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Resumo

A cooperação técnica internacional nas Relações Internacionais é um canal muito utilizado de

intercâmbio das formas de se lidar com problemas que são compartilhados em diversas

localidades. Os atos classificados como crimes pelas legislações nacionais é um destes

problemas. Este trabalho aborda como a resposta a esse fenômeno, comum a todos os Estados,

foi constituída como matéria para cooperação técnica teve, e tem, impacto no estado atual da

atividade policial, a partir dos Congressos da ONU sobre o Crime, realizados desde 1955.

Palavras-chave: Congressos da ONU sobre o Crime; cooperação técnica, atividade policial

Abstract:

International technical cooperation in International Relations is a very used exchange channel

to deal with shared problems. The acts defined as crimes by the national legislations is one of

those problems. This paper deals with the response to these phenomena, common to every

state, was constituted as matter of technical cooperation had, and has, impact in the current

state of the policing activity, from the UN Crime Congresses, held since 1955.

Keywords: UN Crime Congress; technical cooperation; policing activity

A tradição teórica das Relações Internacionais toma os Tratados de Vestfália (1648)

como o ponto fundante do Estado e, consequentemente da política e do sistema internacional,

entendido como um ambiente anárquico, no sentido de um espaço caótico sem uma figura

semelhante ao Estado capaz de estabelecer a paz entre aqueles que são os agentes daquele

meio.

Essa divisão binária entre interno e externo, tão presente nas teorias de RI, foi operada

de uma certa maneira que as delimitações de objetos de pesquisa sempre ocorreram a partir de

um olhar para aquilo que acontecia fora dos Estados, pois as relações intranacionais são tidas

como pacíficas.

Mas que paz é essa que ocorre dentro das fronteiras? Como ela é mantida, ou melhor,

como ela foi constituída? Quais são os parâmetros usados para definir que essas relações que

se dão no interior de um Estado são relações pacíficas?

O parâmetro implicitamente utilizado é o Estado e esta paz é atribuída a um

significado negativo, no sentido de uma ausência de algo que perturbe essa quase-entidade

chamado Estado.
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E se mudássemos o objeto de referência? E se, para entender o que ocorre dentro das

fronteiras, olhássemos para aquilo que é considerado como menor, ordinário e insignificante,

dentro dos grandes esquemas explicativos unitários e universalizantes próprios das Relações

Internacionais? Naqueles acontecimentos tidos como corriqueiros, supostamente, distantes

desse palco chamado sistema internacional, onde esses atores chamados Estados atuam nessa

peça chamada política internacional?

Coisas como o vai e vem das pessoas nas cidades, a circulação das mercadorias, a

qualidade da água e do ar, as condutas classificadas como crimes etc.

Se colocarmos nesses termos, a palavra paz e seu significado negativo não são

suficientes, dada a diversidade dos elementos e a falta de relação com o conceito tradicional

de guerra, enquanto um embate entre dois Estados com o objetivo de submeter o outro à sua

vontade, no sentido presente na obra Da Guerra (CLAUSEWITZ, 1996).

Se considerarmos que o ocorre no interior das fronteiras de um Estado não como paz,

mas como uma ordem, uma certa forma de organização das dinâmicas dos vários elementos

que compõe a vida, não somente as pessoas, mas de outros elementos tão necessários quanto,

como a água, o ar, as mercadorias etc., a situação muda de figura, pois aparece algo mais

facilmente analisável.

É essa ordem que analiso e o faço a partir das seguintes perguntas: como essa ordem

em que vivemos foi constituída e é mantida? E quais são as dimensões do espaço em que essa

mesma ordem, no século XXI, está inserida? Ela ainda se restringe às fronteiras nacionais? Se

não, qual é a sua dimensão atual?

A resposta a essas e outras questões é feita a partir da atividade policial enquanto uma

prática essencial para a manutenção da ordem, que garanta esse encadeamento dinâmico

daqueles elementos necessários para a consecução da vida.

O trabalho está organizado da seguinte maneira: uma primeira parte delineando a

definição de polícia estabelecida por Michel Foucault em seu curso Segurança, Território e

População e no texto O nascimento da medicina social, o período em que ela surgiu, qual era

sua forma na época, quais foram as ferramentas empregadas, os objetivos cumpridos e os

efeitos causados.

Num segundo momento, o foco é a demonstração de como a temática da polícia é um

exemplo de cooperação internacional, especificamente no contexto brasileiro. Olhando a

partir da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como ela foi constituída, quais foram suas

ações, e principalmente, quais foram suas influências estrangeiras.
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Na terceira parte, apresento o que foram os Congressos da ONU sobre o Crime,

enquanto um fórum internacional sobre a atividade policial e suas transformações ao longo

das suas catorze edições, a partir da leitura dos relatórios escritos pelo Secretariado Geral das

Nações Unidas, contendo todos os eventos, discussões, participantes e os resultados

decorrentes dos congressos.

O objetivo é compreender quais forças estavam envolvidas no decorrer das edições,

quais foram as mudanças na agenda, na organização, nos participantes, no número de

resoluções aprovadas, e como todas estas questões estão conectadas com o que acontecia no

resto do mundo.  

A relação entre polícia e segurança

Michel Foucault (2008) aponta em seu curso Segurança, Território e População o

começo de uma nova forma de organização da vida, que permanece presente no estado atual

do mundo em que vivemos.

O nascimento dessa forma se deu entre os séculos XVI e XVIII, na Europa, a partir de

uma mudança gradual na forma com que as questões eram tratadas, a partir de uma mudança

na relação entre o Estado e a sociedade.

O autor aponta a existência de duas outras formas de organização das dinâmicas da

sociedade: a soberania e a disciplina. Ambas que, de modo algum, desapareceram com esta

nova forma.

A soberania é entendida como uma lógica sustentada por regras de grande amplitude e

um foco em determinar aquilo que as pessoas não devem fazer, proibições, claras e tácitas,

como não matar e não roubar.

A sua violação é considerada como um atentado contra integridade daquele que

proferiu e determinou esta mesma regra, o Estado na figura do soberano. Como reação a essa

violação, têm se uma investida legítima se utilizando todo o poderio do soberano contra o

violador, não só como uma punição, mas uma demonstração de força espetacularizada, a

exemplo da execução por desmembramento de Damiens, em Vigiar e Punir (FOUCAULT,

2014, p. 9).

