 

a partir dos dados analisados, as informações sobre o indicador de homicídio doloso 

apresentaram-se conforme o gráfico a seguir. 
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Gráfico 20 -  Homicídios dolosos em Corumbá 2007 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEJUSP-MS, 2016 

Observando o gráfico de homicídios dolosos (valores absolutos), verifica-se relativas 

variações no número de vítimas fatais, quando considerada a série histórica entre 2007 e 2015. 

No entanto, é fácil perceber um declínio no número absoluto de vítimas no período entre 2009 

e segundo semestre de 2014, que a partir de então, volta a ter uma tendência de subida. Esse 

período (2009-2014), coincide com o início de iniciativas federais para fortalecimento das 

instituições de segurança pública na faixa de fronteira, a exemplo da Operação Sentinela da 

Polícia Federal (2009), Projeto Unidade Especializada de Fronteiras (PEFRON 2009-2010) e 

Plano Estratégico de Fronteiras e ENAFRON em 2011.  

Para melhor compreensão do comportamento do indicador em análise, para a cidade de 

Corumbá, iremos considerar a taxa de vítimas por cem mil habitantes, uma vez que tal 

procedimento permite a padronização da variável estudada, permitindo sua comparação com 

outras localidades. Para tanto, recorremos às informações demográficas do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística-IBGE, onde se pode verificar que a população de Corumbá no ano 

de 2000 era de 95.701 habitantes. Para o ano de 2010, esse quantitativo apontou 103.772 

pessoas. Em 2015, a estimativa indica 108.656 habitantes. Assim, para efeito de análise das 

taxas de homicídio a cada cem mil habitantes, vamos considerar os anos de 2010 (início do 

fomento federal sobre os assuntos de fronteira, especialmente pela SENASP) e 2015, conforme 

pode ser verificado na tabela abaixo.  

Tabela 9 - Taxa de homicídio por 100 mil habitantes na cidade de Corumbá 2007, 2010 e  2015 

Ano Homicídios População 

Taxa por 

100 mil 

habitantes  

2007 30 96.343 31 
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2010 28 103.772 27 

2015 30 108.656 28 

Fonte: SESJUP-MS, IBGE, 2016 

Observando a tabela acima, verificamos que no primeiro ano, o número absoluto de 

homicídios atingiu o quantitativo de 30 vítimas fatais, enquanto a taxa de homicídios por 100 

mil habitantes apontou 31 vítimas. Continuando a análise, no ano de 2010, houve uma redução 

quase imperceptível do indicador em valores absolutos (28 vítimas). Para esse período houve 

incremento populacional, e a taxa de homicídio foi reduzida para 27, que não representa grandes 

avanços. No último ano em análise, percebemos que o número de vítimas coincidiu com o 

mesmo valor do primeiro ano (30 vítimas). No entanto, a taxa de homicídio reduziu de 31, para 

28 vítimas, por 100 mil habitantes, por conta também do incremento populacional. 

Sobre a análise das ocorrências de homicídios na cidade de Corumbá, no período 

considerado, não nos permite afirmar que a indução de investimentos em segurança pública na 

localidade, teve influência direta sobre o comportamento do indicador. No entanto, observando 

o cenário criado no município, a partir do fomento de políticas federais, em parceria com o 

estado de Mato Grosso do Sul, em especial a sensível melhoria da integração dos órgãos e 

aumento dos esforços institucionais locais, trouxe uma melhora na sensação de segurança, a 

partir da percepção dos profissionais entrevistados, não sendo possível avaliar esse sentimento 

da população local. 

Um ponto importante a ser considerado, observado pela pesquisa sobre segurança 

pública nas fronteiras, consiste no fato de que os fluxos ilícitos praticados em algumas 

localidades da faixa de fronteira, possui pouca influência sobre a violência e criminalidade 

local, salvo em algumas localidades especificas, a exemplo das cidades gêmeas, porém, uma 

política desenhada para as fronteiras, não deve deixar de observar os aspectos locais, e não 

apenas os possíveis reflexos em outras regiões do pais, como é o caso da segurança pública.  

 

“Nos fluxos de mercadorias ilegais, é fundamental distinguir, por um 

lado, entre circuitos de distribuição para os grandes centros 

consumidores fora da Faixa de Fronteira e os circuitos de abastecimento 

interno e, por outro lado, entre esquemas que operam no atacado e 

esquemas que operam com pequenas quantidades. Esquemas como 

esses revelam formas diferentes de circulação e distribuição, 

monopolizadas por alguns agentes ou fragmentadas em diversos atores 

e circuitos. A existência de circuitos de introdução de mercadorias 

ilegais (como drogas e armas) ou de introdução irregular de 

mercadorias (descaminho e contrabando) não produz necessariamente 

um impacto nos espaços locais por onde circulam. Isto de torna 
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relevante porque os problemas derivados da circulação podem se 

territorializar tanto na faixa de fronteira, quanto nos Estados por onde 

circula, estejam ou não localizados no limite internacional.” (SENASP, 

2016, p.25) 

 

Em relação a esse tema, cabe uma menção ao relatório da Pesquisa sobre Segurança 

Pública nas Fronteiras, especialmente o relatório do Arco Central, referente a região de 

Corumbá, que demonstra a importância estratégica do município, dos fluxos ilícitos existentes 

e o reflexo no cotidiano local: 

 
“No que diz respeito especificamente às questões de segurança pública, 

parece haver uma percepção generalizada da importância que Corumbá 

possui para os fluxos de drogas e demais mercados informais/ilícitos. A 

cidade é tida como entreposto de armazenamento e distribuição de 

entorpecentes que chegam da Bolívia e do Paraguai, bem como porta 

de entrada de produtos provenientes de complexos esquemas de 

contrabando e descaminho. No entanto, também há a percepção de que 

toda essa complexidade de arranjos criminais e/ou informais existentes 

na cidade não impacta de maneira tão significativa as dinâmicas 

criminais locais.  Tirante o consenso de que existe uma relação forte 

entre os crimes de furtos e roubos de veículos e o tráfico de drogas 

(veículos são roubados do lado brasileiro para serem desmanchados ou 

trocados por drogas nos países vizinhos), apenas um recente incremento 

do mercado local de drogas é creditado é credita à posição de destaque 

que Corumbá ocupa nas grandes redes e fluxos de tráfico internacional 

de entorpecentes e de contrabando/descaminho. No geral, a percepção 

dos entrevistados é a de que a cidade tem problemas de segurança 

pública típicas de outras regiões urbanas de seu porte. ” (SENASP, 

2016, p. 239) 

 

Sobre as ocorrências envolvendo os demais crimes na cidade de Corumbá, apresentamos 

a seguir, informações gráficas referentes ao crime de furto. No gráfico abaixo, pode ser 

verificada relativa estabilidade no período compreendido entre os anos de 2011 e 2013 A partir 

daí, observa-se declínio nessa variável nos dois anos seguintes. Esse dado chama atenção pelo 

fato de que o período coincide com a intensificação das ações de repressão às organizações 

criminosas, desencadeadas pelas instituições estaduais e federais de segurança pública, 

fiscalização e Defesa.  

 

Gráfico 21 - Furtos em Corumbá 2007 - 2015 
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Fonte: SEJUSP-MS, 2016 

Para os crimes de roubo, o gráfico a seguir, mostra relativo recrudescimento no número 

de ocorrências do período estudado. Nesse sentido, não é possível associar o comportamento 

da curva às ações desenvolvidas para o fortalecimento da política de segurança pública na 

localidade. No entanto, sobrepondo-se o gráfico de roubos ao de furtos, verificamos certa 

confluência nos valores das duas variáveis, em que até o ano de 2013, observa-se relativo 

aumento, mas a partir daí, há certo decréscimo nos valores. 

 

Gráfico 22 - Roubos em Corumbá 2007 – 2015 

 

  

 

 

Fonte: SEJUSP-MS, 2016 

Gráfico 23 - Comparativo de roubos e furtos em Corumbá 2007 - 2015 
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Fonte: SEJUSP-MS, 2016 

 Mesmo verificando que em certa medida, houve um controle de crimes graves como os 

homicídios, a percepção dos profissionais locais, verificados em outra situação, no caso, durante 

as pesquisas de campo referente a Pesquisa sobre Segurança Pública realizada em parceria entre 

a SENASP, UFRJ, UFMS e diversas outras universidades, demonstram preocupações locais 

sobre a criminalidade e violência, que são similares a preocupações existentes em cidades do 

porte de Corumbá.  

