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RESUMO 

O presente estudo busca anexar informações sobre as diversas nações e organizações que 

participarão da simulação, acerca de diversos assuntos ligados às instituições policiais ao redor 

do mundo, relacionando conteúdos como a violência policial e a precarização da polícia. Para 

tanto, utiliza-se de uma análise bibliográfica-documental sobre o tema, bem com um estudo 

sobre alguns dados de relatórios internacionais, dados geográficos e peculiaridades históricas, 

sociais e econômicas de cada país representado. Dessa forma, objetiva-se discutir números, 

conflitar nações, abarcar o histórico da instituição policial, assim como os seus objetivos e 

principais problemáticas. Ademais, busca expressar os mecanismos de proteção das 

organizações sejam elas internacionais e/ou não-Governamentais, almejando assim apresentar 

conteúdos e informações, como também incitar a reflexão referente às possíveis intervenções 

para solucionar os entraves elencados. Assim, por se tratar de um estudo direcionado e 

detalhado sobre cada membro presente na reunião, é de extrema importância a sua leitura, não 

só pela sua atualidade, como também pela importância da temática em questão.  

 

Palavras-Chave: Segurança Pública. Polícia. Estados. Organizações Internacionais. Direitos 

Humanos.  

 

  



 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

AI — Anistia Internacional. 

ALP — Polícia Local Afegã.  

ANZUS — Tratado de Aliança Militar Defensiva do Pacífico Sul. 

BLM — Black Lives Matter. 

CDH — Conselho de Direitos Humanos. 

CIDH — Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

CPCJC — Comissão sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal. 

EUA — Estados Unidos da América. 

FARC — Forças Armadas Revolucionárias Colombianas.  

FMI — Fundo Monetário Internacional. 

FPS — Força Policial de Singapura.  

HRW — Human Rights Watch.  

IDH — Índice de Desenvolvimento Humano. 

IRGC — Guarda Revolucionário do Irã.  

KGB — Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti 

LGBTQI+ — Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis, Queers, Intersex e outros. 

LAPOP- Latin America Public Opinion.  

MVD — Ministerstvo Vnutrennikh Del.  

NAJA — Força de Execução da Lei da República Islâmica do Irã.  

ONU — Organização das Nações Unidas. 

OTAN — Organização do Tratado do Atlântico Norte.  

PDI — Policía de Investigaciones. 

PIB — Produto Interno Bruto. 

PNC — Polícia Nacional Colombiana.  

PNC — Polícia Nacional Congolesa. 

PPS — Patrul'no-Postovaia Sluzhba. 

RPMC — Real Polícia Montada do Canadá.  

SER — Programa de Empregadores Sazonais Reconhecidos.  

UNODC — Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. 

URSS — União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

 

 



 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO..................................................................................................................... 7 

2 BLOCO AFRICANO.............................................................................................................8 

2.1 ÁFRICA DO SUL.............................................................................................................8 

2.2 CONGO.............................................................................................................................9 

2.3 NIGÉRIA.........................................................................................................................10 

2.4 QUÊNIA..........................................................................................................................12 

2.5 UGANDA........................................................................................................................13 

3 BLOCO AMÉRICA LATINA E CARIBE ....................................................................... 15 

3.1 BOLÍVIA.........................................................................................................................15 

3.2 BRASIL...........................................................................................................................16 

3.3 CHILE.............................................................................................................................18 

3.4 COLÔMBIA....................................................................................................................18 

3.5 CUBA..............................................................................................................................20 

3.6 GUATEMALA................................................................................................................21 

3.7 MÉXICO.........................................................................................................................22 

3.8 URUGUAI...................................................................................................................... 23 

4 BLOCO ÁSIA-PACÍFICO................................................................................................. 25 

4.1 AFEGANISTÃO.............................................................................................................25 

4.2 ARÁBIA SAUDITA.......................................................................................................26 

4.3 AUSTRÁLIA..................................................................................................................27 

4.4 CHINA............................................................................................................................28 

4.5 ÍNDIA..............................................................................................................................29 

4.6 IRÃ..................................................................................................................................30 

4.7 JAPÃO.............................................................................................................................32 

4.8 NOVA ZELÂNDIA........................................................................................................33 

4.9 SINGAPURA................................................................................................................ .34 

5 BLOCO LESTE EUROPEU .............................................................................................. 36 

5.1 RÚSSIA...........................................................................................................................36 

6 BLOCO OESTE EUROPEU E OUTROS .........................................................................38 

6.1 ALEMANHA..................................................................................................................38 

6.2 AUSTRÁLIA..................................................................................................................27 

6.3 CANADÁ........................................................................................................................39 

6.4 FINLÂNDIA...................................................................................................................42 



 

6.5 FRANÇA.........................................................................................................................43 

6.6 REINO UNIDO...............................................................................................................44 

7 ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS ............................................................46 

7.1 ANISTIA INTERNACIONAL (AI)...............................................................................46 

8 CONCLUSÃO ......................................................................................................................48 

REFERÊNCIAS…………………………………………………………………………….. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 

1 INTRODUÇÃO 

O papel da instituição policial molda-se a partir do arranjo social de determinado 

espaço geográfico que está inserido. A sua complexidade dar-se-á, em sua maioria, na garantia 

da aplicação das legislações. Dessa forma, a polícia desperta discussões acaloradas sobre seu 

funcionamento, histórico e atuação diante da sociedade.1 

Em parte dos Estados, a polícia é um instrumento direto da política de governo e 

extensão do poder das autoridades governamentais. Ainda, recai sobre a instituição os poderes 

projetados para garantir a liberdade e os direitos fundamentais da população.2 Seu 

comportamento destoa a depender dos ambientes que irão exercer suas atividades. Consoante, 

observa-se a incidência mais intensiva e repressiva da força policial a determinados grupos 

sociais, especialmente em situações que a instituição policial tenha perpetrado sérias violações 

dos direitos humanos contra os civis, que deveriam proteger.3 

 Assim, ressalta-se que, no presente Guia, encontrarão as diversas formas de atividades 

policiais nos Estados a serem simulados, seus modos de formação, bem como dados e relatórios 

sobre a incidência da repressão policial, a fim de demonstrar as consequências da política 

criminal adotada por cada plano de governo. 

 

 

  

                                                           
1 VALLA, Wilson Odirley. Polícia: funções, atividades e características. Disponível em: 

http://www.pmpr.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=665. Acesso em 02 mar. 2019. 
2 UNODC. Criminal Justice Reform. Disponível em: https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-

reform/criminaljusticereform.html#Police%20reform. Acesso em 07 maio 2019. 
3 CRAVEN, Julia. More Than 250 Black People Were Killed By Police In 2016 [Updated]. HuffPost US. 

Disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/entry/black-people-killed-by-police-

america_n_577da633e4b0c590f7e7fb17?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb

S8&guce_referrer_sig=AQAAABp9Nlp1rykyjtwJxZgeG9OmnMvpkuIFIpSesWHH2gqjyD59ZcwkJEqc88t765I

RMoiG80C_K7IZJwjgll50NlDibbPiKgFUjq8yUK8Crg9tsXpWRkju2z6p8Nyo5Sz7Eot05cQ-

QTsPRJpsaU8JQLtX3VihFsRb40HeoZLvOKcK. Acesso em 08 mar. 2019. 
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2 BLOCO AFRICANO 

Organizado de acordo com a posição geográfica dos países, o Bloco Africano é 

marcado por nações que sofrem diariamente os impactos da extrema pobreza, resultado da 

exploração colonial e neocolonialista. Os Estados possuem a base econômica voltada para a 

agricultura e exploração de recursos naturais, como petróleo, gás e minérios como o ouro e 

diamantes. Dentre as nações que compõem o bloco, todos os países são membros da CPCJC, 

sendo, portanto, de extrema relevância para a reunião e futuros debates. 