A segunda é a disciplina, movida por uma ideia de proatividade, visando eliminar por

completo as violações, conscientes ou não, pois essa reação à violação das leis do Estado

exigia um dispêndio de energia necessário para execução de uma pena, como um

desmembramento, se mostrou custoso e ineficiente.
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Para conseguir essa complacências às regras, fazer com que os indivíduos

obedecessem, a disciplina foi minuciosa, profunda e capilar, foi diretamente onde as pessoas

se encontravam, circunscreveu os espaços, fez deles parecidos entre si, atribuí funções

distintas a cada um desses espaços, dividiu os indivíduos em categorias biopsicossociais1 e

encarcerou-os nesses espaços com o propósito de corrigi-los, ao mesmo tempo, que o medo

da punição preventivamente modelava a conduta daqueles do lado de fora.

A nova forma de organização é a segurança.

Segundo Foucault, a segurança é permeada pela ideia de eficiência, ou seja, em obter,

em todas as ações de organização da sociedade um nível ótimo na relação custo-benefício,

sem implicar no fim da soberania e da disciplina, pelo contrário, reorganizando as suas

criações de modo que funcionassem a seu favor.

Para manter essa ordem, duas noções interrelacionadas permaneceram importantes até

hoje: o risco e o ambiente. Por meio de uma ampliação dos espaços para além dos muros e

com intervenções, diretas e indiretas no ambiente, priorizando elementos que cumprissem

múltiplas funções, mantendo um nível ótimo de eficiência.

A existência do risco de eventos recorrentes, como fome, epidemias, crimes, deveria

ser gerida, não eliminada, estabelecendo um determinado encadeamento dos elementos de

forma que mesmo que tais eventos ocorressem a ordem permaneceria, que a vida continuaria.

Essa gestão dos elementos visando a diminuição do impacto do aleatório ocorria em

função de uma nova figura, que surgiu ao longo desse intervalo de três séculos, que é a

população, mais passível de intervenções gestionárias, tanto diretas como indiretas.

Foucault lista uma série de medidas guiadas pela lógica da segurança e voltadas ao

governo da população: na saúde, a contabilização de eventos como nascimentos, das mortes,

dos adoecimentos, o controle de focos de proliferação de elementos nocivos à população,

como o acúmulo de cadáveres à céu aberto e a existência de animais vetores de doenças, a

vacinação, evitando surtos epidêmicos de doenças da época, como a varíola. No

planejamento urbano, como abertura de ruas, de forma que facilitasse a circulação do ar, das

pessoas, o estabelecimento do comércio e a vigilância, por meio do controle do fluxo

populacional. Medidas econômicas que controlassem a questão da instabilidade na produção e

no preço dos alimentos, visando a questão da fome.

Essa gestão dos elementos, em função da população, foi o que Foucault chamou de

governamentalidade.

1 Foucault se refere aos criminosos, os loucos e os, na época chamados, sodomitas, hoje conhecidos como
LGBTQIA +, em referência a Sodoma e Gomorra, cidades da mitologia judaico-cristã.
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Para o autor, todas estas ações podem ser entendidas como parte de um conjunto

amplo chamado de dispositivo policial2 (FOUCAULT, 2019, p. 364).

Este dispositivo é operado de duas formas: produzindo informações e dados referentes

a fenômenos exclusivos à população, como as taxas de natalidade, mortalidade, epidemias,

fome, taxa de criminalidade etc. compondo a estatística, como viria a ser chamada esta área

do conhecimento. Seguidas de intervenções diretas e indiretas no ambiente sustentadas pelas

informações produzidas pela estatística, focadas na vida e no bem-estar da população,

compondo a ciência conhecida como Economia Política.

Todas estas medidas visavam o controle dos riscos e dos impactos que esses

fenômenos tinham na população, por meio da redução de sua escala, permitindo a

continuidade da ordem.

Foucault se referia a um contexto muito específico, a Europa entre os séculos XVI e

XIX. Se mudarmos esse recorte espaço-temporal, para o século XXI ou para outras regiões do

globo, a análise exige a inclusão de outros elementos.

No Brasil, a escala, a natureza e a complexidade dos impactos causados por

fenômenos sempre foi maior, no século XXI, cada um deles foi aumentando e se agravando.

Surgiram novas doenças, novos tipos de crimes, mudanças climáticas mais severas.

Além disso, as causas e consequências desses fenômenos já não se restringem às

fronteiras nacionais há muito tempo. Portanto, a gestão dos elementos desses fenômenos cada

vez mais se tornou uma questão global e a manutenção da ordem passou a exigir ações para

além das fronteiras.

Avaliação da qualidade do ar e da água nos níveis local, nacional, regional e global,

quantificação dos níveis de desmatamento na Amazônia via satélite, controle sanitários sobre

a entrada de alimentos exportados, rastreio de transações financeiras, envios de lotes de

vacinas da Covid-19 para América Latina e África, intervenções humanitárias e intercâmbios

de técnicas e tecnologias de resposta ao crime.

Todas estas ações se mantêm num funcionamento que se assemelha ao antigo

dispositivo policial em relação à gestão de múltiplos elementos, mas teve como uma de suas

mudanças os agentes operadores.

Agora, ONGs, think tanks e organizações internacionais passaram a atuar tanto na

produção de dados como na realização das intervenções, seja desenvolvendo por conta própria

2 “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos instituições, organizações arquitetônicas,
decisões regulamentares, leis medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais,
filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode
estabelecer entre esses elementos”.
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metodologias e técnicas ou funcionando como distribuidoras de experiências bem sucedidas

(RODRIGUES, 2019, p. 199)

Essa participação contribuiu para o que Loïc Wacquant chamou de “tráfico

transcontinental de ideias e políticas públicas” (WACQUANT, 1999, p 27) e o que Rodrigues

definiu como um grande dispositivo de segurança de proporções planetárias, o

diplomático-policial (RODRIGUES, 2013).

Um tráfico transcontinental e dispositivo de segurança planetário, a cooperação

internacional funcionando para a sustentação de cada um e eles servindo a manutenção da

ordem.

Mas e sob um ponto de vista histórico? Quais casos e exemplos existem de cooperação

internacional no campo policial? Qual foi o seu papel na cooperação internacional na

formação da polícia? E quais foram esses resultados desta cooperação?