Na sequência, passamos a discorrer sobre outras fases dos questionários aplicados, que 

dizem respeito a integração e cooperação entre os órgãos da região. 

b.  Integração e cooperação entre os órgãos locais de segurança pública  

 Um dos aspectos mais importante dessa pesquisa é o tema “integração”, por esse motivo, 

o assunto teve grande importância nos questionários aplicados, bem como nas abordagens 

realizadas. O gráfico abaixo, representa as respostas dos gestores do GGIF, e profissionais 

locais, sobre a melhoria da integração entre os órgãos brasileiros nos municípios de Corumbá e 

Ladário.  

Gráfico 24 - Houve melhora na integração entre os órgãos brasileiros em Corumbá / Ladário no dia a 

dia das ações operacionais, após a implantação do GGIF? 

 

 

Representantes do GGIF                     Profissionais dos órgãos 

  

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Apesar de uma relativa diferença de percepção entre os gestores envolvidos com as 

ações locais do GGIF e dos profissionais que atuam cotidianamente nas atividades operacionais, 

dos seus respectivos órgãos, há uma percepção que houve melhora da integração entre os órgãos 

brasileiros que atuam na região. Para os representantes do GGIF, 86,7% concordam totalmente 
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e 13,3% concordam parcialmente, não havendo nenhuma discordância, nem mesmo parcial 

sobre essa questão. No caso dos profissionais, há uma leve diferença; mesmo assim, 42,9% 

concordam totalmente e 48,6% concordam parcialmente, que a integração foi otimizada 

localmente, a partir da instalação do GGIF naquela localidade. 

 Nesse aspecto, cabe mencionar, que o único tema unânime entre todos os gestores locais 

que participam das reuniões do GGIF, é que a integração foi o principal legado do Plano 

Estratégico de Fronteiras na região, acima de qualquer outra ação, como capacitação, 

equipamentos, viaturas ou armamentos, conforme podemos verificar em algumas falas: 

“Trabalhar integrado é fácil falar, mais difícil de fazer. ” 

“Ninguém sabia atuar integrado na fronteira, começaram a atuar a partir 

do Plano Estratégico de Fronteiras, especialmente GGIF. ” 

“O pessoal das Forças Armadas de Porto Murtinho rodava mais de 200 

quilômetros para participar de reuniões do GGIF no município de 

Jardim. ” 

“Todo mundo conversa na fronteira hoje. ” 

“Antes eu falava com as instituições por ofício, hoje pelo telefone, 

WhatsApp, conheço todos. ” 

“O GGIF é uma ferramenta de gestão, que se realmente utilizada 

adequadamente, na forma concebida, tem uma expectativa muito 

grande de integração e participação das instituições. ” 

“Em Corumbá sempre foi local de boas práticas, já existia uma 

dinâmica de inteligência integrada, que fazia ações similares ao GGIF, 

porém eram pessoais, o GGIF potencializou, devido a rotina de trabalho 

instituída, aquilo que era informal, foi institucionalizado.” 

“Antes do GGIF às relações eram pessoais e depois eventualmente 

institucionais, antes, as relações pessoais traziam a institucional, 

atualmente, primeiro é a relação institucional, que potencializou às 

relações pessoais, fortalecendo a integração entre os órgãos brasileiros. 

Hoje não ajudo porque sou amigo, estamos juntos ombro a ombro, 

porque existe uma orientação institucional, hoje a minha instituição 

reconhece o GGIF, independente de quem esteja nesta cadeira, o 

mesmo estará participando das reuniões do GGIF.”   

 

 A partir das diversas contribuições, é possível inferir, que apesar de todas às 

dificuldades, houve um certo avanço da integração entre os órgãos brasileiros, a partir da 

criação do GGIF, mesmo que ainda exista inúmeros entraves, conforme já verificamos ao longo 

dessa pesquisa.  

 Apesar desse diagnóstico local realizado em 2016 no âmbito desta dissertação, que 

demonstra um certo avanço da integração, é fundamental destacar as conclusões da pesquisa 
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sobre segurança pública realizada na região, no contexto da ENAFRON, na qual foram 

entrevistadas diversas autoridades locais, no ano de 2013, onde, mesmo algumas instituições 

demonstrando a importância do GGIF e da integração na época das entrevistas, a percepção 

geral da referida pesquisa é um pouco diferente da constatada atualmente, conforme podemos 

conferir abaixo. Sendo importante ressaltar, que a pesquisa foi publicada apenas em 2016, mas 

com os dados coletados em 2013: 

“De acordo com o que foi apurado em campo, Delegacia Regional 

de Corumbá mantêm parcerias institucionais informais com outras 

instituições de segurança pública locais, tais como a Polícia Militar, 

o Poder Judiciário, a Polícia Federal e as Forças Armadas. Tais 

parcerias parecem se desenvolver no âmbito das reuniões do 

Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras (GGIF), coletivo de 

gestão cuja atividade é vista como positiva para a melhoria dos 

trabalhos da Polícia Civil no município. Em Corumbá, a Polícia 

Militar  participa institucionalmente do Gabinete de Gestão 

Integrada de Fronteira (GGIF) e mantêm relações informais de troca 

de informação com os policiais civis do município, bem como com 

a Polícia Rodoviária Federal, as Forças Armadas e os Bombeiros. 

Tais parcerias parecem ser mantidas no âmbito do GGIF, sendo que 

a participação neste coletivo de gestão é vista como positiva para os 

trabalhos desenvolvidos pela PM na cidade.” (SENASP, 2016, p. 

229-230) 

 

 Nas entrevistas realizadas em 2013, tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar em 

Corumbá, demonstrou a contribuição dada pelo GGIF nas ações das respectivas instituições, 

porém, conforme mencionado anteriormente, a percepção geral da pesquisa na época, pode ser 

demonstrada na conclusão abaixo: 

 

“Além da escassez de recursos logísticos e humanos, as forças 

policiais de Corumbá são percebidas pelos atores-chave da cidade 

como desarticuladas entre si e com um trabalho pouco eficaz. Além 

disso, muitas foram as menções ao envolvimento de agentes públicos 

com grupos criminosos e esquemas de tráfico de drogas e de 

contrabando e descaminho de produtos na fronteira com a Bolívia.” 

(SENASP, 2016, p.239) 

 

 Essa percepção atual, da sensível melhora na integração entre os órgãos brasileiros, após 

cinco anos de existência do GGIF, não reflete a percepção sobre a integração entre brasileiros 

e bolivianos, conforme gráfico e considerações abaixo. 

 

Gráfico 25 - Houve melhora na integração entre os órgãos brasileiros e bolivianos no dia a dia das ações 

operacionais, após a implantação do GGIF ? 
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Fonte: Neves, 2016 

Nesse aspecto, a percepção dos gestores é inversa da integração verificada entre os 

atores brasileiros. Dos representantes do GGIF abordados, 53,3% discordam total ou 

parcialmente que houveram melhoras e 46,7% concordam parcialmente, não houve nenhuma 

resposta que apontou a concordância total sobre a melhora desse aspecto após o Plano.  

No caso dos profissionais dos órgãos, 57,1% discordam, total ou parcialmente, que 

houveram melhoras na integração entre brasileiros e bolivianos. 

Durante as abordagens realizadas aos gestores do GGIF, essa dificuldade e incapacidade 

do Plano Estratégico de Fronteiras “ultrapassar” os limites da fronteira, ficou nítida, conforme 

podemos inferir na fala de alguns desses atores abordados. 

Foi possível constatar que a principal ligação entre a Polícia Nacional Boliviana e os 

órgãos brasileiros naquela região, se dá através da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, que 

possui uma relação estreita com o Comando daquela Instituição.  

Constatamos ainda, que profissionais que atuam nos limites internacionais entre os dois 

países, não possuía nenhum contato, mesmo que informal, com autoridades bolivianas. 

Abaixo segue algumas falas de destaque dos gestores do GGIF abordados: 

“Estrutura organizacional de alguns órgãos pode dificultar o processo 

de integração”. 

“Alta rotatividade das instituições Bolivianas na fronteira. Há uma 

desconfiança generalizada dos brasileiros com bolivianos” 

“Há resistência dos brasileiros, falta de confiança, e ainda não existe 

completamente” 

“A Bolívia não pode ter alta rotatividade; deve haver um esforço mútuo 

para conversar, dialogar, visando forçar a forçar a integração” 

“Tem que haver uma politica institucional, legislação, para concertação 

e pactuação entre o Brasil  e os países, em âmbito federal, para facilitar 

a atuação local, sem isso, não é possível.” 
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“Contato individual, na maioria das vezes; mesmo havendo integração 

especial da PM com a Policia Nacional Boliviana; a maior demanda e 

pessoal e menos institucional.” 

 

 Apesar de algumas iniciativas e tentativas do GGIF, em envolver as autoridades 

bolivianas, essa integração ficou prejudicada e foi impactada pela própria resistência de 

algumas instituições brasileiras, aliadas a uma alta rotatividade das autoridades bolivianas, além 

da falta de instrumento formal de cooperação entre os países, que reconheça o GGIF como uma 

instância comum de articulação local. 