 

2.1 ÁFRICA DO SUL 

A República da África do Sul está localizada no continente africano e possui uma 

população de cerca 50,7 (cinquenta vírgula sete) milhões de habitantes.4 Com uma cultura 

muito rica e diversa, a nação tem em média de 11 (onze) línguas faladas por seu povo, além da 

convivência de diferentes religiões, como o cristianismo, o islamismo e as crenças indígenas. 

Além disso, é uma das maiores e mais desenvolvidas economias do continente africano, sendo 

governado pelo Presidente Cyril Ramaphosa,5 com principais parceiros comerciais a China, os 

Estados Unidos da América (EUA), a Alemanha, o Japão, o Reino Unido, a Índia, a Holanda, 

a Suíça e o Moçambique.6  

Viveu, até 1994, uma política de separação racial chamada apartheid. Esse governo 

de minoria branca foi marcado por décadas de isolamento internacional, oposição armada e 

protestos em massa, findando-se após uma negociação, que foi seguida de uma liderança eleita 

de forma democrática. Esta, por sua vez, iniciou a correção de desequilíbrios sociais e 

incentivou a reconciliação interna e internacional.7 

Já no que concerne a temática proposta, segundo o art. 205 da Constituição da África 

do Sul, os objetivos principais da instituição policial é a prevenção, o combate e investigação 

de crimes, bem como, a manutenção da ordem pública, a proteção dos habitantes da nação e a 

sua propriedade, a defesa e a aplicação da lei.8 

                                                           
4 BBC NEWS. South Africa country profile. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-africa-

14094760. Acesso em 20 mar. 2019. 
5 Idem.  
6 ÁFRICA DO SUL. Comércio na África do Sul. Disponível em: https://www.africadosul.org.br/comercio. 

Acesso em 16 maio 2019. 
7 BBC NEWS. South Africa country profile. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-africa-

14094760. Acesso em 20 mar. 2019. 
8 SOUTH AFRICAN GOVERNMENT. Police and defence. Disponível em: https://www.gov.za/about-

sa/police-and-defence: Acesso em 16 maio 2019. 
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Ademais, o Plano de Desenvolvimento Nacional daquela nação complementa a 

Constituição e enfatiza que o policiamento é necessário para uma África do Sul democrática.9 

No intuito de cumprir tais objetivos, o plano supramencionado estabelece cinco prioridades 

para que a polícia possa alcançar sua missão, quais sejam: fortalecer o sistema de justiça 

criminal; profissionalizar o serviço policial; desmilitarizar a polícia; incentivar a participação 

da comunidade em questões de segurança; e, priorizar uma abordagem integrada.10 

Em que pese tantos objetivos nobres expressos na Constituição e no Plano de 

Desenvolvimento Nacional para as forças policiais do país, observa-se que ainda é muito 

recorrente o número de casos de abuso do poder da polícia. Isso, pois, a Diretoria Independente 

de Investigação Policial reportou um aumento nos casos de abuso de poder por agentes nos 

últimos anos, incluindo mortes, torturas, estupros e agressões.11 A frequência dos 

acontecimentos é muito preocupante, mas, a quantidade de casos em que esses policiais saem 

impunes também impressionam, segundo dados da Anistia Internacional no relatório do país 

feito em 2017/2018. Essa cultura de brutalidade policial muito se parece com a conduta tomada 

à época do apartheid.12  

 

2.2 CONGO 

A República Democrática do Congo é um vasto país com imensos recursos 

econômicos e, até recentemente, esteve no centro do que alguns observadores chamam de 

"guerra mundial da África", com o sofrimento generalizado de civis. O país ocupa uma área de 

2,34 (dois vírgula trinta e quatro) milhões km², e possui uma população de 81,5 (oitenta e um 

vírgula cinco) milhões de habitantes.13 

Nesse sentido, no que se refere à instituição policial, a Polícia Nacional Congolesa 

(PNC) é a força policial nacional da República Democrática do Congo, que consiste de 110 

(cento e dez) mil a 150 (cento e cinquenta) mil oficiais e opera no nível provincial, respondendo 

ao Ministério do Interior. Todavia, o país é conhecido por corrupção, repressão a dissidentes 

                                                           
9 SOUTH AFRICAN GOVERNMENT. Police and defence. Disponível em: https://www.gov.za/about-

sa/police-and-defence. Acesso em 16 maio 2019. 
10 Idem. 
11 AMNESTY INTERNATIONAL. South Africa 2017/2018. Disponível em: 

https://www.amnesty.org/en/countries/africa/south-africa/report-south-africa/. Acesso em 16 maio 2019. 
12 SAFERSPACES. Police Brutality in South Africa. Disponível em: 

https://www.saferspaces.org.za/understand/entry/police-brutality-in-south-

africa#Whathascausedpoliceofficerstobecomeoffendersandsuspectstobevictimsofpoliceviolence. Acesso em 16 

maio 2019.  
13 BBC NEWS. DR Congo country profile. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-africa-13283212. 

Acesso em 19 maio 2019.  
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políticos e outros abusos dos direitos humanos.14 Em que pese, a Human Rights Watch (HRW), 

organização internacional de direitos humanos, já acusou a polícia congolesa de executar 

extrajudicialmente dezenas de pessoas durante operação contra gangues em Kinshasa.15 

A PNC é a força policial nacional na República Democrática do Congo, e é composta 

por uma combinação de oficiais aposentados; membros de ex-grupos de milícias; e ex-militares. 

Os ex-combatentes foram integrados à polícia por uma questão de conveniência política e sem 

treinamento específico. A mistura de civis e ex-militares de diversas origens contribuiu para a 

falta de coesão dentro da polícia. Além disso, a força policial é separada em um ramo 

administrativo (polícia administrativa) e um ramo legal (polícia judiciária), ambos trabalhando 

com o judiciário para processar crimes. Ademais, possui cinco estruturas policiais 

nomeadamente: o Conselho Superior, a Comissionamento Geral, a Inspeção Geral, as 

Delegacias Provinciais e as unidades territoriais e locais.16 

 

2.3 NIGÉRIA 

A República Federal da Nigéria é um país da África Ocidental cuja população é de 

cerca de 200,3 (duzentos vírgula três)17 milhões de habitantes, sendo o 7º país mais populoso 

do mundo.18 Contudo, o seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é considerado baixo.19 

Em contraste, o país tem um cenário econômico muito positivo, sendo ele a maior economia da 

África, acumulando um Produto Interno Bruto (PIB) de 375 (trezentos e setenta e cinco) bilhões 

de dólares americanos.20 

Acerca da atuação policial, o país possui a Força Policial Nigeriana, a qual tem por 

objetivos principais combater a criminalidade, manter a lei e ordem e garantir a segurança dos 

                                                           
14 HUMAN RIGHTS WATCH. OPÉRATION LIKOFI: Meurtres et disparitions forcées aux mains de la police 

à Kinshasa, République démocratique du Congo. Disponível em: 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc1114fr_ForUpload_1_2.pdf. Acesso em 19 maio 2019. 
15 ALJAZEERA. Police in DR Congo accused of extrajudicial killings. Disponível em: 

https://www.aljazeera.com/news/2019/02/police-dr-congo-accused-extrajudicial-killings-

190221134755980.html. Acesso em 19 maio 2019. 
16 AFRICAN POLICING CIVILIAN OVERSIGHT FORUM. The Democratic Republic of Congo. Disponível 

em: https://apcof.org/country-data/drc/. Acesso em 19 maio 2019. 
17 WORLDOMETERS. Nigeria Population. Disponível em: https://www.worldometers.info/world-

population/nigeria-population/. Acesso em 24 maio 2019. 
18 Idem. 
19UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Human Development Indices and Indicators: 2018 

statistical update. Disponível em: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf. Acesso em 24 maio 