As influências estrangeiras na formação da Polícia Militar do Estado de São Paulo

No Brasil, existem seis forças de policiais, estabelecidas pelo artigo 144 da

Constituição de 1988, estas sendo: as Polícias Militares e o corpo de Bombeiros Militares, as

guardas municipais, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia

Ferroviária Federal e as Polícias Penais federais, estaduais e distritais; cada uma delas possui

suas próprias estruturas, formas de ingresso, hierarquia, carreira, podendo estar sob a

responsabilidade da esfera federal, estadual ou municipal; cada uma delas possui atribuições

específicas, como a PM que se ocupa de atividades no território como patrulhamento e

atendimento de emergências, a Civil é responsável pelas investigações, abertura de inquéritos

e preenchimento de Boletins de Ocorrência, a Guarda Civil Municipal por proteção do

patrimônio público etc.

No entanto, essas denominações e a separação em órgãos distintos do Estado brasileiro

foi construída ao longo de sua formação, são as formas institucionais de práticas estabelecidas

desde a vinda da Família Real Portuguesa, no começo do século XIX, quando surgiram as

primeiras organizações de caráter policial, a Guarda Real de Polícia3 (1809) e a Intendência

Geral da Polícia (1808).

A primeira era um grupo paramilitar focado na proteção da capital por meio de

atividades de patrulhamento e repressão de distúrbios, sendo subordinada ao Ministério da

Guerra e Justiça.

3 O brasão da PM do Rio de Janeiro é estampado com a sigla GRP e o ano de 1809.
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A segunda exercia funções mais difusas, como investigação criminal, garantia do

cumprimento de sentenças, realização de serviços públicos, como iluminação e o

abastecimento de água, mais assemelhadas às ações de cuidado e gestão indireta realizadas na

Europa, mencionadas por Foucault.

No entanto, o alcance de ambas não era nacional nem homogêneo, muito restrito a

capital, a GRP se assemelhava-se mais a de uma milícia urbana ou grupo paramilitar do que

propriamente um corpo policial.

O seu primeiro nome e o contexto da sua fundação são indicativos de qual era o papel

da polícia brasileira, a defesa da família real, que durante o período imperial se confundia com

o próprio Estado.

A criação daquelas organizações foi necessária para a consolidação de um Estado

ainda em formação e manutenção de uma ordem fragilmente sustentada, dadas as tensões

entre a recém-chegada nobreza portuguesa e o resto da população.

O caráter informal e a falta de centralização só foram corrigidos após a Proclamação

da República, em 1889, que se oficializou o trabalho policial, com uma carreira, recebendo

um salário fixo a partir de uma jornada de trabalho determinada, ou seja, uma adequação da

polícia aos padrões das relações capitalistas.

Esse processo estava inserido em um contexto de tensões regionais entre a oligarquia

paulista e as demais por conta da expansão da economia cafeeira e o controle que São Paulo

passou a exercer sobre o resto do país. Apesar da adoção de um modelo de república

federativa, a estrutura oligárquica favoreceu a constituição de um regionalismo que encontrou

nas polícias estaduais uma base de sustentação.

Ciente desse cenário e da ameaça a sua posição, o governo do Estado de São Paulo faz

um primeiro movimento direcionado à melhoria de sua polícia, na época chamada Força

Pública do Estado, solicitando ao governo federal a autorização da Missão Francesa de

Instrução Militar com o objetivo de modernização por meio da profissionalização.

O contrato inicial previa a presença da Missão por dois anos, mas por pressões de

figuras importantes do governo paulista, como Washington Luís e o Barão do Rio Branco, a

missão permaneceu no território entre 1906 e 1914.

Sobre o resultado, Azevedo (2010, p. 17) afirma:
Após esses anos de formação, instrução, fardamento, armamento e comando, a Força
Policial do Estado ostentava um alto padrão de organização e disciplina,
constituindo-se em instrumento de repressão e defesa, em que os governos se
apoiam legalmente, embora nem sempre com a preocupação primordial de defesa do
interesse público.
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O modelo implementado pela Missão francesa foi o da gendarmeria, disseminado na

Europa, em que organiza o corpo policial segundo os princípios da disciplina e da hierarquia

próprios das Forças Armadas (AZEVEDO, 2010, p.17).

O sucesso da Missão na formação da Força Pública4 foi tanto que o próprio Exército

nacional passou por um processo de instrução semelhante.

Desde a Constituição de 1934 e em todas as seguintes, o efetivo da Polícia Militar é

definido como “força reserva e auxiliar do Exército” e durante muito tempo o Comandante

Geral era escolhido, dentre os oficiais PM, pelo alto escalão do Exército, salvo as ocasiões em

que não o era exportado das próprias Forças Armadas.

Outras ações legais foram tomadas nesse sentido, como o Decreto-lei n.º 192 de

17/01/1936, que determinou que as PMs fossem organizadas da mesma forma que a infantaria

e a cavalaria como no Exército, ambas armas direcionadas à linha de frente em uma situação

de combate.

No período da Ditadura Civil-Militar, instaurada pelo golpe de 1964, esse processo

veio acompanhado do deslocamento da polícia para uma posição inferior em relação aos

membros do Exército, como visto pelos decreto-lei n.º 317 de 13/03/1967 que estabeleceu a

Inspetoria Geral da Polícia Militar, um órgão de fiscalização das ações da PM, sob o controle

do Exército que perdura até hoje.

O Ato complementar nº 40 de 30/12/1968 que limita o ganho máximo de um policial

militar ao membro do Exército de mesma patente. A última grande transformação veio com o

decreto o Decreto-lei n.º 66.862 publicado em 08/07/1970, que integrou as Polícias Militares

aos centros de informação e contrainformação do Exército (na época, a PM era responsável

por funções ligadas à segurança nacional, como proteção de delegações estrangeiras e de

pontos sensíveis como abastecimento de energia e água).

O retorno para um regime democrático, em 1985, foi marcado por um maior

investimento técnico e tecnológico na PMESP, com o objetivo de expandir a capacidade de

atuação da instituição em múltiplos cenários.

Alguns exemplos estão disponíveis no próprio site da instituição como: a entrega do

primeiro helicóptero e o retorno a aviação, dando uma visão mais ampla em determinadas

situações, a criação do Grupo de Ações Táticas Especiais, criado especificamente para

responder a situações ditas excepcionais; e o início da construção de um modelo de

policiamento comunitário que atendesse as necessidades do Estado de São Paulo.

4 A farda de gala da PMESP é muito semelhante a do exército francês.
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Policiamento comunitário é uma forma de execução da atividade policial focada na

presença cotidiana no território e uma maior proximidade com a população, visando a

prevenção do crime e modificação da imagem da força policial.