 Durante a abordagem realizada com o Comando da Polícia Nacional, em Puerto Suarez, 

fomos informados que durante os dez meses que está lotado na região, nunca foi convidado a 

participar das reuniões do GGIF; não conhece essa instância de governança local, sendo que o 

principal canal de diálogo é com a Polícia Militar, conforme já mencionado.  

 Tanto as autoridades bolivianas, quanto as brasileiras, mencionaram que a falta de 

instrumentos específicos de cooperação, inviabilizam a parceria local, pela falta de respaldo 

legal / institucional. Durante a pesquisa de campo, foi possível constatar vários casos, que 

confirmam esse posicionamento, a exemplo da solicitação de apoio do Corpo de Bombeiros em 

Corumbá, para atuar em incêndios em Puerto Quijarro e Puerto Suarez, algumas semanas antes 

da pesquisa de campo, que não foi possível de ser atendido pelas autoridades brasileiras, por 

falta de amparo legal. 

Outros dois casos muito comentados pelas autoridades e pela imprensa local, são 

exemplos claros das questões cotidianas que se repetem nas cidades fronteiriças, especialmente 

as cidades gêmeas brasileiras. No primeiro caso, criminosos bolivianos foram abordados pela 

polícia brasileira, mas não puderam ser presos; noutra situação, policiais brasileiros foram 

detidos por perseguir criminosos em território boliviano, conforme trechos das reportagens 

abaixo: 

“Na terceira reunião sobre o assunto, segundo o comandante do 6° 

Batalhão de Polícia Militar de Corumbá, Coronel Freitas, estavam 

presentes a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Agetrat, a Polícia da 

Bolívia e os presidentes dos sindicatos dos taxistas e dos mototáxistas 

de Corumbá. Juntos buscaram avançar em medidas efetivas que 

diminuam a criminalidade, porém nada de concreto foi definido. O 

comandante da polícia boliviana, Coronel Justiniano, abordou um dos 

assuntos de maior repercussão desta semana, quando fugitivos de seu 

país, ultrapassaram a fronteira com Corumbá, segundo ele, com 

tranquilidade, nesta terça-feira (8) e invadiram o pátio da prefeitura de 

Corumbá, onde três foram capturados e um conseguiu fugir. A ação 

contou com a parecia da Polícia Federal Rodoviária e Militar. O 

comandante boliviano foi enfático ao questionar porque os bandidos, 
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que estavam com marcas de tiros no carro, não foram detidos no posto 

policial para averiguação, a resposta veio por parte do delegado adjunto 

do 1° Distrito Policial de Corumbá, San Ricardo Aranha, “o carro foi 

parado e os homens se identificaram, eles são criminosos na Bolívia, 

no Brasil eles não tem nome listado no sistema policial, a abordagem 

seguiu o protocolo, houve suspeita por conta dos furos na lataria do 

carro, eles deram suas explicações e no momento foi o suficiente, não 

tínhamos porquê, no momento, mantê-los presos para investigar”, 

explicou o delegado adjunto. Fonte: Capital do Pantanal, 2016.  

 

 A reportagem acima traz à tona problemas cotidianos dos órgãos de segurança pública, 

em cidades gêmeas, que são muito específicos, peculiares e remetem a necessidade de 

mecanismos mais efetivos e ágeis para que as instituições envolvidas com a segurança pública, 

tenham capacidade de dar respostas  mais efetivas a esses problemas, pois, em diversas 

situações, não são possíveis de serem solucionadas com a boa vontade, bom senso e esforço 

individual dos gestores locais, profissionais ou mesmo do próprio GGIF.   

 Noutra situação, policiais brasileiros iniciaram uma perseguição e adentraram em 

território boliviano e devido à falta de regulamentação sobre o assunto (trânsito de veículos 

oficiais e profissionais de segurança), gerou estresse institucional na região, como podemos 

verificar abaixo. 

“Segundo informou ao Diário Corumbaense o auditor fiscal da Receita 

Federal, Thiago Lessa, o contrabandista, de 33 anos, já é conhecido da 

fiscalização, foi detido duas vezes por crime de descaminho e até teve 

perda de veículo. Uma equipe à paisana da Receita, viu quando o carro 

dele era carregado em uma trilha clandestina conhecida como trilha do 

Gaúcho. "Era uma grande quantidade de mercadoria e quando o 

abordamos, ele imediatamente iniciou a fuga. Tentou entrar na Bolívia, 

não conseguiu e veio para Corumbá. Pedimos o apoio da Polícia Militar 

e saímos em perseguição. Já na cidade, ele bateu em um Honda Civic e 

pegou o caminho de volta para a fronteira, batendo também em outros 

veículos que estavam à sua frente. Nós o cercamos e ele jogou o carro 

contra mim e outro servidor da Receita e acabou entrando em território 

boliviano", contou Lessa. Duas guarnições da Polícia Militar 

continuaram perseguindo o contrabandista na Bolívia, que acabou 

preso, com o apoio da Polícia boliviana. Porém, as autoridades daquele 

País, detiveram também os policiais militares brasileiros e as viaturas 

por terem invadido o território boliviano portando armas”. Fonte: 

Diarionline, 2016 

  

 Partindo do pressuposto de que a integração entre os órgãos de segurança pública é 

impactada por diversos fatores que a torna mais difícil e complexa, buscamos compreender a 

visão dos representantes do GGIF e dos profissionais que atuam naquela região sobre esses 
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fatores. Os gráficos abaixo, sintetiza a importância dada por esses atores em relação aos pontos 

mais recorrentes. 

 

Gráfico 26 - Em relação a integração dos órgãos, qual a importância que pessoalmente atribui aos 

empecilhos para que ela seja efetiva e diária? 

 

a. Falta de confiança entre os órgãos  

Respostas dos membros do GGIF 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Respostas dos profissionais dos órgãos 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

 A falta de confiança é considerada um empecilho muito importante para 64,3% dos 

membros do GGIF e 76,7%, para os profissionais locais, ou seja, os laços cooperativos são 

extremamente impactados pela falta de confiança entre os atores envolvidos, que é 

retroalimentada pela falta de diálogo e mecanismos sistêmicos, formais e permanentes de 

aproximação, troca de experiência e cooperação. Esse fator foi identificado também pelo TCU 

na auditoria mencionada anteriormente. 

Além da falta de confiança, outros aspectos foram mencionados com percentuais muito 

altos de importância, que contribuem para falta de integração e cooperação entre os órgãos, 

sendo eles: a vaidade institucional e pessoal; inexistência de uma metodologia de atuação 

integrada; falta de sistemas de informações integradas e compartilhadas; falta de acordos de 

cooperação internacional; resistência a mudanças e falta de uma estrutura tecnológica que 
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integre todos os órgãos diariamente (Centro de Operações Integradas / Centro de Comando e 

Controle). 

No que tange à vaidade institucional e pessoal, 85,7% dos membros do GGIF, encaram 

como “muito importante” e “importante” para que a integração não seja diária e efetiva, e, no 

caso dos profissionais operacionais, esse percentual é de 80%, praticamente a mesma 

percepção, demostrando que a falta de confiança e vaidade é algo a ser trabalhado com atenção 

especial, para reduzir os atritos e aprimorar a gestão integrada da segurança pública. 

Em relação à metodologia de planejamento e execução de ações integradas, os 

representantes institucionais do GGIF, identificam que 60% é muito importante e 34,8% dos 

profissionais compreendem que esse aspecto é muito importante. Durante a pesquisa, foi 

possível identificar que nem o Governo Federal e nem o governo de Mato Grosso do Sul, 

possuem uma metodologia de planejamento e execução de ações integradas. No caso do 

Governo Federal, existem vários protocolos e metodologias criadas apenas para os grandes 

eventos no Brasil, que precisam se aprimoradas para ações cotidianas de segurança e com 

recorte peculiar e específicos quando se relacionar com as fronteiras. 