2019. 
20TRADING ECONOMICS. Nigéria: PIB. Disponível em: https://pt.tradingeconomics.com/nigeria/gdp. Acesso 

em 24 maio 2019. 
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cidadãos.21 Contudo, a polícia local tem envolvimento histórico com condutas não 

profissionais, corruptas e criminosas.22 Nesse contexto, em análise proveniente da Human 

Rights Watchs, membros da instituição policial têm uma imagem de antagonistas, tornando a 

Força Policial Nigeriana um símbolo da corrupção irrestrita, má administração e abuso de 

poder.23 

Ademais, também é relatado um cenário de extorsão advinda dos policiais.24 É 

cotidiano no país a abordagem injusta feita pelos agentes de segurança, nas quais eles raptam 

civis e só os soltam em troca de dinheiro ou favores, caracterizando o crime.25 Assim, a má 

conduta dos policiais unida com diversos problemas de segurança pública deixa a Nigéria em 

uma situação de caos social.26 

No quesito de segurança pública, o país sofre com o Boko Haram, um grupo terrorista 

cujo objetivo é instituir o Sharia, ou seja, a Lei Islã.27 O grupo realiza diversos atentados ao 

redor do país, utilizando, inclusive, crianças-bomba em seus ataques.28 Por óbvio, a segurança 

no país é muito instável e fragilizada, sendo a sociedade-civil o principal alvo do grupo.29 As 

forças nacionais conseguiram algum sucesso em retirar os rebeldes das cidades grandes, porém, 

os ataques nas áreas rurais continuam com regularidade.30  No processo de combate ao Boko 

Haram, entretanto, as tropas nigerianas foram acusadas de violações dos direitos humanos, 

incluindo assassinatos extrajudiciais31.32 

 

                                                           
21LEGIT. Primary duties of Nigerian police. Disponível em: https://www.legit.ng/1125421-primary-duties-

nigerian-police.html. Acesso em 24 maio 2019. 
22WATCH, Human Rights. Corruption and Human Rights Abuses by the Nigeria Police Force. Disponível 

em: https://www.hrw.org/report/2010/08/17/everyones-game/corruption-and-human-rights-abuses-nigeria-

police-force. Acesso em 24 maio 2019. 
23 Idem. 
24 Idem. 
25 Idem. 
26 Idem. 
27CNN. Boko Haram Fast Facts. Disponível em: https://edition.cnn.com/2014/06/09/world/boko-haram-fast-

facts/index.html. Acesso em 24 maio 2019. 
28BBC. Meninas de 7 e 8 anos são usadas como 'bombas humanas' na Nigéria, diz polícia. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38287158. Acesso em 24 maio 2019. 
29 Idem. 
30FELTER, Claire. Nigeria’s Battle With Boko Haram Through mass kidnappings, bombings, and. 

Disponível em: https://www.cfr.org/backgrounder/nigerias-battle-boko-haram. Acesso em 24 maio 2019. 
31 Assassinatos extrajudiciais são aqueles nos quais a vítima é executada por autoridades governamentais ou 

indivíduos sem a sanção de qualquer procedimento judicial justo. 
32 FELTER, Claire. Nigeria’s Battle With Boko Haram Through mass kidnappings, bombings, and. 

Disponível em: https://www.cfr.org/backgrounder/nigerias-battle-boko-haram. Acesso em 24 maio 2019. 
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2.4 QUÊNIA 

A República do Quênia, localizada na África Oriental, foi colonizada pelo atual Reino 

Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, tendo alcançado sua independência em 1963, após 

uma série de revoltas do agora conhecido como Movimento Mau Mau.33 Após a descolonização 

foram instauradas eleições com partido único, regime que perdurou até 1992 quando o 

parlamento finalmente abriu o governo para a criação de novos partidos, e em 2007 organizou 

uma comissão para garantir que as eleições se dessem de forma segura e democrática.34 

A nação, em virtude do neocolonialismo, é de imensa diversidade, com várias tribos e 

povos diferentes na região, fator esse que produziu uma estonteante pluralidade étnica, mas 

também conflitos.35 Proveniente também desse fator, o Quênia sofre com a constante ameaça 

de um grupo terrorista somali, al-Shabaab, que tenta estabelecer um Estado Islâmico no 

nordeste do território queniano.36 

O Serviço Nacional de Polícia do país é separado em Serviço de Polícia do Quênia e 

Serviço Administrativo de Polícia, no qual aquele fica encarregado das investigações e 

aplicação da lei, enquanto este fica com as questões tão somente administrativas.37 Os dois 

serviços, por sua vez, são vinculados pelos seguintes princípios constitucionais: lutar pelo 

profissionalismo e disciplina da classe, prevenir a corrupção, promover a transparência, cumprir 

com os padrões constitucionais de direitos humanos e promover boas relações com a sociedade 

de forma geral. 38 

Ainda, numa recente tentativa de incentivar esse setor na economia do país, o Serviço 

de Polícia do Quênia estabeleceu novas unidades especializadas para proteger suas rodovias, as 

integrando com as unidades rodoviárias nacionais já existentes, esperando, assim, que essa 

medida traga oportunidades e benefícios econômicos e sociais para a nação.39 

 

                                                           
33 QUÊNIA, Embaixada no Japão do. A Brief History on Kenya. Disponível em: http://www.kenyarep-

jp.com/kenya/history_e.html. Acesso em 19 maio 2019. 
34 Idem. 
35 BBC NEWS. Kenya country profile. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-africa-13681341. 

Acesso em 19 maio 2019.  
36 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook. Africa: Kenya. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html. Acesso em 19 maio 2019. 
37 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUÊNIA. Constituição (2010). Quênia. Disponível em: 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ke/ke019en.pdf. Acesso em 19 maio 2019. 
38 Idem. 
39 QUÊNIA. Kenya Police Service. Kenya National Highways Police Unit established. Disponível em: 

http://www.kenyapolice.go.ke/9-news/1. Acesso em 19 maio 2019. 

http://www.kenyarep-jp.com/kenya/history_e.html
http://www.kenyarep-jp.com/kenya/history_e.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-13681341
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ke/ke019en.pdf
http://www.kenyapolice.go.ke/9-news/1


 

 
13 

2.5 UGANDA 

A República de Uganda está localizada no continente africano e possui uma população 

de aproximadamente 35,6 (trinta e cinco vírgula seis) milhões de habitantes. Desde a sua 

independência da Grã-Bretanha, o país sofreu um golpe militar, seguido por uma brutal ditadura 

que terminou em 1979. Posteriormente, disputou eleições em 1980 e uma guerra de cinco anos 

levou o atual presidente Yoweri Museveni ao poder em 1986.40 

Antes da criação da Polícia de Uganda, havia um método tradicional de resolução de 

conflitos. Cada comunidade possuía sua própria forma de policiamento social baseado em 

regras e obrigações costumeiras, os anciãos policiavam aldeias enquanto os homens policiavam 

suas famílias.41 Quando o país se tornou um protetorado britânico em 1894, um sistema judicial 

baseado na lei britânica foi imposto com o apoio de uma força policial armada. Assim, a Força 

Policial de Uganda foi estabelecida pela primeira vez, com o principal objetivo de manter a 

ordem pública.42 

Atualmente, a população sofre com uma instituição policial violenta e repressora. Em 

11 de setembro de 2009, as autoridades ugandenses tentaram impedir que um líder político 

saísse do país, contudo, essa situação resultou em diversos protestos que foram reprimidos 

violentamente pela polícia de Uganda, por meio de tiros e agressões. Ao todo, foram 

contabilizados 88 (oitenta e oito) vítimas relacionadas aos protestos, em sua maioria mortas 

devido aos tiros dos policiais.43 

Por outro lado, a força policial do país vem avançando em discussões sobre direito das 

mulheres. Uma série de assassinatos não resolvidos de mulheres jovens, com mais de 20 (vinte) 

cadáveres encontrados ao lado de estradas ao sul da capital desde maio de 2017, colaborou para 

uma manifestação policial pedindo o fim da violência contra as mulheres.44 Esse 

posicionamento é de extrema relevância, uma vez que cerca de metade dos ugandenses ainda 

                                                           
40 BBC NEWS. Uganda country profile. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-africa-14107906. 

Acesso em 20 maio 2019.  
41 UGANDA POLICE FORCE. History of UPF. Disponível em: https://www.upf.go.ug/history-of-upf. Acesso 

em 19 maio 2019. 
42 Idem. 
43 HUMAN RIGHT WATCH.History of Violence on Repeat in Uganda: No Justice Nine Years After Killings 

by Security Forces in Protests. No Justice Nine Years After Killings by Security Forces in Protest. Disponível 

em: https://www.hrw.org/news/2018/09/11/history-violence-repeat-uganda. Acesso em 20 maio 2019. 
44 WE FORUM. Uganda’s male police officers are taking a stand against violence towards women. 