A importância dada foi tanta que, em 1997, foi criado o Departamento de Direitos

Humanos e Polícia Comunitária, para assim facilitar a canalização dos recursos necessários

para o aperfeiçoamento desse tipo de atuação dentro da corporação.

Porém, a falta de experiência prévia se mostrou um obstáculo na introjeção dessa

prática dentro da corporação com um formato adaptado à realidade do Estado de São Paulo,

com sua população de 15 milhões de habitantes, o centro econômico do país e uma

desigualdade social aguda.

Essa experiência foi buscada por meio da cooperação técnica internacional, um canal

por onde é possível o intercâmbio de técnicas para a resolução de problemas a partir do

conhecimento de outros sujeitos internacionais.

Entre Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Singapura, o Japão foi escolhido,

segundo o diretor do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos em 2011,

devido "à experiência com gerência de grandes populações em pequenos espaços”. O projeto

foi feito a partir do modelo de policiamento comunitário existente no país desde 1874

(ALVES, 2013, p. 43).

O uso da expressão gerência de grandes populações é significativo, pois é uma

declaração de um integrante do alto escalão, remetendo justamente a função da atividade

policial enquanto uma gestão populacional.

Tal projeto foi denominado de KOBAN, em referência a palavra KOBANsho que

denominava as bases nas quais os policiais residiam, realizando uma troca a cada doze horas

como forma de garantir uma permanência contínua, Ko significa troca e Ban significa

vigilância (Idem).

Na sua forma original, esse modelo assumia duas formas distintas: nas regiões mais

populosas nas grandes cidades se instalava uma base na qual doze policiais se revezavam em

grupos de três por turno de 24h com dois de folga. Já no interior, onde a quantidade de

pessoas era menor, um policial era transferido para a região, instalado com a família e ficava

responsável por aquela comunidade. Em 2011, existiam 6600 bases nas regiões populosas e

7800 no interior, sendo que o Japão inteiro possuía dimensões semelhantes às do Estado de

São Paulo (Ibidem).

Os policiais ali localizados tinham como atribuição a realização de patrulhamento,

mas também uma avaliação contínua das condições de um grupo de moradores e comerciantes
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que ali residiam, sendo responsável por manter um cadastro que deveria ser constantemente

atualizado.

Ainda durante o processo de busca por um modelo de policiamento comunitário, a PM

tentou desenvolvê-lo de forma independente, sem um vínculo formal, instalando em 1999 a

chamada Base Comunitária de Segurança, BCS, onde ocorria o revezamento de policiais da

mesma forma que no Japão. Essa iniciativa se mostrou infrutífera de modo que em 2005, a

PMESP assinou um acordo internacional com a JICA, a Agência de Cooperação Internacional

do Japão (ALVES, 2013, p. 45).

Esse acordo só foi assinado após um longo processo de análise e planejamento para

que o modelo japonês fosse adaptado à realidade paulista. Após a assinatura, foi estabelecido

um Grupo de Trabalho do qual participaram um policial japonês, os comandantes das

Companhias responsáveis pelas BCS, Oficiais do Comando de Policiamento da Capital e da

hoje extinta Divisão de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (Idem).

O projeto foi aplicado dentro do estado de São Paulo entre 2005-2007, com um foco

maior na capital, mas incluiu cidades metropolitanas como Taboão da Serra e Suzano e do

interior como São José dos Campos e Santos, no litoral. Foi obtido tamanho sucesso que ao

final de 2011, haviam sido instaladas um total de 54 BCS e a PMESP foi credenciada junto a

JICA como pólo difusor do Policiamento Comunitário do modelo japonês (ALVES, 2013, p.

46).

Esse esquadrinhamento do território em setores, o estabelecimento de postos fixo e a

atribuição de pessoal em cada um deles remete ao modelo da quarentena e do tratamento dado

à peste no século XVIII, o da vigilância, própria da disciplina (FOUCAULT, 2019, p. 157).

Em um novo acordo, desta vez assinado entre a JICA e a Secretaria Nacional de

Segurança Pública, com apoio do Ministério das Relações Exteriores e da Agência Brasileira

de Cooperação, o sistema KOBAN foi aplicado em outros 11 estados brasileiros e 5 países da

América Latina, e formou e forma Oficiais por meio do Curso Internacional de

Multiplicadores de Polícia Comunitária (Idem).

Este segundo acordo, foi incluído dentro do Programa Nacional de Segurança Pública

com Cidadania, criado entre os anos 2007 e 2012, estabelecendo um esforço de investimento

do governo federal na atividade policial (ALVES, 2013, p. 53)

Como é possível perceber a Polícia Militar brasileira teve diversas influências

estrangeiras no seu processo de formação e a cooperação internacional serviu como um canal

para estas influências.
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A Guarda Real e da Intendência Geral, instituições criadas após a vinda da família

real, que exerciam funções distintas, mas ambas necessárias para manutenção da ordem, como

a contenção de revoltas na capital e o cuidado com serviços de utilidade pública, em um

Estado ainda em formação.

O processo de profissionalização da polícia foi feito por uma missão militar francesa,

que moldou a então Força Pública do Estado, a sua imagem e semelhança, influências que

permanecem até hoje.

O Sistema Koban deu a expertise necessária para o estabelecimento de uma presença

contínua da PMESP nas regiões muito populosas do Estado de São Paulo, além de

transformar a própria PM em um pólo propagador de um outro modelo de policiamento,

dentro do contexto latinoamericano.

‘ Essas três influências estrangeiras moldaram o que a PMESP é hoje, não só uma força

policial extremamente técnica e capacitada para gestão da população do Estado de São Paulo

cotidianamente como em situações excepcionais, mas o ponto de entrada pelo qual o

policiamento comunitário, enquanto forma de condução da atividade policial entrou no Brasil

e na América Latina.

Uma quarta influência estrangeira, diferentemente das anteriores, não possui uma

origem marcadamente nacional e acontece em um campo mais abstrato, a partir daquela

divisão entre permitido e proibido, própria das leis das normas, que são os direitos humanos.

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial e a fundação da Organização das Nações

Unidas, os direitos humanos têm sido uma pauta da política mundial. Porém, com o impasse

da bipolaridade da chamada Guerra Fria, não possuía tração suficiente para mobilizar os

agentes estatais em torno dela.