No quesito falta de acordos de cooperação, 80% dos profissionais vislumbram que esse 

fator é um empecilho muito importante para que a integração seja permanente e diária, sendo 

que 69,2% dos gestores do GGIF, tem a mesma visão, sendo mais latente para quem atua 

diretamente nas ações operacionais cotidianas, visto depararem corriqueiramente com situações 

que requer intervenções, que em muitos casos não são lastreados em acordos ou instrumentos 

de cooperação com a Bolívia.  

b. Vaidade institucional e pessoal 

Respostas dos membros do GGIF 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Respostas dos profissionais dos órgãos 
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Fonte: Neves, 2016 

c. Inexistência de uma metodologia de atuação integrada  

Respostas dos membros do GGIF 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Respostas dos profissionais dos órgãos 

 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

d. Falta de acordos de cooperação internacional 

Respostas dos membros do GGIF 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Respostas dos profissionais dos órgãos 
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Fonte: Neves, 2016 

e. Resistência a mudanças e receios de identificação de fragilidades institucionais 

Respostas dos membros do GGIF 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Respostas dos profissionais dos órgãos 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

f. Falta de uma estrutura tecnológica que integre todos os órgãos diariamente (Centro de 

Operações Integradas / Centro de Comando e Controle) 

Respostas dos membros do GGIF 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

 

Respostas dos profissionais dos órgãos 
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Fonte: Neves, 2016 

 Apesar dos gráficos trazerem a visão geral da opinião dos profissionais, durante as 

abordagens realizadas, algumas frases e considerações de membros do GGIF, nos chamaram a 

atenção sobre os empecilhos da integração, que passamos a discorrer logo abaixo: 

“A falta de motivação é o maior empecilho. ” 

“Falta dos próprios Gestores criarem uma cultura de integração nas 

instituições, em nível macro, pois, se não as ações são individuais. ” 

“A instituição tem que ser aberta a integração, tem que haver uma 

filosofia institucional para integrar. ” 

“Um grande exemplo de instituição que evoluiu muito nos aspectos 

de integração é o Exército, que era extremamente fechada e se 

abriram para trabalhar, hoje tem uma filosofia mais aberta para 

integração. ” 

“Um grande empecilho é a atuação individualizada, sem haver a 

instrumentação institucional das ações. ” 

“O maior problema é a ausência de uma estrutura formal, 

determinando a atuação integrada e participação, pois, se não, a 

participação fica limitada aos interesses individualizadas.” 

“Determinação formal, para que haja uma participação, obrigação 

institucional. ” 

“Falta determinação no Decreto Presidencial da participação das 

instituições federais, no caso das estaduais, falta a determinação 

oficial do Estado.” 

“Alinhamento em três esferas, cooperação internacional,  

instrumento federal e estadual.” 

“Vaidade é a palavra que resume a dificuldade de integração.” 

 

As falas acima, reforçam mais uma vez a necessidade de aprimoramento dos 

mecanismos de cooperação. Apesar disso, contraditoriamente, o gráfico 25, demonstra que não 

é uníssono o conhecimento dos atores locais sobre os acordos já existentes entre ambos os 

países (Brasil e Bolívia), demonstrando que apesar de importante, até mesmo os instrumentos 

existentes não são conhecidos e precisam ser internalizados no cotidiano das instituições, ou 

seja, faltam acordos e instrumentos, mas também falta colocar em prática o que existe e está 

em vigor.   

 

Gráfico 27 - Você conhece os acordos internacionais celebrados entre o Brasil e a Bolívia que tenham 

reflexo na segurança pública? 
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   Representantes do GGIF       Profissionais dos órgãos 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

 Os gráficos abaixo demostram os itens considerados mais relevantes pelos gestores do 

GGIF e profissionais locais para celebração de eventuais acordos de cooperação entre o Brasil 

e Bolívia.  

Gráfico 28 - De acordo com sua vivência diária, que tipo de acordos seriam mais relevantes para 

melhorar e potencializar o enfrentamento integrado dos problemas de segurança pública e criminalidade 

na região? 

 

a. Troca de informações de inteligência 

Respostas dos membros do GGIF 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Respostas dos profissionais dos órgãos 

 

 

                                        Fonte: Neves, 2016 

b. Troca de Informações Operacionais 

Respostas dos membros do GGIF 
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Fonte: Neves, 2016 

Respostas dos profissionais dos órgãos 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

c. Capacitação Integrada 

Respostas dos membros do GGIF 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Profissionais dos órgãos 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Os gráficos acima, buscam representar os assuntos mais importantes em eventuais 

acordos de cooperação entre o Brasil e Bolívia, havendo um destaque especial para troca de 

informações de inteligência, considerada muito importante por 92,9% dos representantes do 

GGIF e  84,4% dos profissionais locais, seguido da troca de informações operacionais e 

capacitação integrada, demostrando que são fatores que possuem capacidade de dinamizar a 

atuação das instituições de segurança pública nas fronteiras e aproxima-las. 

c. O Mestrado em Estudos Fronteiriços e o GGIF 
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Durante a pesquisa, foi possível verificar que o Campus Pantanal da UFMS e o 

respectivo Mestrado em Estudos Fronteiriços, pouco contribuiu com as ações do GGIF, mesmo 

com grande potencial de parcerias, dada às particularidades de uma Instituição de Ensino 

Superior que possui um programa que busca compreender os fenômenos fronteiriços de forma 

exclusiva.  

O próprio GGIF não tem a rotina de envolver a Universidade nas discussões, deixando 

de aproveitar o potencial da Universidade. As informações abaixo, sistematizam o grau de 

importância e possíveis contribuições que podem ser explorados entre a Universidade e o GGIF, 

além de alguns comentários dos gestores abordados sobre o assunto. 

 

Gráfico 29 - A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul possui um Programa de Mestrado em 

Estudos Fronteiriços na cidade de Corumbá, na sua opinião, é importante a realização de parcerias entre 

o GGIF e a referida Instituição para desenvolvimento de projetos  

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Gráfico 30 - Na sua opinião, de que forma o Programa de Mestrado em Estudos Fronteiriços e a própria 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pode contribuir com os órgãos de segurança pública da 

região e ao GGIF? 

 

a. Cursos sobre os acordos e legislações do pais vizinho 

Respostas dos representantes do GGIF 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Respostas dos profissionais dos órgãos 
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Fonte: Neves, 2016 

b. Estudos e diagnósticos socioeconômicos e culturais sobre as fronteiras. 

Respostas dos representantes do GGIF 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Respostas dos profissionais dos órgãos 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

c. Seminários e cursos sobre os temas importantes das fronteiras 

Representantes do GGIF 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Profissionais os órgãos 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 
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d. Apoio nas análises criminais da região 

Respostas dos representantes do GGIF 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Profissionais dos órgãos 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

e. Observatório de Segurança Pública, Migração e Desenvolvimento 

Resposta dos representantes do GGIF 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Respostas dos profissionais dos órgãos 

 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 
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f. Ações de prevenção social do crime na região 

Respostas dos representantes do GGIF 

 

 

 

Fonte: Neves, 2016 

Respostas dos profissionais dos órgãos 

 

 

  

Fonte: Neves, 2016 

A Universidade é um campo neutro na região e pode ser um elo importante entre o GGIF 

e as demais áreas da sociedade, além de poder contribuir na elaboração de diagnósticos e 

análises criminais, capacitações e seminários sobre diversos assuntos relevantes para a atuação 

operacional das instituições que participam do GGIF, indo ao encontro de várias constatações 

dos achados do TCU. 

No campo das capacitações e treinamentos, a UFMS pode ser um polo agregador dos 

órgãos brasileiros e bolivianos de segurança pública, dando respaldo institucional para 

realização de seminários, cursos de língua portuguesa e espanhola, legislação e acordos, 

comando de incidentes e outros assuntos pactuados mutuamente, e que se realizados 

frequentemente, pode institucionalmente aprofundar os laços de cooperação entre os órgãos 

locais dos dois países.  

Podemos perceber na fala de diversas autoridades locais abordadas, que há ambiência 

para aprofundamento dessas parcerias, que tem a capacidade de otimizar a atuação do GGIF. 

Abaixo, destacamos algumas contribuições sobre o papel da Universidade nesse contexto: 

 

“A Universidade pode ser um grande polo de discussão e diagnóstico 

da segurança pública, abrangendo outras nuances sobre as demais 

políticas públicas.”  
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“A Universidade pode trazer outros atores para discutir com os 

órgãos do GGIF.” 

“Interessante da Universidade é o conhecimento geopolítico e da 

realidade socioeconômica da região.” 

“Produção do conhecimento, inclusive envolvendo os integrantes da 

Bolívia.”  

“Capacitações integradas. Instituir cursos ou seminários conjuntos 

das forças de segurança da Bolivia e Brasil.”  

“Disponibilizar cursos de espanhol e português para os brasileiros e 

bolivianos” 

“Pode contribuir, principalmente no âmbito social, envolvimento da 

sociedade civil organizada, a Universidade tem esse apelo, 

congregando vários atores, é um lugar neutro, uma arena de 

debates.” 

 

O Mestrado em Estudos Fronteiriços pode ser parte de um projeto inovador de 

estruturação de um Observatório sobre Segurança Pública e Migração na região, com potencial 

de expansão para outras cidades gêmeas das fronteiras brasileiras, numa eventual parceria entre 

a SENASP, SEJUSP-MS (GGIF) e a Universidade, instrumentalizando um importante papel 

das Instituições de Ensino Superior junto aos GGIFs.  