Disponível em: https://www.weforum.org/agenda/2018/04/male-feminists-inside-ugandas-police-strike-out-at-

killing-of-women. Acesso em 18 maio 2019. 
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acredita que a violência doméstica é justificada sob certas circunstâncias, como quando as 

mulheres negligenciam crianças ou queimam alimentos, segundo dados do governo.45 

  

                                                           
45 WE FORUM. Uganda’s male police officers are taking a stand against violence towards women. 

Disponível em: https://www.weforum.org/agenda/2018/04/male-feminists-inside-ugandas-police-strike-out-at-

killing-of-women. Acesso em 18 maio 2019. 
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3 BLOCO AMÉRICA LATINA E CARIBE 

O grupo Latino-Americano e caribenho é composto por todos os Estados dessa região 

que são membros da ONU, excluindo-se apenas os territórios pertencentes a países europeus, a 

exemplo da Guiana Francesa. As nações em questão são regionalmente e historicamente 

relacionadas tendo sido, em sua maioria, alvo de colonizações mercantis realizadas por países 

de língua derivada do latim, como Portugal, Espanha e França. 

Em comum, além da colonização, diversos desses países sofreram com golpes 

militares no século 20, sendo seus cenários, de polícia e de segurança pública, muitas vezes 

reflexo desse período militarizado. As nações representadas desse bloco na CPCJC são Bolívia, 

Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Guatemala, México e Uruguai. 

 

3.1 BOLÍVIA 

O Estado Plurinacional da Bolívia é um país localizado na América do Sul e que faz 

fronteira com o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Chile e o Peru.46 Atualmente, a população do 

país alcança os 11 (onze) milhões de habitantes, estando a maioria da população distribuída nas 

regiões citadinas, com 72% dela vivendo nos centros urbanos.47  

Sobre a segurança pública na Bolívia, a instituição policial nacional é responsável por 

promover a ordem e instigar o cumprimento da lei em todo o território boliviano.48 Nesse 

sentido, a força policial prioriza a fomentação de uma sociedade democrática por meio de uma 

atuação transparente e moderna que inclua, mobilize e fortaleça a participação da população 

por completo na comunidade, assim de acordo com a sua visão e a sua missão.49 

Apesar disso, a corrupção é um enorme obstáculo na concretização desses objetivos 

supracitados. Dentre as práticas nocivas encontradas dentro da instituição policial boliviana, 

destaca-se a propina: alguns policiais de baixa patente a usam para emergir profissionalmente 

e outros aceitam suborno e vantagens ilegais para benefício próprio.50 O tráfico de drogas, por 

ser popular na Bolívia, submete muitos dos policiais nacionais em esquemas de lavagem de 

                                                           
46 WORLDOMETERS. Bolivia Population. Disponível em: https://www.worldometers.info/world-

population/bolivia-population/. Acesso em 18 maio 2019.  
47 Idem. 
48 POLICIA BOLIVIANA. Misión y Visión. Disponível em: http://www.policia.bo/Home/Vision. Acesso em 18 

maio 2019. 
49 Idem. 
50 BUSINESS ANTI-CORRUPTION PORTAL. Bolivia Corruption Report. Disponível em: 

https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/bolivia/. Acesso em 18 maio 2019. 

https://www.worldometers.info/world-population/bolivia-population/
https://www.worldometers.info/world-population/bolivia-population/
http://www.policia.bo/Home/Vision
https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/bolivia/
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dinheiro.51 Outras práticas maléficas encontradas são: a impunidade, a falta de treinamento e os 

baixos salários que acabam por assolar negativamente, mais ainda, tal entidade.52 

Presente em diversos acordos e tratados internacionais, como a Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos e a Convenção Contra a Tortura, o país precisa 

urgentemente adequar a sua legislação nacional, referente ao uso de armas de fogo e as práticas 

que inferem ameaças – diretas – a vida, como forma de se encaixar aos ditames globais com os 

quais compactua.53 

 

3.2 BRASIL 

A República Federativa do Brasil, maior nação da América Latina, era considerada, 

desde o período pós-guerra, expoente do liberalismo internacional e do multilateralismo, além 

de estar sempre presente e atuante nas discussões internacionais sobre pautas progressistas e de 

defesa dos valores democráticos. 54 No entanto, após a indicação de um novo ministro das 

relações exteriores no país para 2019 – Ernesto Araújo –, a política externa brasileira mudou 

drasticamente, tendo se tornado essencialmente conservadora, de caráter bilateral e pouco 

regional. 55 

Os órgãos de segurança pública brasileira se dividem em: polícia federal, polícia 

rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de 

bombeiros militares.56 Às polícias civis, por sua vez, cabem as funções de polícia judiciária, 

investigativa e a apuração de infrações penais, exceto militares. Por fim, às polícias militares 

cabem a polícia ostensiva, interventiva e a preservação da ordem pública. 57 

Em virtude da situação de calamidade de um dos mais populosos estados do país, o 

Rio de Janeiro, o ex-presidente Michel Temer, em 2018, decretou uma intervenção federal no 

Rio, situação na qual o governo federal é autorizado pela Constituição Federal a intervir na 

                                                           
51 BUSINESS ANTI-CORRUPTION PORTAL. Bolivia Corruption Report. Disponível em: 

https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/bolivia/. Acesso em 18 maio 2019. 
52 Idem. 
53 THE LAW ON POLICE USE OF FORCE. Bolivia. Disponível em: 

https://www.policinglaw.info/country/japan. Acesso em 19 maio 2019. 
54 FOREIGN POLICY. Brazil’s love affair with diplomacy is dead. Disponível em: 

https://foreignpolicy.com/2019/01/08/brazils-love-affair-with-diplomacy-is-dead/. Acesso em 18 maio 2019. 
55 Idem. 
56 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm. Acesso em 18 maio 2019. 
57 Idem. 

https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/bolivia/
https://www.policinglaw.info/country/japan
https://foreignpolicy.com/2019/01/08/brazils-love-affair-with-diplomacy-is-dead/
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autonomia dos estados federativos.5859 Ao fim da intervenção, segundo dados oficiais, o estado 

bateu o recorde de homicídios decorrentes de ação policial, contabilizando 1.444 (mil 

quatrocentos e quarenta e quatro) mortes até novembro do ano citado.60 

Após o assassinato de Marielle Franco, vereadora bissexual e negra, da cidade do Rio 

de Janeiro, tornou-se a atenção, internacionalmente para a presença e atuação de milícias no 