Ao longo da segunda metade do século XX, novas tensões decorrentes de movimentos

que reivindicavam questões que não estavam diretamente relacionadas com a disputa entre as

duas superpotências, como o Maio de 68 na Europa, a luta pelos direitos civis nos Estados

Unidos, os processos de descolonização na Ásia e África e a resistência contra os regimes

ditatoriais latino americanos.

O fim da ditadura civil-militar no Brasil, em 1985, permitiu a inserção dos direitos

humanos dentro da institucionalidade brasileira, incluindo a PMESP.

Hoje, um dos seus pilares de suporte doutrinário são os Direitos Humanos, os outros

dois são Polícia Comunitária e Gestão pela Qualidade5.

5 Disponível em: https://www.policiamilitar.sp.gov.br/. Acessado em 02/09/2022.

https://www.policiamilitar.sp.gov.br/
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Os direitos humanos estão presentes na Constituição de 1988, o que pode ser

explicado pelo fato dos direitos humanos terem sido elevados a um nível superior ao de uma

legislação qualquer, agora estes são considerados como um valor universal compartilhado por

todos os seres humanos do planeta.

A modificação na institucionalidade da Polícia Militar de São Paulo com a inserção

dos direitos humanos e outras medidas semelhantes relacionadas como a criação de

Ouvidorias e dos Conselhos de segurança comunitários que operam segundo o entendimento

que a participação da sociedade pode ser uma forma de controle externo da atividade policial

(LIMA, 2011, p. 52).

Todas estas influências estrangeiras evidenciam a impossibilidade de entendermos a

polícia no Brasil olhando somente para o que ocorreu dentro das fronteiras nacionais e que a

cooperação internacional desempenhou e desempenha um papel relevante no investimento na

atividade policial, por meio de novas técnicas, tecnologias, saberes e princípios.

É nesse sentido que os Congressos sobre o Crime precisam ser analisados, afinal

historicamente a cooperação internacional é uma prática importante e recorrente no campo da

atividade policial.

A ONU é a maior organização internacional que desempenha um papel

importantíssimo enquanto um fórum para intercâmbio e estabelecimento de regras, padrões,

protocolos, inclusive em matéria criminal.

Histórico do Congresso das Nações Unidas para Prevenção do Crime e Tratamento de

Delinquente

Em 1955, aconteceu a primeira edição do Congresso das Nações Unidas para a

Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes, em Genebra, na Suíça, 10 anos depois da

fundação da ONU.

Desde então o mesmo congresso acontece a cada cinco anos, ao redor do globo,

totalizando catorze edições, onde os participantes são chamados para apresentar, discutir,

compartilhar experiências, pesquisas e políticas no campo da questão criminal.

A primeira edição do Congresso foi no ano de 1955, no entanto, cinco anos antes, em

1950 foi determinado que as Nações Unidas iriam assumir a responsabilidade por organizar

um evento sobre a questão do combate ao crime.

Foi com a resolução 415 (V) da Assembleia Geral da ONU, feita a partir de outras

resoluções do Conselho Econômico e Social, que transferiu as funções que antes eram da
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Comissão Internacional Penal e Penitenciária (IPPC, na sigla em inglês) fundada em 1872,

que se filiou à Liga das Nações, posteriormente. Nesta resolução em específico é estabelecido

que os recursos materiais, como a biblioteca e as quantias monetárias disponíveis,

pertencentes a IPPC seriam repassados a ONU e que esta daria continuidade, e mais

especificamente no parágrafo (d):

“As Nações Unidas devem se reunir a cada cinco anos em um congresso
internacional similar aqueles previamente organizados pelo IPPC. As resoluções
adotadas em tal congresso internacional deve ser comunicadas para o Secretário
Geral e, se necessário aos fazedores de políticas públicas” (ONU, 1950, p. 37,
tradução minha)6.

Um ponto reconhecido pela ONU no primeiro congresso foi justamente sua relação

com a instituição anterior “De um ponto de vista histórico, os Congressos das Nações Unidas

continuaram o trabalho dos Congressos feitos pelo IPPC, o décimo-segundo e último foi

sediado em Haia, em 1950”7(Idem).

Esse reconhecimento implica no fato do primeiro congresso da ONU e das suas

edições seguintes, junto com os promovidos pelo IPCC, poderem ser considerados como um

fórum para discutir a questão criminal, muito mais antigo do que seria se considerarmos 1955

como o seu início.    

Para preparação do primeiro congresso ficaram responsáveis o Departamento de

Assuntos Econômicos e Sociais, ligado ao Secretariado Geral, o Conselho Econômico e

Social, ligado a Assembleia Geral, junto com o Ad Hoc Advisory Committee of Experts,

composto de pessoas com experiência no campo da prevenção do crime e tratamento de

delinquentes, formado especificamente para pensar nas questões das regras de procedimentos,

na agenda e de participação. Quanto à participação foram convidados todos Estados membros

naquele momento a mandarem representantes e mais outros vinte e cinco não-membros8 que

possuiriam um caráter mais ativo quanto às decisões que seriam tomadas naquele âmbito e

que os demais representantes, sejam, organizações intergovernamentais, organizações não

governamentais, indivíduos, além de alguns escritórios, órgãos e agências especializadas da

própria ONU, teriam um caráter opinativo e observador.

8O nome de cada um consta nos anexos dos relatórios das primeiras edições.

7From a historical point of view, the United Nations Congresses continued the work of the previous Congresses
held by IPPC, the twelfth and last was held in The Hague, in 1950.

6 The United Nations shall convene Every five Years and an international congress similar to those previously
organized by the IPPC. Resolutions adopted at such international congresses shall be communicated to the
Secretary General and, if necessary, to the policy-makers.
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Gráfico I - Número de decisões e resoluções aprovadas ao final de cada edição do Congresso

das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal.

 

Fonte: United Nations Office on Crime and Drugs

A primeira edição contou cinquenta e um governos representados, duas organizações

intergovernamentais, o Conselho Europeu e a Liga dos Estados Árabes, três agências

especializadas, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura

(UNESCO), Organização Internacional do Trabalho (ILO) e Organização Mundial da Saúde

(WHO), quarenta e três organizações não governamentais e duzentos e trinta e cinco

indivíduos, inclusive dos chamados territórios confiados ou não-auto governados, comumente

conhecidos como colônias. 

A agenda era composta de cinco itens e todos estavam especificamente ligados à

questão prisional, seja para impedir a delinquência na juventude ou sobre o trabalho no

contexto da prisão. O congresso deliberou tanto sobre cada item da agenda de uma maneira

mais geral como requisitou que representantes de Europa, Ásia e Oriente Médio, América

Latina e América do Norte, fizessem palestras sobre como os itens da agenda aconteciam na

realidade da sua região.    