3.2.3. Considerações sobre os avanços, desafios e oportunidades de melhorias do Plano 

Estratégico de Fronteiras 

 

Os questionários aplicados possuíam alguns campos que permitiram uma análise 

subjetiva e espontânea dos gestores do GGIF, bem como dos profissionais dos órgãos locais, 

para que pudessem expressar suas impressões pessoais sobre três tópicos do Plano Estratégico 

de Fronteiras, sendo eles: os avanços realizados, os desafios postos e medidas consideradas 

importantes para enfrentamento dos problemas.  

Nem todas as pessoas que tiveram acesso ao questionário, apresentaram suas opiniões, 

porém, houveram algumas contribuições interessantes que expressa o sentimento dos 

profissionais da região. Para facilitar, foram agrupadas a visão dos gestores do GGIF e dos 

profissionais num mesmo tópico, para cada uma das perguntas 

a. Avanços do Plano Estratégico de Fronteiras, visão dos representantes do GGIF e dos 

profissionais que atuam na região  
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Na opinião de alguns representantes, houveram avanços do Plano Estratégico de Fronteiras, 

indo ao encontro das abordagens realizadas aos gestores do GGIF, bem como dos resultados 

das respostas dos questionários aplicados, conforme podemos verificar na sequência: 

 

a.1. Avanços do Plano segundo os representantes do GGIF 

   

“Conhecimento da forma de trabalho dos outros órgãos, estudo de 

casos, integração”. 

“Integração das agências, sensação média de segurança no período das 

operações”. 

“Maior integração entre os órgãos e instituições participantes, maior 

facilidade de obtenção de informações de outras organizações, maior 

agilidade de acionamento das operações, maior participação das esferas 

federais, estaduais e municipais nos problemas enfrentados na fronteira 

e maior aperfeiçoamento das organizações com a transmissão de 

conhecimentos entre as instruções”. 

“Integração entre as instituições pronta resposta aos ilícitos, maior 

sensação de segurança, aproximação das instituições, 

comprometimento pessoal e institucional dos profissionais”.  

“A integração das ações da União, Estados e Municípios; execução de 

ações conjuntas; troca de informações; realização de parcerias com a 

Bolívia; e o aprimoramento da articulação entre os órgãos de segurança 

pública, defesa, e de fiscalização” 

 

a.2. Avanços do Plano segundo os profissionais locais  

 

“Aprimoramento entre as Forças de Segurança Pública em ações 

desenvolvidas, para inibir o crime organizado; Operações 

desenvolvidas constantemente; Implantação de um posto da PRF na 

fronteira do Brasil com a Bolívia; Instalações de câmeras em vários 

locais de vídeo monitoramento; Apoio das Forças Armadas em nossa 

região, em ações planejadas”.  

“Melhora na qualidade e quantidade de viaturas, armas, computadores 

doados pelo ENAFRON; maior integração entre as forças de 

segurança.”  

“Integração entre os órgãos; planejamento nas operações conjuntas; 

percepção pela sociedade da segurança local; atividades realizadas com 

efetivo de pessoas e equipamentos; presença do Estado para garantir 

soberania. ”  

“Creación de un grupo de WhatsApp entre el personal de la policía 

militar de corumba y la policía boliviana de Puerto Suarez para agilizar 
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la información de inteligencia y de delitos; reuniones entre 

comandantes para la implementación de planes de seguridad pública; 

Interacción de la policía militar corumba con la policía boliviana de 

Puerto Suarez; Respuesta inmediata a requerimientos y solicitudes entre 

ambas policías;  Flujo de información en temas de narcotráfico entre 

ambas policías.”  

“Integração Brasil e Bolívia Instalação de videomonitoramente; 

integração entre órgãos; novas tecnologias scanner da receita federal; 

utilização de caes farejadores 

 “Aumento das inteirações entre as Forças Armadas e Segurança 

Pública; o empenho dos Órgãos envolvidos nas ações; não se percebe 

vaidades entre os responsáveis por cada órgão envolvidos; a diminuição 

dos crimes na região em decorrências ações das ações, dando 

tranquilidade a comunidade local; o apoio da comunidade local as ações 

realizadas; ativação de um posto da PRF na fronteira entre 

Brasil/Bolívia”. 

 

 Uma importante constatação nas considerações acima, é sem sombra de dúvida, no 

quesito “integração”, que foi o ponto mais destacado por ambos os grupos e repetidas vezes, 

indo ao encontro de diversas outras constatações, que nos demonstra que a integração foi de 

fato, o principal avanço do Plano Estratégico de Fronteiras para esses atores, inclusive, mais 

importante do que os investimentos realizados. 

b. Desafios do Plano Estratégico de Fronteiras segundo representantes do GGIF e dos 

profissionais que atuam na região  

 

Esse tópico, busca apresentar de forma sucinta, as principais observações incluídas nos 

questionários sobre os desafios do Plano. 

 

b.1. Desafios do plano, segundo os representantes do GGIF:   

 

“Mais ações continuadas, compartilhamento dos dados em tempo 

integral através das agências de inteligências dos distintos órgãos, 

acompanhamento em tempo integral da migração do crime de 

fronteira”. 

“Comunicação entre os órgãos participantes, confiança, aquisição de 

novos equipamentos, veículos e armamentos, maior diplomacia e uma 

legislação abrangente a toda região de Fronteira”. 

“Diminuição da criminalidade; sedimentar o trabalho integrado; 

promover o compartilhamento das informações de inteligência; 
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aumentar os efetivos das instituições; tornar o programa continuo 

através de Lei”.  

“Qualificação no enfrentamento às organizações criminosas, lavagem 

de dinheiro e outros crimes transfronteiriços; a implantação de centros 

de controle integrados em pontos estratégicos da Fronteira; e um 

sistema de ouvidorias e corregedorias”. 

“Efetivo, condições tecnológicas (partilhar informações), viaturas, 

canil, aeronave, efetividade e celeridade nas trocas de informações”. 

 

b.2. Desafios do Plano, segundo os profissionais locais:  

  

“Na verdade, não houve muito avanço, mas retrocesso. As leis frouxas 

e o programa de desencarceramento incentivam o crime. Não temos as 

coisas mais simples. Coletes, canil, curso de profissionalização 

direcionada, efetivo, armamento, viatura compatível com o terreno, 

equipamento de rádio criptografado e outros. Estamos sucateados e 

todos fecham os olhos, a política de segurança pública não é 

interessante, não dá lucro. Por isso o sucateamento. Para as condições 

que trabalhamos podemos ser considerados efetivos. Os avanços que 

alegam são uma meia dúzia de viaturas e mais meia dúzia de novos 

profissionais”.  

“Diminuir a ação do crime organizado na região fronteiriça; maior 

integração entre os órgãos envolvidos nas ações do crime organizado; 

maiores recursos por parte do governo, para desenvolver com 

excelência as ações, em razão da grande área fronteiriça a ser coberta; 

transmitir segurança aos turistas e moradores da região fronteiriça 

(Corumbá e Ladário); Operações mais constantes em nossa região, para 

inibir as ações do crime organizado”.  

“Narcotráfico; Vehículos robados; Contrabando; Organización 

criminal; Trata y tráfico de personas”. 

 “Aumento de efetivo e das ações para combater a criminalidade; Maior 

recurso para as ações, por parte do governo; Treinamento em conjunto, 

visando lograr maiores êxitos nas ações; Investimento em armamento 

compatível as ações a serem realizadas”. 

 

 Em que pese os avanços estejam direcionados para o tema integração, em grande medida 

e muito contraditório, o mesmo tema é tido ainda como um grande desafio, especialmente no 

que tange ao aprimoramento, continuidade e evolução dos mecanismos de cooperação entre as 

instituições locais.  

Outros temas são apontados como cruciais para o aperfeiçoamento do Plano, como por 

exemplo: aumento do efetivo das instituições, capacitação integrada, compartilhamento de 

dados de forma sistêmica e permanente, consolidação e institucionalização de mecanismos mais 
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sólidos de confiança, cooperação, normas, inteligência, tecnologia. Importante consignar, que 

uma das respostas apresenta um tom mais crítico em relação ao plano, demonstrando que há 

necessidade de medidas mais efetivas e sérias para reverter o quadro de sucateamento geral da 

segurança nas fronteiras. 

 

c. Medidas consideradas importantes para enfrentamento dos problemas e 

aperfeiçoamento do Plano Estratégico de Fronteiras  

 

Esse último tópico, busca sintetizar as sugestões dos atores que responderam os 

questionários, sobre as medidas consideradas pertinentes, para aperfeiçoamento do Plano. 

 

c.1. Medidas para aperfeiçoamento do Plano segundo os representantes do GGIF  

“Melhor proposta de remoção para os que vierem trabalhar na fronteira; 

efetivação da gratificação de fronteira; condições de trabalho ideais e 

que deem suporte a retorno de serviço, e o principal, um efetivo que 

seja realmente compatível com as necessidades da região”. 