Brasil, associações criminosas militarizadas, como grupos de extermínio, comandadas ou não 

por agentes do Estado. Essa presença evidencia a existência de um poder paralelo ao governo, 

pondo em risco a autoridade da polícia brasileira nessas questões.6162 Aliado a essa 

problemática, a corrupção dentro da instituição policial representa um grande facilitador para o 

tráfico e para as milícias, principalmente nessa região.63 

Ainda, a polícia brasileira apresenta como outra infeliz característica um racismo 

perpetrado em sua própria estrutura institucional, sendo a violência e brutalidade para com 

negros marca dessa opressão, além da abordagem policial mais frequente com esse grupo.6465 

Ademais, o governador do estado mais populoso do Brasil – São Paulo –, João Doria, foi 

denunciado pelo Movimento Negro, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos, por flagrante violações de direitos da população negra 

pela polícia.66 

No entanto, a exemplo das greves policiais no país, em especial a paralisação no 

Espírito santo, em 2017 – que gerou uma forte crise na segurança pública do estado –, é possível 

                                                           
58 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm. Acesso em 18 maio 2019. 
59 EL PAÍS. Intervenção no Rio se aproxima do fim com recorde de mortes por policiais e mais tiroteios. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/18/politica/1545165331_275511.html. Acesso em 24 

maio 2019. 
60 Idem.  
61 NEXO. As milícias pelo Brasil, e o que diferencia os grupos do Rio. Disponível em: 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/03/24/As-mil%C3%ADcias-pelo-Brasil-e-o-que-diferencia-os-

grupos-do-Rio. Acesso em 24 maio 2019. 
62 CORREIO BRASILIENSE. Milícias do Rio são um poder paralelo no Brasil de Bolsonaro, afirma “FT”. 

Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/03/25/interna-

brasil,745165/milicias-do-rio-sao-um-poder-paralelo-no-brasil-de-bolsonaro.shtml. Acesso em 24 maio 2019. 
63 BBC NEWS. Corrupção policial viabiliza tráfico de armas e é central na crise, diz procurador que 

investiga escalada da violência no Rio. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43163790. 

Acesso em 24 maio 2019. 
64 GELEDÉS. Estudo aponta racismo e violência contra minorias em ações das polícias do Brasil e EUA. 

Disponível em: https://www.geledes.org.br/estudo-aponta-racismo-e-violencia-contra-minorias-em-acoes-das-

policias-do-brasil-e-eua/. Acesso em 24 maio 2019. 
65 GELEDÉS. Polícia reconhece que aborda mais negros, mas nega racismo. Disponível em: 

https://www.geledes.org.br/policia-reconhece-que-aborda-mais-negros-mas-nega-racismo/. Acesso em 24 maio 

2019. 
66 GELEDÉS. Movimento Negro denuncia governador de São Paulo na Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos. Disponível em: https://www.geledes.org.br/movimento-negro-denuncia-governador-de-sao-

paulo-na-comissao-interamericana-de-direitos-humanos/. Acesso em 24 maio 2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/18/politica/1545165331_275511.html
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/03/24/As-mil%C3%ADcias-pelo-Brasil-e-o-que-diferencia-os-grupos-do-Rio
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/03/24/As-mil%C3%ADcias-pelo-Brasil-e-o-que-diferencia-os-grupos-do-Rio
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/03/25/interna-brasil,745165/milicias-do-rio-sao-um-poder-paralelo-no-brasil-de-bolsonaro.shtml
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https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43163790
https://www.geledes.org.br/estudo-aponta-racismo-e-violencia-contra-minorias-em-acoes-das-policias-do-brasil-e-eua/
https://www.geledes.org.br/estudo-aponta-racismo-e-violencia-contra-minorias-em-acoes-das-policias-do-brasil-e-eua/
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notar que a situação dos agentes policiais brasileiros é, também, de extrema precarização, seja 

pela falta de reajustes salariais, seja pelo extremamente debilitado ambiente de trabalho.67 

 

3.3 CHILE 

O Chile é um dos países mais estáveis e prósperos da América do Sul e tem estado 

relativamente livre dos golpes e governos arbitrários que arruinaram o continente. Ademais, 

ocupa a 28ª posição no ranking dos países menos violentos, e é o único latino-americano entre 

os 30 (trinta) primeiros. O país ocupa uma área de cerca de 756 (setecentos e cinquenta e seis) 

mil km², e é composto por 17,9 (dezessete vírgula nove) milhões de habitantes.68 

Nesse sentido, por ser o país da América Latina a figurar entre as 30 (trinta) nações 

mais seguras do mundo nos principais rankings globais sobre criminalidade, está rediscutindo, 

neste momento, o formato de suas polícias: os carabineiros69, corporação semelhante à Brigada 

Militar, e a Policía de Investigaciones (PDI), que lembra a Polícia Civil.70 

Dessa forma, foram implementadas mudanças táticas, de forma que os carabineiros 

passaram a dominar o "ciclo completo de polícia", ou seja, além de atuarem na prevenção aos 

delitos e na manutenção da ordem pública, receberam a atribuição de investigar crimes de 

menor complexidade. Assim, no Chile, a integração das polícias tornou o procedimento mais 

ágil e coordenado pelo Ministério Público, deixando para a Policía de Investigaciones o crime 

organizado e os homicídios, os quais exigem procedimentos investigativos mais complexos71. 

 

3.4 COLÔMBIA 

A República da Colômbia é um país latino-americano cuja população é de 49 (quarenta 

e nove) milhões de habitantes72 e o seu IDH é de 0,747 (zero vírgula setecentos e quarenta e 

sete), que, apesar de não estar entre os melhores, ainda é considerado alto. Ademais, a Colômbia 

tem uma economia caracterizada pela extração de petróleo e carvão, além da exportação de 

                                                           
67 BBC NEWS BRASIL. “Movimento cometeu erros, mas greve da PM no Espírito Santo está na conta do 

governo”, diz especialista em segurança. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-38933455. 

Acesso em 24 maio 2019. 
68 BBC NEWS. Chile country profile. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-

19357497. Acesso em 19 maio 2019.  
69 Instituição policial técnica e militar, que integra a força pública do Chile. 
70 GAUCHAZH. Exemplos de gestão pública na segurança: Conheça o caso do Chile. Disponível em: 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/eleicoes/noticia/2018/09/exemplos-de-gestao-publica-na-seguranca-

conheca-o-caso-do-chile-cjlzyv4ov02u001mnvznu1al7.html. Acesso em 19 maio 2019. 
71 Idem. 
72 BBC NEWS. Colombia country profile. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-

19390026. Acesso em 24 maio 2019. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-38933455


 

 
19 

café.73 Entretanto, o desenvolvimento econômico do país é prejudicado por infraestruturas 

inadequadas, altos índices de pobreza, narcotráfico e uma segurança pública instável.74 

Sobre a sua segurança pública, a Colômbia possui uma força policial chamada Polícia 

Nacional Colombiana (PNC), cujo objetivo principal é a manutenção da paz como uma 

condição necessária para o exercício dos direitos públicos e das liberdades individuais.75 

Entretanto, alguns pontos do Código de Polícia do país geram instabilidade na confiança da 

população para com a polícia.76 Exemplifica-se isso com a possibilidade da PNC fechar motéis 

em áreas residenciais, ou ainda entrar em moradias sem uma ordem escrita.77 

Mesmo com alguns pontos questionáveis, entretanto, nota-se que a polícia colombiana 

passou por um processo de humanização a partir da década de 90.78 Isso ocorreu a partir do 

combate interno à corrupção, além de renovações na forma que os agentes interagiam com a 

sociedade civil.79 Dessa forma, objetivou-se construir um vínculo mais forte com os moradores 

para desenvolver uma cooperação local que visa prevenir e resolver crimes.80 

Ademais, na Colômbia atuavam grupos de resistência ao governo denominados Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. O principal alvo de ataque das FARC eram 

forças de segurança colombianas. Desde sua criação, o grupo armado atacou diversas delegacias 

de polícia e postos militares, além de emboscar patrulhas policiais.81 No ano de 2016, com o 

auxílio da Organização das Nações Unidas (ONU), as forças armadas de resistência e o governo 

colombiano assinaram um acordo de paz e o grupo se desintegrou.82 Contudo, é relatado que 

                                                           
73 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. South America: Colombia. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html. Acesso em 24 maio 2019. 
74 Idem. 
75POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. Misión, visión, mega, valores principios y funciones. Disponível 

em: https://www.policia.gov.co/mision-vision-mega-principios-valores-funciones. Acesso em 24 maio 2019. 
76 EL COLOMBIANO. Los puntos más polémicos del nuevo Código de Policía. Disponível em: 

https://www.elcolombiano.com/colombia/los-puntos-mas-polemicos-del-nuevo-codigo-de-policia-BI4309131. 