Foram aprovadas resoluções sobre cada tópico da agenda, enquanto que a maioria tem

um caráter explicitamente de recomendação, aquela que permaneceu sendo evocada nos

futuros congressos, foi a resolução que estabeleceu as Regras Mínimas para o Tratamento de

Prisioneiros, composta de uma série de diretrizes que deveriam ser seguidas pelos governos

signatários quanto a elementos envolvendo aqueles que se estavam sob tutela do Estado
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devido a uma pena imposta por causa da possível infração causada, abrangendo uma ampla

gama de pontos, desde a questão física da separação entre homens e mulheres, jovens e

adultos, julgados ou suspeitos, até questões cotidianas como alimentação e banho de sol. 

A segunda e terceira edições aconteceram em Londres e Estocolmo, respectivamente,

contando com um aumento de vinte governos representados e números semelhantes de

organizações intergovernamentais, ONGs e agências especializadas. O aumento mais

perceptível foi no total de indivíduos participantes, representantes ou não, indo de 512 na

primeira edição para mais de mil nas duas seguintes, mantendo-se a característica anterior de

pessoas vindas dos territórios sob tutela externa.

A agenda de ambos foi diferente em relação a Genebra, mas semelhantes entre si, com

temas focados na relação entre a questão socioeconômica e a penal, como a relação

crime-desenvolvimento e ação preventiva nas comunidades por meio de medidas sociais

como saúde e educação.  

No entanto, quanto à parte decisória ao final dos dois eventos a diferença foi de uma

diminuição em termos de quantidade e da importância que os resultados ao final teriam no

ordenamento jurídico internacional dentro do campo com o passar dos anos. No caso do

Segundo Congresso, foi feita uma separação entre as seções para as conclusões e

recomendações e aquela feita para as resoluções, e nesta última, composta de dois parágrafos,

somente é feito um pedido para não se reduzir e se intensificar os esforços das Nações Unidas

e dos Estados no campo da defesa social. No Terceiro Congresso, a diferença entre os

resultados do primeiro é ainda maior, com as expressões recorrentes do vocabulário da

diplomacia como expressa o desejo e nota com satisfação9, mas que não determinam quais

ações devem ser tomadas (ONU, 1965, p. 36, tradução minha).

Nos congressos de 1970 e 1975, no Japão e na Suíça, respectivamente, aconteceram

mudanças significativas em mais de um aspecto, mas também muito se manteve semelhante

aos anteriores. 

 O número de indivíduos permaneceu na faixa de mil, distribuídos entre oitenta e cinco

e cento e um governos representados nas respectivas edições. Na quinta edição, novas OIs

marcaram presença como Organização Internacional da Polícia Criminal (INTERPOL), da

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização para

Unidade Africana (OUA).

9 Express the wish e notes with satisfaction
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Uma completamente nova categoria de organização, com status de observador foi

incluída no congresso em Genebra, a dos movimentos de libertação nacional, com a presença

da Organização pela Libertação da Palestina (PLO) e do Congresso Nacional Africano

(ANC), na África do Sul.

Também houve mudanças de caráter qualitativo. O tema geral do congresso em Kyoto

que norteou a formulação da agenda foi crime e desenvolvimento, e se assemelhando-se

muito aos dois anteriores com a discussão acontecendo dentro das questões penais, sociais e

do desenvolvimento, com itens como “políticas de defesa social em relação ao planejamento

do desenvolvimento”10 e “participação pública na prevenção e controle do crime e da

delinquência”11 (ONU, 1970, p. 2, traduções minhas).

O tema do congresso de Genebra foi “Prevenção e Controle do Crime: os desafios do

último quarto do século”12 e foi marcado por uma discussão sobre os novos tipos de crimes

que surgiam, exemplo dos itens “Mudanças nas formas e dimensões da criminalidade -

nacional e transnacional”13 e “Consequências sociais da criminalidade: novos desafios de

pesquisa e planejamento”14 (ONU, 1975, p.6 traduções minhas).

Sobre os possíveis tratamentos dado a questão do crime, especificamente no contexto

América Latina, mas que acredito que hoje explique o que ocorre no globo como um todo,

Wacquant (1999, p. 10) escreve:
a alternativa entre o tratamento social da miséria e seus correlatos -

ancorados numa visão de longo prazo guiada pelos valores de justiça social e
solidariedade - e o seu tratamento penal - que visa as parcelas mais refratárias do
subproletariado e se concentra no curto prazo dos ciclos eleitorais e dos pânicos
orquestrados por uma máquina midiática - coloca-se em termos particularmente
cruciais na América do Sul.

A principal e mais perceptível mudança nestes dois congressos, no entanto, foi a

ausência de alguma decisão ou resolução, durante ambas as edições, que pudesse determinar

parâmetros ou expressar qual era a posição do congresso em relação às discussões feitas no

seu âmbito. É preciso fazer a ressalva de que no início do relatório do 4° congresso existe uma

pequena declaração feita em nome do congresso, todavia, esta não está inserida no sumário,

no anexo ou em qualquer seção do documento, diferentemente do que foi a mais importante

14Social consequences of criminality: new challenges of research and planning.

13Changes in the forms and dimensions of criminality - national and transnational.

12Crime Prevention and Control: challenges of the last quarter of the century

11 Public participation in the prevention and control of crime and delinquency;

10 Social defense policies in relation development planning.
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criação nas cinco edições ocorridas até então, as Regras Mínimas para o Tratamento de

Prisioneiros, produzida ao final do Primeiro Congresso das Nações Unidas para a Prevenção

do Crime e Tratamento de Delinquentes, esta que também é referida nos itens 3, da agenda de

Kyoto, e 8, na agenda de Genebra.

Antes do estado atual em que o Congresso se encontra hoje, houve um último processo

de transição, que durou de 1980 até 1995, um total de quatro edições, ocorridas em Caracas,

Milão, Havana e Cairo, respectivamente.

Ao longo deste período, vinte novos Estados participaram, escritórios e órgãos até

então não mencionados das Nações Unidas passaram a figurar como observadores, como os

institutos regionais para prevenção do crime e tratamento de delinquentes.

As agendas também se assemelhavam, todas envolvendo o desenvolvimento de

pesquisa, políticas públicas e cooperação internacional no campo da justiça criminal e do

combate ao crime.       