“Investimento na comunicação, aumento do efetivo das agências de 

segurança, novos armamentos e demais equipamentos, tanto 

operacionais como de inteligência e mapeamento constante de toda 

zona de fronteira e divulgação entre as agências”. 

“Melhoria das condições de trabalho (material e pessoal); cursos de 

capacitação, leis mais rigorosas, proteção da justiça para os integrantes 

do GGIFRON e criação de um centro permanente com integrantes de 

todas as instituições fiscalizadoras”. 

“Desenvolvimento econômico e social; criação de emprego e geração 

de renda a fronteira; adoção de políticas integradas de desenvolvimento; 

aumento de interesse do poder público; criação de mecanismos para 

fixação de efetivo na fronteira”.  

“Controle mais efetivo do trânsito na fronteira; e rever os acordos 

políticos e econômicos para a área de fronteira. ” 

 

c.2. Medidas para aperfeiçoamento do Plano segundo os profissionais locais  

“Aumentar o Policiamento na região de fronteira; Operações constantes 

com todos os Órgãos da Segurança Pública, para inibir as ações do 

crime organizado; treinamento entre Órgãos da Segurança Pública; 

Criação de um Centro de inteligência na região; Criação de um disque 

denúncia, com a participação da comunidade local”. 

“Maior investimento público em segurança pública; participação da 

sociedade”. 
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“Aumento de efetivo, valorização de pessoal, melhorias na estrutura 

física, aquisição de equipamentos e treinamento específicos. 

Investimento soluções tecnológicas e formação de efetivo capacitado”. 

“Capacitación eal personal policial; mejoramiento en la tecnología de 

la frontera; Fiscalización al personal de la receita Federal; Facilitar la 

información entre policías; equipar adecuadamente a la policía”.  

“Aumento de efetivo das forças Integração de sistema de inteligência 

Brasil X Bolívia; Cursos de especialização na área de inteligência; 

Aumento de investimentos em geral na estrutura dos órgãos da 

segurança; ampliação do conceito de polícia comunitária. ”  

“O maior problema é o tráfico de armas e drogas. Soluções 

extremamente simples e não muito caras diminuiriam drasticamente 

todos os crimes na fronteira: colocar o Exército na fiscalização da 

entrada e saída de veículos entre países vizinhos. (Exército tem efetivo); 

colocar um scanner de veículos em pontos estratégicos; Polícia Federal 

atuando nos aeroportos; Polícia Rodoviária Federal atuando nas 

barreiras; Polícia militar cumprindo seu papel constitucional de 

prevenção, abordando e fiscalizando; A instalação de um canil para a 

atuação de todos esses órgãos; Um centro integrado entre todos esses 

órgãos (extremamente necessário).  Assim a segurança seria garantida, 

e seus reflexos seriam sentidos até em outros Estados. Medidas simples, 

baratas, de conhecimento de qualquer profissional de segurança com 

ensino médio”.  

“Maior integração com a segurança do pais vizinho, visando ações 

sincronizadas; Instalações de mais câmeras, para inibir e auxiliar nas 

ações realizadas; Aumento do efetivo, viaturas, para cobrir a extensão 

fronteiriça; Criação de um disque denúncia”.  

“Implantação de um scanner nas regiões de fronteiras, para que se faça 

uma fiscalização rigorosa; emprego mais efetivo do Exército nas 

fronteiras juntamente com a Polícia Federal e Polícia rodoviária 

Federal; aumento de efetivo nas fronteiras e emprego de cães treinados. 

Todos aqueles que entram e saem no país deveriam ser cadastrados 

inclusive com seus veículos”.  

 

Várias sugestões apresentadas estão diretamente relacionadas aos desafios postos, com 

uma ênfase nas questões relacionadas à necessidade de aperfeiçoamento das políticas de pessoal 

dos profissionais que atuam na região. Outros aspectos apontados estão relacionados ao tema 

integração, como por exemplo: a criação de centro de inteligência e/ou operações integradas; 

integração entre os órgãos brasileiros e bolivianos. 

Uma proposta que pode ser inovadora é a criação de um disque denúncia, que pode 

facilitar e encorajar denúncias sobre a criminalidade na região, criando canal de diálogo da 

população.    
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Finalizando as análises de todo material produzido na pesquisa, foram sistematizados as 

principais constatações sobre o GGIF: 

 

a) Houve uma maior participação das instituições, quando há participação das autoridades 

com poder decisório, Governador, Secretário de Segurança Pública; 

b) Formalmente o GGI possui uma designação “Aliança”, mas na prática é gerido como 

uma GGIF, previsto no Plano Estratégico de Fronteiras, mas não há nenhuma referência 

formal em Corumbá, apenas em Naviraí, Jardim e Ponta Porã; 

c) Raríssimas vezes o pleno do GGIF se reúne com todos os membros, em cinco anos 

apenas uma reunião teve todos os presentes; 

d) Baixa participação de representantes da Bolívia e do consulado brasileiro na região; 

e) Concentração dos esforços do GGIF prioritariamente na realização de Operações, 

havendo pouco espaço para discussões de nível estratégico local sobre a política de 

segurança pública e sua intersetorialidade com outras ações na região; 

f) Inexistência de uma instância de governança nacional e referencial teórico que subsidie 

a elaboração integrada de planejamento integrado nas regiões de fronteira, bem como 

protocolos de execução operacional integrada dessas ações; 

g)  Inexistência de uma estrutura de gestão da informação local, seja de analise criminal 

ou observatório de segurança pública ou de políticas públicas para fronteira; 

h) Grande esforço das instituições em integrar, especialmente a SEJUSP, que facilita o 

trabalho de articulação, mas muita dificuldade em manter essa integração de forma 

permanente, no dia-a-dia da segurança pública; 

i) Falta de efetivo em algumas instituições é crítica, como a Polícia Rodoviária Federal e 

compromete a atuação na região; 

j) Mesmo existindo ferramentas disponibilizadas pela SENASP, as instituições locais não 

utilizam ferramentas institucionais de troca de dados e informações; 

k) Inexistência de um ambiente de integração entre os órgãos federais, estadual e 

municipais, do Brasil e Bolívia, funcionando rotineiramente de forma ininterrupta na 

gestão operacional local das ações que interferem na segurança pública; 

l) Mesmo o GGIF, especialmente o pleno, não sendo um espaço adequado para 

participação da sociedade civil, não foi verificado uma inter-relação com Conselhos de 

Segurança ou outras instâncias que pudessem dialogar com a comunidade ou sociedade 

civil organizada brasileira e boliviana, sobre os problemas locais de segurança pública; 
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m) Foi verificado um diálogo e abertura do GGIF com diversas Universidades Federais, 

UFMS, UFRJ, UFRGS, UNB, porém, não foi constatado uma parceria permanente com 

a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que possui uma expertise local sobre 

todos os temas ligados a fronteira; 

n) Rotatividade dos representantes institucionais no GGIF; 

o) Importante sintonia com as orientações do Ministério da Justiça, porém, pode ser um 

fator de descontinuidade do Gabinete, se houver dependência dessas orientações 

federais; 

p) Não foi possível identificar relação do GGIF com o COC, mesmo havendo a 

participação efetiva das Forças Armadas no Gabinete, especialmente do Exército 

Brasileiro e da Marinha do Brasil; 

q) Não há modelos de indicadores do Plano Estratégico de Fronteiras para mensurar a 

efetividade da gestão integrada em segurança pública em fronteira; 

r) Falta de instrumentos jurídicos / normativos mais robustos de cooperação internacional, 

que permita uma maior integração local em segurança pública, especialmente quanto a 

troca de informações, capacitação e transito de veículos e servidores da segurança 

pública local; 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando as perguntas iniciais, chegamos à conclusão que várias foram as medidas 

fomentadas pelo Ministério da Justiça brasileiro, para otimizar a governança entre as 

instituições de segurança pública, desde 1989, inúmeras ações foram realizadas nesse intuito, 

podemos citar a própria origem da Secretaria Nacional de Segurança Pública; o fomento para 

criação dos Gabinetes de Gestão Integrada (estaduais, municipais e de fronteiras); o Plano 

Estratégico de Fronteiras; a criação da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 

Eventos; e, o Sistema Integrado de Comando e Controle dentre outras medidas demonstradas 

durante a pesquisa.  