Acesso em 24 maio 2019. 
77 Idem. 
78 CARTA CAPITAL. O que cidades da Colômbia e dos EUA ensinam no combate ao crime. Disponível em: 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-que-cidades-da-colombia-e-dos-eua-podem-ensinar-no-combate-

ao-crime/. Acesso em 24 maio 2019. 
79 Idem. 
80 Idem. 
81 BBC NEWS. Who are the Farc?. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36605769. 

Acesso em 24 maio 2019. 
82 GOVERNO DO BRASIL. Entenda o Acordo de Paz entre o governo colombiano e as Farc. Disponível 

em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/09/entenda-o-acordo-de-paz-entre-o-governo-

colombiano-e-as-farc. Acesso em 24 maio 2019. 
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cerca de 1.200 (mil e duzentos) antigos membros do grupo rebelde se juntaram a pequenas 

facções ao redor do país, ainda sendo um problema para a polícia local.83 

  

3.5 CUBA 

Localizada na região da América Central, popularmente conhecida como Cuba, o 

arquipélago que forma a República de Cuba possui uma população com cerca de 11 (onze) 

milhões de pessoas.84 Governada pela família Castro, o país é assumidamente o único sistema 

político e econômico socialista. 

A Força Nacional Revolucionária, criada no 5º dia da Revolução Cubana, tem como 

objetivo preservar a ordem pública, a tranquilidade pública e segurança rodoviária. Sua 

composição inclui várias unidades, como investigadores, vigilância e patrulhamento nas 

Estações da Polícia Nacional Revolucionária, na qual fazem parte do Sistema de Investigação 

e Operações Criminais.85 

A polícia de Cuba não possui uma legislação formal que delimite a força policial, não 

havendo nenhum órgão externo de supervisão independente à polícia no país. A Comissão dos 

Desaparecimentos Forçados, em 2017, reportou que Cuba não estabeleceu uma instituição 

nacional de direitos humanos independente, em conformidade com os princípios relativos ao 

Estatuto das Instituições Nacionais para Promoção e Proteção dos Direitos Humanos.86 

A força policial em Cuba realiza forças repressivas e aplicam punições discricionárias, 

às vezes obedecendo a julgamentos de valores pessoais.87 Desse modo, violam a legislação 

cubana, uma vez que a Constituição da República de Cuba, em seu artigo 58, aduz que 

“Ninguém pode ser preso, exceto na forma, com as garantias e nos casos indicados por lei. A 

pessoa que foi presa ou [que é] prisioneira, é inviolável em sua integridade pessoal”.88 

Diversos casos da atividade policial com abuso do uso da força contra grupos são 

reportados pelos veículos midiáticos internacionais. O caso mais recente, a exemplo, ocorreu 
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88 Idem. 



 

 
21 

contra estudantes de medicina do Congo, que solicitou o pagamento da sua bolsa de estudo pelo 

governo de seu país e melhores condições nas residências universitárias.89 Outro episódio foi a 

interrupção da polícia na marcha por direitos LGBTQI+, prendendo ativistas, pois o protesto 

não havia sido autorizado.90 

 

3.6 GUATEMALA 

A República da Guatemala localiza-se na América Central e faz fronteira com o 

México, Honduras e El Salvador, sendo um país de democracia recente.91 Apenas em 1996, 

após um período de 36 (trinta e seis) anos de guerra civil e guerrilha, ocasionadas pela 

alternância entre ditaduras militares e civis instauradas, a nação se estabilizou politicamente.92 

O país tem a maior taxa de fertilidade da América Latina, com quase metade de sua 

população com menos de 19 (dezenove) anos, tornando-se também o país com população mais 

jovem da região.93 Além disso, os guatemaltecos têm um histórico de emigrar legal e 

ilegalmente para o México, Estados Unidos e Canadá, procurando melhores condições 

econômicas ou fugindo da instabilidade política e dos desastres naturais.94 

A Polícia Nacional Civil da Guatemala surgiu após a redemocratização, com o auxílio 

da União Europeia no que se refere ao treinamento dos primeiros agentes, do Programa 

Internacional de Assistência ao Treinamento em Investigação Criminal, para a investigação 

criminal, e da Missão de Verificação das Nações Unidas na Guatemala, como auxílio para 

tratamento de questões concernentes aos direitos humanos.95 A polícia é uma guarda única que 

trabalha tanto com a investigação criminal, ao lado do Ministério Público, como enquanto 

polícia ostensiva, mantendo a ordem pública. 96 

Um dos principais focos da polícia guatemalteca é o narcotráfico, tendo em vista que 

o país funciona como ponte entre Estados Unidos e México com a América do Sul, havendo 
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96 Idem. 

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19635877
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19635877
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html
https://www.pnc.gob.gt/index.php/historia-2/


 

 
22 

forte preocupação das autoridades de que a Guatemala deixe de ser um país de rota de tráfico 

de drogas e comece a ser um alvo da produção dessas, situação que intensificaria ainda mais a 

violência na nação.97 

 

3.7 MÉXICO 

Os Estados Unidos do México localizam-se na América do Norte e fazem fronteira 

com os Estados Unidos da América, o Belize e a Guatemala. O país, que possui larga extensão 

territorial, igualmente tem uma força policial extensa.  Possivelmente, mais de 350 (trezentos e 

cinquenta) mil pessoas compõem a polícia mexicana, que contém unidades distintas para atuar 

em cada um dos três níveis de governo – municipal, estadual e federal.98 

A instituição policial é formada por duas principais frentes no país: a polícia 

preventiva, que atua segundo uma lógica ostensiva de combate ao crime; e a polícia 

investigativa, que busca solucionar os crimes já cometidos, a partir de investigações. A segunda, 

por sua vez, atua diretamente a serviço do Ministério Público, enquanto a primeira trabalha na 

promoção da segurança pública nas cidades.99 

Apesar do grande número de oficiais, contudo, a polícia mexicana enfrenta problemas 

com a sua ineficiência no combate ao crescente número de crimes, com a atuação cada vez mais 

militarizada, com fracos treinamentos e com a corrupção. A despeito da corrupção, deve-se 

destacar que está também associada à escassez de recursos, aos baixos salários e aos 

treinamentos deficitários. Em pesquisa realizada no ano de 1999, aferiu-se que 90% dos 

entrevistados na capital – Cidade do México – tinham pouca ou nenhuma confiança na 

polícia.100 

Aliado à corrupção, encontra-se também o grande problema do narcotráfico, que 

atinge diretamente o país. Exemplo dessa perigosa união foi o caso do Massacre de Iguala, 

ocorrido em 2014, quando a Polícia Municipal de Iguala, a mando do cartel Guerreros Unidos, 

encaminhou 43 (quarenta e três) estudantes de uma escola rural para pistoleiros de Lomas Del 

Coyote, também por intermédio de sua Polícia Municipal, acreditando que tratavam-se de 
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Disponível em: https://escholarship.org/uc/item/1sq4g254. Acesso em 16 maio 2019. 
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membros de um cartel rival, o Los Rojos. O resultado foi que todos os jovens foram executados 

e tiveram os seus corpos incinerados, em um assombroso massacre.101 

 