O termo transição é usado para se referir a duas coisas: primeiro a resolução 46/152 da

Assembleia Geral, que dissolve a Commission on Crime Prevention Control e estabelece a

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, que se tornaria o principal órgão da

ONU no que diz respeito a sua produção em relação ao crime e futuramente teria um papel

importante dentro do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla

em inglês) e da passagem de um estado onde poucas ou nenhuma decisão saia ao final do

congresso, para uma situação com uma considerável.

Ao longo deste intervalo de quinze anos foram aprovados 121 itens dentro do termo

guarda-chuva Decisões do Congresso, composto de declarações, resoluções, instrumentos e

recomendações.

Por fim, nas últimas cinco edições do Congresso, já no século XXI, que aconteceram

em Viena, Bangkok, Salvador, Doha e novamente em Kyoto. Apesar de o nome ter sido

alterado para UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, numericamente as

últimas edições se mantiveram semelhantes, com um número de Estados participantes na casa

da centena e os entes observadores, como OIs, ONGs, escritórios, órgãos e agências

especializadas se manteve relativamente o mesmo, com algumas variações. A agenda destes

se manteve ampliada com já vinha acontecendo, agora citando crimes específicos que

passaram a ser abordados no contexto, como corrupção, tráfico de pessoas e lavagem de

dinheiro, sempre com um enfoque em qual deveria ser o papel da cooperação internacional

em promover esse combate.   
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O traço característico deste novo ciclo foi este: todas tiveram duas resoluções,

aprovando as credenciais dos participantes, uma medida operacional visando confirmação das

identidades, e outra no formato de uma declaração em relação ao tema do geral do evento15.

O ponto em comum entre cada uma destas declarações é o foco na afirmação da

amplitude que o fenômeno do crime requer, por meio de “sinergias”, “estratégias

abrangentes” “integração com o resto do agenda das Nações Unidas” e, na última edição,

realizada em 2020, reforçando a importância que “Prevenção do Crime, da Justiça Criminal e

do Rule of Law” para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2020).

Cada uma destas expressões demonstram um esforço em direção da reorganização do

já existente, enfatizando o desejo por mecanismos com uma alta amplitude e integrados entre

si, que cumpram múltiplas funções, remetendo a lógica da segurança enquanto forma de

organização da vida (FOUCAULT, 2008, p. 26).

Resultados dos Congressos na institucionalidade das Nações Unidas

Apesar das mudanças ao longo dos anos na atuação das Nações Unidas em relação à

temática do crime, ela tem sido recorrente desde os primeiros anos da sua fundação, com a

primeira resolução datada de 1950 e sendo continuamente aumentada com o passar do

tempo.  

Nem todas as resoluções que tratam sobre o tema foram iniciadas nos Congressos

sobre o Crime, ao longo da sua trajetória, de 1955 e até hoje, ele desempenhou um importante

papel na constituição na maioria delas e na maneira como a organização entende como deve

ser o seu papel dentro desse campo.  

A aprovação de uma resolução pelo Congresso é uma sinalização dos especialistas de

todo o mundo (representantes de governos, ONGs, OIs ou individuais) sobre a situação do

crime no globo e o que deve ser feito em relação a ela. Essa sinalização confere à resolução

em questão um peso maior no momento da votação no plenário da Assembleia geral, como

uma chancela da ciência a respeito das medidas e ações propostas. 

15Bangkok Declaration Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice,
em 2005. Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and
Criminal Justice and their development in a Changing World, em 2010. Doha Declaration on Integrating Crime
Prevention and Criminal Justice into the Wider United Nations Agenda to Address Social and Economic
Challenges and to Promote the Rule of Law at the National and International Levels, and Public Participation,
em 2015. Kyoto Declaration on Advancing Crime Prevention, Criminal Justice and the Rule of Law: Towards
the Achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development, em 2020.
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Esta seção tem dois objetivos: apresentar o número de resoluções aprovadas no espaço

considerado como o mais democrático e inclusivo das Nações Unidas, a Assembleia Geral; e

comparar o número de resoluções aprovadas ao final de cada congresso com o número total

das que foram ratificadas pela Assembleia Geral.

Gráfico II - Número de resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Prevenção

do Crime e Justiça Criminal entre 1950-2020

Fonte: United Nations Office on Crime and Drugs

Nas primeiras décadas da ONU a produção decisória sobre o assunto foi

consideravelmente pequena, das décadas de 1950 até 1970, somente foram aprovadas 10

resoluções, começando com a já citada resolução 415 (v) da Assembleia Geral, que transferiu

a competência para produção de pesquisa, legislação e políticas públicas internacionais sobre

o crime da Comissão Internacional Penal e Penitenciária para as Nações Unidas, e desse total,

nove foram aprovadas entre os anos de 1970 e 1979, havendo um vácuo na década de 1960. 

Nesse primeiro período a resolução que merece um maior destaque é a 34/169

aprovada em 17 de dezembro de 1979, que estabeleceu o Código de Conduta para Oficiais

Responsáveis pela Aplicação da Lei, documento importante no contexto da atividade da

organização, sendo retomado nas três edições seguintes do congresso e reiterada a sua

necessidade de disseminá-lo no território nacional dos Estados-membros como forma de

regular a atividade de “todos os oficiais da lei, seja apontados ou eleitos, que exercem poderes

de polícia, especialmente os poderes de prisão e detenção” (ONU, 1979, p. 185).
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Neste documento são delineados os termos sob os quais as autoridades ligadas ao

ramo penal e policial devem agir, com relação ao uso de armas de fogo, do tratamento de

indivíduos sob custódia e o procedimento em relação à violações (ONU, 1979).

Este documento é guiado pelo ideal de controle da atividade policial, assim como a

criação dos Conselhos Comunitários de Seguranças, das Controladorias e Ouvidorias dentro

da institucionalidade das polícias militares, após a redemocratização.

A década de 1980 começou com o processo de desbloqueio das ações nesse campo,

com um aumento significativo da produção normativa da Assembleia Geral, com um enfoque

na combinação entre questões específicas e valores universais, como no caso da resolução

37/194 (1982) que estabelecia princípios éticos para a prática da medicina em contextos de

detenção ou a resolução 40/33 (1985) produzida a partir de uma das decisões do 7° Congresso

que estabelece as Regras de Pequim, propondo parâmetros mínimos para administração da

justiça para crianças e adolescentes.