No rol dessas ações, uma das principais iniciativas dos últimos anos, fomentada pelo 

Governo Federal, para aproximar e integrar os órgãos envolvidos com a segurança nas regiões 

de fronteira, foram os Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras (GGIFs) a partir de 2011, 

sendo às únicas estruturas criadas para funcionar como instância de governança do Plano 

Estratégico de Fronteiras, organizados e liderados pelas secretarias de Segurança Pública em 

harmonia com os órgãos federais, estaduais e municipais. Entretanto, essas estruturas de 

governança local, não contaram com a existência de governança nas esferas políticas mais 

elevadas, que articulasse os órgãos envolvidos com o Plano, impactando no fluxo de articulação 

e decisão sobre os problemas cotidianos que ocorrem nas fronteiras, inviabilizando ou 

retardando medidas que não são possíveis de serem decididas em âmbito local. Cabe ressaltar 

que a articulação federal com o GGIF é intermediada pela Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, mas durante a pesquisa, ficou comprovado que a SENASP tem dificuldades de agregar 

todos os órgãos com competências nacionais envolvidos com o Plano.  

Para compreender como isso ocorreu na fronteira, ou seja, onde a política pensada 

nacionalmente vira realidade, foi analisada a atuação do Gabinete de Gestão Integrada 

“Aliança”, mais conhecido como GGIF de Corumbá, no Estado de Mato Grosso do Sul, entre 

os anos de 2011 e 2016, foram analisadas atas de reuniões, aplicados questionários aos gestores 

e profissionais locais ou mesmo abordando autoridades envolvidas com o tema, para 

compreender os avanços e desafios da governança do Plano, que foi criado para integrar e 

aperfeiçoar os mecanismos de cooperação nas regiões de fronteira do Brasil com seus vizinhos 

sul-americanos. 

Nesta pesquisa encontramos um paradoxo, ao passo que foi possível verificar que o 

principal avanço do Plano Estratégico de Fronteiras foi a integração, principalmente entre os 

órgãos brasileiros, essa integração, ainda é o grande desafio da política, seja em âmbito nacional 
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ou local, pois, apesar dos esforços dispendidos, ainda carece de maturidade institucional, 

mecanismos de pactuação, controle, avaliação, celebração de acordos de cooperação 

internacional, protocolos e procedimentos de planejamento e execução de ações integradas, 

inteligência, troca de informações e mudança de mentalidade sobre o assunto, afinal de contas, 

além da estrutura constitucional brasileira que por si só estimula a desarticulação, os servidores 

das instituições brasileiras de segurança pública não apreendem na formação a arte de trabalhar 

em conjunto, integrado e articulado, a maioria dessas instituições são concebidas como 

instituições autônomas e seus servidores replicam essa lógica, mesmo sendo óbvio que no 

mundo globalizado de hoje, nenhuma instituição sobrevive sozinha, especialmente pela latente 

falta de efetivo, recursos limitados e problemas ilimitados. 

No caso das relações entre órgãos brasileiros e bolivianos, em Corumbá, ficou 

comprovado que ela praticamente não avançou, ficou restrito ao desprendimento 

individualizado de apenas um órgão, a Polícia Militar, demostrando e comprovando que a 

diretriz nacional do Plano Estratégico de Fronteiras para aprimorar a cooperação internacional 

e a integração com os vizinhos ficou prejudicado, sendo assim, a política se estagnou nas 

barreiras abstratas dos limites, e, ainda não foi possível ultrapassá-las efetivamente. Na prática, 

o Plano não concebeu as localidades fronteiriças como regiões articuladas, cujos problemas e 

relações não reconhecem limites, trazendo um importante ensinamento para as instâncias 

bilaterais e multilaterais existentes entre o Brasil e seus vizinhos, bem como para as próprias 

instâncias locais, no sentido de serem criados mecanismos mais efetivos para que essa 

integração seja harmônica e permanente. 

Um outro gargalo detectado sobre o Plano é que, apesar do assunto ter entrado na pauta 

política a partir de 2011, de forma geral, ela careceu de uma priorização mais efetiva, havendo 

pouco envolvimento da Presidência da República no assunto, a não ser em questões pontuais, 

levadas a efeito pela Vice Presidência da República, especialmente nos lançamentos ou 

encerramentos das operações Ágatas coordenadas pelo Ministério da Defesa, apesar dos 

Ministérios terem implantadas várias iniciativas importantíssimas, a exemplo do Programa 

ENAFRON, projeto SISFRON, dentre outros programas e projetos, além disso, em cinco anos 

de Plano, não houve sequer uma reunião entre Presidente da República, Ministros e 

Governadores dos onze estados de fronteira, para delineamento conjunto de ações sobre o 

Plano. 

No caso do GGIF de Corumbá, foi observado que apesar do potencial do Programa de 

Mestrado em Estudos Fronteiriços, ainda não há nenhuma parceria ou participação mais efetiva. 

Neste caso, a Universidade tem potencial de ser o elo articulador entre o GGIF, a sociedade 
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civil organizada e facilitador das relações entre os órgãos brasileiros e bolivianos, podendo ser 

instituído um projeto permanente de cooperação na área de capacitação, línguas, apoio na 

formatação de diagnósticos e análises criminais qualificadas, para subsidiar a atuação do 

Gabinete e das instituições envolvidas, que em muitos casos não possuem capacidade logística 

e de recursos humanos para tal, podendo inclusive ser um caso de sucesso para ser expandido 

para outros estados e municípios fronteiriços.  

O GGIF de Mato Grosso do Sul, é visto pela Secretaria Nacional de Segurança Pública 

como o mais atuante e proativo entre os estados, de fato, foi possível identificar o esforço para 

buscar a integração das instituições de segurança pública e outras envolvidas com o Plano 

Estratégico de Fronteiras, mesmo com alta rotatividade dos atores locais, foi verificado que há 

uma institucionalidade na participação dos atores, que alcançou de forma mais enfática os 

órgãos brasileiros, longe de agregar efetivamente os bolivianos. Um outro aspecto importante 

é que, apesar de existir 33 membros, a participação nas reuniões ficou restrita a pelo menos à 

metade, sendo salutar uma discussão entre os atores locais sobre a pertinência de alterar essa 

configuração, para que seja adequada à realidade local. 

A partir de todas as constatações realizadas na pesquisa, elencamos um rol de medidas 

propositivas para aperfeiçoamento da governança do Plano Estratégico de Fronteiras, 

especialmente sobre os mecanismos em âmbito nacional e local, que destacamos abaixo: 

 

a. Âmbito Nacional 

 Instituição de uma estrutura de governança da política de segurança em fronteiras, 

vinculado a Presidência da República, contando com nível estratégico e tático, e, 

com uma Secretaria Executiva vinculada a Casa Civil ou Gabinete de Segurança 

Institucional: 

o Nível estratégico: caráter decisório, presidido pelo Presidente da 

República e tendo como membros permanentes: Ministro Chefe da Casa 

Civil; Ministro da Justiça e Cidadania, Ministro da Defesa, Ministro da 

Fazenda, Ministro das Relações Exteriores, Ministro Chefe do Gabinete de 

Segurança Institucional, Ministro da Integração Nacional, e, quando 

necessário, Governadores dos estados e outros Ministérios, órgãos ou 

países vizinhos. 

o Nível tático: caráter técnico, visando produzir informações e 

conhecimentos, para subsidiar o Plano e a tomada de decisão do nível 

estratégico, tendo como membros permanentes: Polícia Federal, Polícia 

Rodoviária Federal, Receita Federal, Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional 

de Políticas sobre Drogas, Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, 

Exército, Marinha e Força Aérea, Comissão Permanente de 

Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira, Secretaria de 



138 

 

Relações Exteriores e áreas técnicas do MRE, Gabinetes de Gestão 

Integrada de Fronteiras. 

 Fortalecimento e apoio institucional federal aos Gabinetes de Gestão Integrada de 

Fronteiras; 

 Instituir indicadores factíveis para avaliação de governança em segurança pública, 

visando medir e aperfeiçoar os mecanismos de integração entre as instituições, 

com recorte especifico para as fronteiras; 

 Instituição formal de um Sistema Integrado de Comando e Controle Nacional de 

Segurança Pública, congregando as estruturas de Coordenação de Operações das 

instituições de segurança existentes nos estados e instituindo protocolos e 

procedimentos de planejamento e execução de ações e operações integradas e 

respostas a crises, locais, interestaduais, nacionais e internacionais (fronteiras), 

aprimorando e consolidando o legado dos grandes eventos no Brasil (Copa do 

Mundo e Olimpíadas); 

 Instituir Centros Integrados de Operações e Inteligência de Fronteiras, nas 

principais cidades gêmeas, congregando órgãos municipais, estaduais, federais e 

dos países vizinhos; 

 Instituir um efetivo plano de comunicação sobre a política, deixando claro para 

população as medidas e resultados das ações estatais realizadas e difundir as 

potencialidades das fronteiras, resgatando o caráter positivo dessas regiões como 

lugares de integração e oportunidades; 

 Articulação entre os órgãos federais para implantar política de pessoal 

diferenciada aos servidores que atuam nas regiões de fronteira e seus respectivos 

familiares, visando valorizar esses profissionais e reduzir o déficit de servidores 

nessas regiões; 

 Maior envolvimento e apoio das instâncias nacionais e locais do MRE junto aos 

GGIFs; 

 Aperfeiçoar mecanismos de articulação e intersetorialidade da segurança pública 

com as demais políticas públicas para as regiões de fronteira. 