3.8 URUGUAI 

O Uruguai é considerado um dos países mais ricos da América do Sul, sendo 

conhecido por seus sistemas avançados de educação, seguridade social e leis liberais.102 Foi a 

primeira nação na América Latina a estabelecer um estado de bem-estar social e desenvolver 

por muito tempo uma tradição democrática. Contudo, a turbulência econômica e política, em 

particular por causa dos ataques de guerrilha urbana de esquerda no início dos anos 1970, 

levaram o governo a suspender a constituição e dar início a um período de regime militar 

repressivo que durou até o ano de 1985.103 

Nesse sentido, é importante frisar que o governo militar foi marcado por diversas e 

graves violações aos direitos humanos, com fortes repressões e autoritarismo.104 Todavia, após 

o fim da ditadura, o país aderiu à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas 

cruéis, desumanos ou degradantes e foi signatário de diversos tratados de defesa aos direitos 

humanos, sendo, inclusive, um dos estados participantes da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH).105 

Com relação à instituição policial, existem cerca de 27 (vinta e sete) mil policiais em 

todo o Uruguai e o principal órgão encarregado de manter a segurança interna no país é a polícia 

nacional. Os policiais são bem treinados, mas com baixa remuneração, de acordo com o 

Departamento de Estado dos EUA, o que significa que muitos precisam trabalhar em outro 

emprego para ganhar o suficiente.106 

Além disso, embora a corrupção não seja endêmica, é uma preocupação dentro da 

força policial. Em 2012 alguns policiais foram presos por aceitarem subornos e em novembro 

do mesmo ano foi revelado que as autoridades uruguaias estavam investigando 20 (vinte) 
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policiais suspeitos de venderem armas de estoques policiais a gangues brasileiras.107 Ademais, 

de acordo com a pesquisa Latin America Public Opinion Project (LAPOP), a confiança do 

público na polícia aumentou de 2007-2010, de uma pontuação de 53,5 (cinquenta e três vírgula 

cinco) para 55,6 (cinquenta e cinco vírgula seis) e diminuiu em 2012 para 52,3 (cinquenta e 

dois vírgula três) pontos.108 
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4 BLOCO ÁSIA-PACÍFICO 

A Ásia Pacífico compreende a área asiática banhada pelo Oceano Pacífico, além de 

alguns territórios adjacentes, como a Ásia Meridional e a Oceania. Nessa área, são diversas as 

atividades econômicas e os índices sociais, englobando países muito desenvolvidos, como o 

Japão, por exemplo, e países que ainda estão em desenvolvimento, como o Afeganistão. Além 

disso, há uma enorme pluralidade de culturas na área, advinda da diversa história colonialista 

da região. Além disso, cabe ressaltar a existência da Corporação Econômica Ásia-Pacífico, um 

bloco econômico que é composto pelos países dessa região, além de outros como o Canadá e o 

México.  

 

4.1 AFEGANISTÃO 

A República Islâmica do Afeganistão fica localizada no centro da Ásia e possui uma 

população de cerca 31,6 (trinta e um vírgula seis) milhões de pessoas, sendo a maior parte dela 

de religião muçulmana. Tem como Presidente Ashraf Ghani, cuja eleição em 2014 foi 

determinante para que as tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) 

encerrassem formalmente sua missão de combate no país, onde desde 2002 se propunham a 

manter a segurança e estabilizar os conflitos.109  

A partir de 2001, o Afeganistão vem sendo palco de um conflito entre grupos 

terroristas e os EUA, que gastou 686 (seiscentos e oitenta e seis) bilhões de dólares nos 13 

(treze) primeiros anos de invasão, a qual reputam como resposta ao 11 de setembro e que matou 

2.996 (duas mil novecentas e noventa e seis) pessoas. Quanto a esse cenário, o presidente norte 

americano, Donald Trump, afirmou que não há data para saída militar dos EUA e que ampliará 

a presença no país.110 Nesse contexto, o governo afegão controla, hoje, apenas 70% do 

território, sendo que 10% do restante é controlado pelo Talibã, a mais violenta das 20 (vinte) 

organizações terroristas em atividade no país.111 

Diante desse cenário de fragmentação do poder estatal, o qual é constantemente 

minado por forças milicianas, tem-se que a própria formação e treinamento da polícia nacional 

conta com o apoio de outras nações para acontecer, como: Alemanha, Estados Unidos da 
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América e Índia.112 Inclusive, a criação da Polícia Local Afegã (ALP, sigla em inglês) começou 

como um experimento encabeçado pelos EUA, contudo, tal projeto divide opiniões.113 Parte da 

população afegã afirma que a ALP é uma fonte indispensável de proteção, porém, outra parte 

ainda mais numerosa denuncia que o experimento americano está atacando as pessoas que 

deveriam vigiar. Assim, a ALP não melhorou a segurança da população em muitos lugares em 

que está presente, segundo parte majoritária do povo afegão.114 

De outro lado, é interessante mencionar que, de acordo com o Código Penal do 

Afeganistão, “se um funcionário de serviços públicos torturar o acusado com o propósito de 

obter uma confissão ou emitir uma ordem para este efeito, ele será sentenciado a uma longa 

prisão”, incluindo os policiais.115 Mais especificamente sobre a formação dos agentes que 

compõe a força policial, interessante destacar a existência de um Código de Conduta da Polícia 

Afegã, o qual se mostra como um compromisso ético e um norte na maneira como os policiais 

devem se comportar.116  

 

4.2 ARÁBIA SAUDITA 

O Reino da Arábia Saudita é um dos principais do mundo árabe, e foi construído sobre 

o prestígio de guardião do local de nascimento do Islã, além de possuir status de um dos maiores 

produtores de petróleo do mundo. O país ocupa uma área de 2,24 (dois vírgula vinte e quatro) 

milhões de km², e possui uma população de 32 (trinta e dois) milhões de pessoas. A par disso, 

destaca-se por sua adoção de uma versão puritana do islamismo sunita, o maior ramo do Islão, 

incluindo punições severas, como decapitações públicas, e suas restrições aos direitos das 

mulheres.117  

Nessa perspectiva, no que se refere à instituição policial, é conhecida por ser uma 

polícia religiosa, e se denomina Comitê pela Promoção da Virtude e da Prevenção do Vício, 

apelidada de Mutawa, que sofreu restrição dos poderes no ano de 2016. Assim, o comitê tinha 

o objetivo de zelar pelo respeito à moral do wahabismo, corrente do islamismo ultra 
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fundamentalista que rege a sociedade saudita, porém, acabou sendo despido pelas autoridades 

de suas principais prerrogativas.118 

Em virtude de uma decisão do conselho de ministros, seus membros, execrados pelos 

meios liberais sauditas, não podem mais interpelar, deter, nem perseguir as pessoas cujo 

comportamento considerem ofensivo, uma vez que procedimentos controversos resultaram em 

diversos abusos e acidentes nos últimos anos, sobretudo contra mulheres e expatriados 

estrangeiros.119 

 Nesse sentido, os agentes de Mutawa continuarão a patrulhar os espaços públicos. A 

missão deles consiste, entre outras coisas, em verificar que as lojas fechem de fato durante as 

orações, que a segregação dos sexos seja respeitada nos restaurantes e que as sauditas usem o 

véu, além da abaya, o longo vestido preto obrigatório. Todavia, a função deles se limitará a 

assinalar os "suspeitos" à polícia civil. O comunicado do governo explica que eles deverão 

cumprir sua missão de maneira "cortês e humana" e usar um distintivo que mencione seu nome, 

horário de trabalho e jurisdição, de maneira a evitar excessos.120 

 