A partir de 1990 a contribuição das Nações Unidas para o campo da resposta ao crime

passa a ser maior e diversa, com três vezes mais resoluções do que na década anterior, com

temáticas e normas das mais variadas, desde a computorização da justiça criminal até tratados

modelos para cooperação nesse campo.

Demonstrando assim, a intenção de tornar a resposta ao crime mais eficiente em

termos de recursos e investimentos, facilitando intercâmbios entre Estados por meio da

digitalização e da antecipação de procedimentos, como a confecção de um tratado de

cooperação.

Mas a produção foi além, com a resolução 46/152 Criação de um programa efetivo de

prevenção do crime e justiça criminal16 (ONU, 1991, p. 217, tradução minha) sendo

importantíssima para toda a trajetória futura, com o próprio nome indicando a existência de

uma falta de efetividade nas ações anteriores da organização.

É interessante olhar especificamente para o Capítulo II do anexo denominado

Programa de Ação, especificamente as seções Objetivos e Escopo; na primeira, todos os itens

demonstram uma intencionalidade direcionada a questão do combate ao crime transnacional,

nos níveis nacional, regional e global, na cooperação e integração dos Estados-membros, na

padronização dentro de limites internacionais, baseados no respeito pelos direitos humanos,

para aplicação de uma justiça criminal eficiente e efetiva; no segundo, se estabelece quais

ações seriam de responsabilidade do programa, como pesquisa, intercâmbio, treinamento,

disseminação e cooperação técnica.

16Creation of and effective crime prevention and criminal justice programme.
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Um ponto interessante em relação a essa resolução em específico é a oficialização da

Comissão para Prevenção do Crime e Justiça Criminal (CCPCJ, na sigla em inglês) como uma

comissão funcional sob a autoridade do Conselho Econômico e Social, que é definida como o

principal órgão formulador de políticas públicas das Nações Unidas no campo da prevenção

do crime e da justiça criminal17, composta de 40 Estados-membros eleitos pelo Conselho

Econômico e Social (ECOSOC, na sigla em inglês) que cumprem um mandato de três anos.

Outras resoluções, como a de 1992/22 do ECOSOC que expandiu o mandato e as

prioridades do UNODC (ONU, 1992) e 61/252 de 2006, da Assembleia Geral que concede

mais autonomia ao órgão ao atribuí-lo o caráter de governing body no contexto (ONU, 2006).

Uma característica interessante desta comissão é a proporção na qual a os

Estados-membros estão divididos, 12 Estados africanos, 9 Estados asiáticos, 8 Estados da

América Latina e Caribe, 4 Estados do Leste europeu e 7 da Europa Ocidental e outros países,

sendo que se prestarmos uma atenção a essa proporção veremos que 33 dos 40 Estados estão

em continentes pertencentes ao chamado Terceiro Mundo, mostrando assim quais Estados

seriam das Nações Unidas mais qualificados para um órgão responsável pela questão

criminal.

É sob o guarda-chuva desta comissão que está o PNI, United Nations Crime

Prevention and Criminal Justice Programme Network que reúne todos os institutos regionais

e inter-regionais, próprio das Nações Unidas ou em parceria com a organização, que

contribuem para a produção científica e de políticas públicas sobre a temática.

A mesma comissão também cumpre um papel na agenda global atual da ONU, os

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, contribuindo especificamente no Objetivo 16

“Paz, Justiça e Instituições Eficazes” e todas suas metas particulares estão diretamente

integradas nas suas competências e responsabilidade. A comissão também contribui

indiretamente para os objetivos 4. sobre educação de qualidade, 5 sobre igualdade de gênero,

11. sobre cidades e comunidades sustentáveis, 14. a respeito de vida debaixo da água, 15 em

relação à vida terrestre e 17 visando estabelecer parcerias para o cumprimento dos objetivos.

O direcionamento para todas estas áreas, em maior ou menor quantidade, é um elemento que

destoa bastante das resoluções aprovadas pela Assembleia Geral no início da empreitada da

organização sobre a questão do crime, trazendo uma universalidade que ultrapassa a questão

do Homem como sujeito de direito internacional.

17the principal policy making body of the United Nations in the field of crime prevention and criminal justice.
Disponível em <https://www.unodc.org/unodc/index.html> . Acessado em 04/07/2022.



22

Da década de 1990 em diante a produção normativa da Assembleia Geral continua

aumentando, mas em um nível consideravelmente menor do que na transição ao fim dos anos

de 1980, o que pode aparentar uma contradição entre os Gráficos I e II, já que após o 8°

Congresso, em 1990, a queda no número de decisões ao final da edição seguinte, em 1995, e a

estagnação em duas decisões, que perdura até hoje.

No entanto, se levarmos em conta a resolução 46/152, e as suas decorrências já

mencionadas, é possível afirmar que o protagonismo que o Congresso detinha como um

fórum para debate, intercâmbio e produção, diminui consideravelmente a partir da ampliação

do espaço, do tempo e dos recursos dedicados à questão do crime, no contexto das Nações

Unidas.

Conclusão

Os Congressos da ONU Sobre o Crime se estabeleceram como um fórum feito

especificamente sobre a questão do crime e da atividade policial.

Em termos de resultados, os congressos produziram resoluções que seriam aprovadas

pela Assembleia Geral e teriam repercussões no ordenamento e nas instituições brasileiras,

criaram modelos de tratados internacionais, produziram exemplos de políticas públicas e de

produção científica.

Ao longo dos seus setenta anos de existência, os Congressos da ONU Sobre o Crime

passaram por ciclos, ora com ênfase maior na questão carcerária, nas relações entre o crime e

a questão socioeconômica, nos novos tipos de crimes, os desafios impostos e por fim como

lidar com a questão criminal de forma ampla e conectada com o resto da agenda das Nações

Unidas.

Esse encontro se manteve por praticamente toda a existência das Nações Unidas, com

variações em termos de produtividade e significância, mas sua existência, ao final, garantiu

solidificação dentro da institucionalidade e assim o reforço da importância da questão

criminal e da atividade policial.

Logo, a cooperação internacional na área policial se mostrou um canal muito efetivo e

eficiente em termos de circulação de ideias e políticas públicas, com alto grau de

adaptabilidade ao longo do tempo e sobre diversas temáticas, que teve um espaço próprio e

evoluiu e se consolidou como parte da institucionalidade da organização.

Contribuindo para a canalização do fluxo de ideias e políticas públicas que mantém a

gestão global do dispositivo diplomático-policial.
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