 Aperfeiçoamento das diretrizes sobre funcionamento e operacionalização dos 

Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras, a partir das premissas teóricas 

apresentadas durante a pesquisa: 

1. Resgate e fortalecimento do “capital social” do GGIF: tal medida deve ser 

buscada a partir do reconhecimento do real valor do papel das instituições no 

GGIF, bem como da localidade que atuam, resgatando e priorizando a 

confiança mutua entre os órgãos envolvidos com essa instância de 

governança, sejam brasileiros, bolivianos ou de outros países vizinhos.  

2. Prestação de contas: para que haja um maior envolvimento dos atores do 

GGIF e do reconhecimento das comunidades locais, é fundamental a 

instituição de mecanismos de transparência e prestação de contas das ações 

produzidas, resultados alcançados e dificuldades existentes. 

3. Institucionalização e instrumentos de cooperação: é fundamental que o GGIF 

se consolide formalmente, para que não dependa apenas da “boa vontade” de 

representantes institucionais, sendo fundamental o estabelecimento de 

mecanismos em âmbito nacional, internacional e local, que preveja a dinâmica 

institucional, o formato de atuação e dos fluxos e procedimentos decisórios, 

dentre outros aspectos, ajustados em âmbito de acordos bilaterais, protocolos 
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nacionais, regimentos internos locais, dinâmicas formais detalhadas de gestão 

articulada do GGIF, além da definição de atribuições e competência de cada 

um dos membros. 

4. Sustentabilidade: para que o GGIF não seja mais uma ação governamental, 

sem lastro numa política estatal, permanente, é crucial que sejam instituídos 

mecanismos formais que a mantenha coesa, autossustentável e atuante ao 

longo do tempo, independente das questões políticas, financeiras ou de 

vaidades institucionais. 

5.  Comunicação, informação e análise: uma das grandes dificuldades do GGIF 

é a produção e troca sistêmica de dados, informações e conhecimentos, 

especialmente aquelas mais sensíveis, que requer um certo grau de 

compartimentação. Nesse contexto, é crucial o estabelecimento claro dos 

processos, fluxos e níveis de acesso de informações entre os atores do GGFI, 

além do estabelecimento de instrumentos e sistemas informacionais 

especializados que viabilizem o planejamento, implementação e 

monitoramento das atividades executadas pelo GGIF, a exemplo da 

consolidação do Sistema INFOGGI, para qualificar a gestão dos Gabinetes; 

viabilização e consolidação de ferramentas de troca de informações e dados 

entre órgãos brasileiros, bolivianos e de outros países, a exemplo do 

fortalecimento do SISME (Sistema de Intercâmbio de Informação de 

Segurança do Mercosul) e SINESP Seguro (ferramenta criada pela SENASP, 

para troca de dados e informações segura e institucional);  

 

b. Âmbito Local 

 

 Priorização e fortalecimento do GGIF pelos gestores do Estado; 

 Concentração de esforços para maior participação dos órgãos bolivianos nas ações 

do GGIF; 

 Maior participação de integrantes do MRE nas ações do GGIF; 

 Adequação do normativo que instituiu o GGIF, especialmente nos aspectos 

referente a composição, nomenclatura, bem como Regimento Interno; 

 Parceria entre o GGIF (SEJUSP) e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

para envolvimento do Mestrado em Estudos de Fronteira e outros programas da 

Universidade, na aproximação com a comunidade local, realização de 

diagnósticos qualificados, análise criminal e apoio na capacitação de servidores 

da segurança pública brasileiros e bolivianos, facilitando os processos de 

articulação e cooperação local, além da produção qualificada do conhecimento em 

segurança pública. Neste contexto, o mestrado em Estudos Fronteiriços pode ser 

parte de um projeto inovador de estruturação de um Observatório sobre Segurança 

Pública e Migração na região, com potencial de expansão para outras cidades 

gêmeas das fronteiras brasileiras.  

 

 Maior interação do GGIF com os Conselhos de Segurança locais; 

 Formalização de matrizes de responsabilidades, metas e indicadores entre os 

membros do GGIF, referente às respectivas atuações pactuadas; 
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 Uso efetivo da ferramenta INFOGGI para gestão das ações realizadas e pactuadas 

no âmbito do GGIF; 

 Avaliar a melhor estrutura existente e iniciar um processo de integração física de 

alguns serviços locais que tenham relação com a segurança pública, como 

atendimento e emergência, concessionárias locais, etc, visando criar maturidade 

institucional, para no futuro, ser integrado outros órgãos federais e bolivianos; 

 Incluir nos cursos de formação e aperfeiçoamento disciplinas que tratem de ações 

interagências, integração, cooperação e legislação do pais vizinho; 

 

As proposições acima, visam trazer pequenas reflexões e contribuições sobre medidas que 

podem aperfeiçoar a governança do Plano Estratégico de Fronteiras e da segurança pública nas 

regiões fronteiriças, obviamente, que esse esforço não é exaustivo, buscamos elencar medidas 

que mais chamaram a atenção no decorrer da pesquisa.  

Tendo em vista que nossos recursos humanos e logísticos sempre serão limitados, com 

necessidade de respostas a problemas de toda ordem, geralmente ilimitados, não há outra forma 

de fazer diferente com o mesmo, sem melhorar os aspectos da governança, compatibilização de 

esforços, diminuição de redundâncias e compatibilização de esforços, investimentos e recursos, 

convergindo efetivamente as diversas capacidades, conhecimentos e características das 

instituições, para algo comum a todos, que é a prestação do serviço público de qualidade para 

população, visando reduzir a violência, criminalidade e atuação das organizações criminosas.  

Encerro esse capítulo fazendo referência a uma abordagem realizada a um profissional que 

atua na cidade de Corumbá, onde o mesmo nos dá uma aula e demonstra como os problemas 

de segurança nessas regiões são de responsabilidade de todos, propondo nessa direção, uma 

profunda reflexão sobre a forma como as políticas públicas de segurança em fronteiras são 

desenhadas e colocadas em práticas: 

“A fronteira é um local especializado, não se aprende atuar 

rapidamente, demora anos, pela minha vivência e experiência não 

acredito em ações eventuais, episódicas, como as realizadas em 

grandes operações, seja pelas Forças Armadas, Força Nacional ou 

qualquer outro órgão, pois, atuar na fronteira exige especialização, 

conhecimento prático e vivência. Na fronteira, existe nuances, que 

não existe em nenhuma outra localidade. Acredito fielmente que o 

fortalecimento da segurança pública nas fronteiras está na 

valorização e fortalecimento do profissional de fronteira, esse ator é 

o mais importante e deve ser valorizado, capacitado e preparado para 

tal atribuição. Não trata-se apenas de quem combate o “crime 

transnacional”, mesmo porque, esse “conceito” trazido pelo 

Governo Federal, pelas Forças Armadas, Polícia Federal e 
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Ministério da Justiça é totalmente equivocado, não se pode restringir 

o “olhar” para fronteira, apenas por essa vertente, mesmo porque, na 

prática, ela não existe, não atende as realidades locais e necessidades 

da população, não podemos reduzir os problemas de tamanha 

complexidade e elencar alguns crimes, tidos como 

“transfronteiriços” para enfrentar, isso não funciona e nunca 

funcionará, estou a 10 anos na fronteira, procurando um “pai” para 

essa fronteira e cheguei a conclusão que não existe, todos nós somos 

responsáveis e portanto, as políticas devem ser desenhadas com essa 

concepção. O valor de uma moto furtada ou roubada em Corumbá, 

Ladário ou Campo Grande, pode voltar como dinheiro para 

potencializar o tráfico de drogas, que tem potencial de abastecer as 

grandes cidades brasileiras, eu te pergunto, onde está o crime 

transnacional? Muitas autoridades e órgãos não sabem o que está 

falando, desconhecem as fronteiras, ontem por exemplo, a Polícia 

Civil de Corumbá apreendeu 92 quilos de cocaína que estariam indo 

para o Rio de Janeiro, provavelmente em virtude dos Jogos 

Olímpicos, teoricamente um crime transnacional, mas em virtude de 

uma ação da polícia local, o crime foi combatido, a vida segue e 

todos são responsáveis, não existe exclusividade, as políticas para as 

fronteiras devem ter essa noção prática da vida real em nossas 

fronteiras, para reduzir a quantidade de equívocos”. 
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