4.3 AUSTRÁLIA 

A Austrália é um país localizado na Oceania, entre os oceanos Pacífico e Índico. Sua 

população é de aproximadamente 22,9 (vinte e dois vírgula nove) milhões, sendo classificada 

como o terceiro maior IDH e o sexto maior país do mundo. Considerado um dos melhores 

países para se viver, por comparações internacionais de riqueza, educação, saúde e qualidade 

de vida, possui atualmente como primeiro ministro o liberal Scott Morrison.121 

Em 1996, após um massacre na cidade de Port Arthur, na Tasmânia, o governo da 

Austrália adotou algumas das leis de controle de armas mais rígidas do mundo.122 Tal programa, 
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que fez com que as armas de fogo em posse de civis fossem reduzidas em aproximadamente 

20%, contribuiu diretamente para que as taxas de homicídios caíssem.123 

Com relação à instituição policial, a média salarial de um oficial da polícia australiana 

é de aproximadamente 46 (quarenta e seis) mil dólares australianos, 144 (cento e quarenta e 

quatro) mil convertido em reais por ano – ou 12 (doze) mil reais por mês –, em um trabalho 

semanal de 40 horas, estando a força policial do país entre as 4 (quatro) mais bem pagas do 

mundo.124  

Além disso, a quinta força policial considerada entre as melhores do mundo é a polícia 

de Vitória, na Austrália. Criada em 1853, conta com um policiamento preventivo, uniformizado 

e atuando também na investigação criminal.125 Agem no combate de homicídios, drogas, além 

de possuírem departamentos contra o crime organizado, de pessoas desaparecidas, contra 

roubos de veículos, uma divisão contra crimes sexuais, e de proteção à criança e adolescente. 

Ademais, possuem os esquadrões de patrulhamento aéreo, de explosivos, patrulha rodoviária, 

uma unidade de cavalaria, de busca e salvamento, e polícia marítima.126 

 

4.4 CHINA 

A República Popular da China é um dos maiores países do mundo em extensão 

territorial e vive atualmente uma república socialista, em regime de unipartidarismo, sendo 

governada pelo Partido Comunista da China. Em virtude da imensidão de seu território, o país 

também possui um grande número de oficiais de polícia, que atinge a marca dos dois milhões.127 

Deve-se pontuar, contudo, que a atuação da polícia chinesa é vista pela população com 

uma efetividade maior quando se trata do exercício de controle a mando do governo do que 

realmente na solução de crimes. Para além disso, a instituição também é acometida por baixos 

                                                           
123 FOLHA DE SÃO PAULO. Austrália pesa méritos da lei de armas, 20 anos após massacre de Port 

Arthur. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/04/1766161-australia-pesa-meritos-da-lei-

de-armas-20-anos-apos-massacre-de-port-arthur.shtml. Acesso em 22 maio 2019. 
124 O LIBERDADE. Canadá possui a polícia federal mais bem paga do mundo. Disponível em: 

http://www.oliberdade.com.br/brasil-mundo/canada-possui-a-policia-federal-mais-bem-paga-do-mundo. Acesso 

em 20 maio 2019. 
125 O TRECO CERTO. As 5 melhores polícias do mundo. Disponível em: 

https://otrecocerto.com/2015/03/11/as-5-melhores-policias-do-mundo/. Acesso em 19 maio 2019 
126 Idem. 
127 FACTS AND DETAILS. Police in China. Disponível em: 

http://factsanddetails.com/china/cat8/sub50/item301.html#chapter-2. Acesso em 16 maio 2019. 

 



 

 
29 

salários e pouco treinamento, bem como tem enfrentado o problema da corrupção. Todavia, a 

instituição policial permanece conferindo autoridade e temor à população.128 

Algo que chama atenção no país é a moderna tecnologia utilizada pela polícia. A título 

de exemplo, a China possui uma rede de vigilância que conta com mais de 170 (cento e setenta) 

milhões de câmeras e consegue identificar pessoas por meio de inteligência artificial. Não 

apenas isso, alguns oficiais possuem câmeras portáteis e são identificados por sinais de satélite, 

que atestam a sua localização exata.129 

Ademais, a nova tecnologia empregada pela instituição são óculos que realizam 

reconhecimento facial. Os óculos, que contêm câmeras embutidas, captam as imagens dos 

rostos das pessoas e realizam um cruzamento automático com os dados constantes em um 

software da polícia, possibilitando conferir se o indivíduo avistado é suspeito do cometimento 

de algum crime e, ainda, torna possível o acesso ao seu documento de identificação de forma 

automática.130 

 

4.5 ÍNDIA 

A República da Índia é uma potência regional que se localiza no sul asiático, 

possuidora da segunda maior população e de uma das civilizações mais antigas do mundo e 

uma nação extremamente diversa étnica e culturalmente.131 Por grande parte de sua história 

recente, a Índia foi colônia do atual Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, contudo, 

após uma série de protestos não-violentos de desobediência civil organizados por Mahatma 

Gandhi e por Jawaharlal Nehru, o país conquistou sua independência, passando a adotar o 

sistema parlamentarista de governo.132 

Enquanto potência, a Índia disputa a região entre seu território, o da China e o do 

Paquistão, uma vez que os três países envolvidos são detentores de armamento nuclear, o 

conflito é considerado o mais militarizado do mundo.133 Além disso, a Índia sofre com a 
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presença de diversos grupos terroristas e separatistas no país, sendo um país de grande extensão 

territorial.134 

No que se refere à polícia, os cargos investigativos na Índia são separados dos de 

manutenção da ordem pública, os quais respondem à também diferentes partes do governo.135 

A seção investigativa, que responde à União, é organizada no Escritório Central Investigativo 

da Índia, que foi criado com o intuito de combater a corrupção e é agora utilizado também para 

solucionar outros crimes, enquanto a seção ostensiva, que responde ao Ministério de Assuntos 

Internos, é organizada estado por estado, sendo os chefes dessas equipes policiais partes do 

Serviço de Polícia Indiano. 136 

Por sua vez, o Ministério de Assuntos Internos tem uma divisão sobre modernização 

da polícia indiana, na qual são traçados pormenores de como essa modernização ocorrerá,137 

como também uma divisão sobre segurança da mulher, na qual são tratados crimes contra 

mulheres, idosos, crianças, algumas castas e tribos específicas e outros grupos vulneráveis, 

porém excluindo o crime de ódio contra minorias.138 

 

4.6 IRÃ 

Segunda maior nação do Oriente Médio em termos populacionais, a República 

Islâmica do Irã, embora possua um presidente, às forças armadas, o judiciário e os serviços 

estatais de radiodifusão são controlados pelo líder divino e supremo, o aiatolá139 Ali Khamen.140 

Devido a revolta da população com a eleição presidencial, denominada Movimento 

Verde, em 2009, as forças policiais do Irã passaram por transformações com reestruturação, 

expansão e profissionalização em seu controle policial para suprimir protestos.141  
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maio 2019. 
141 IRANIDOOST, Kamal. Líder apela para uma luta mais dura contra o contrabando, crimes cibernéticos. 

Disponível em: https://en.mehrnews.com/news/144625/Leader-urges-for-tougher-fight-against-smuggling-cyber-

crimes. Acesso em 02 maio 2019. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
https://www.asianage.com/opinion/oped/110318/how-law-enforcement-agencies-work-in-india.html
https://mha.gov.in/division_of_mha/police-modernisation-division
https://mha.gov.in/Division_of_MHA/Women_Safety_Division
https://en.mehrnews.com/news/144625/Leader-urges-for-tougher-fight-against-smuggling-cyber-crimes


 

 
31 

Sediada em Teerã, capital do Irã, a Universidade de Polícia de Amin, tem por objetivo 

educar e treinar policiais profissionais, competentes em servir o país e exercer funções como 

forças policiais. Em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes 

(UNODC), a Universidade integrou ao Programa de Parceria entre os Países do UNODC 2015-

2019.142  

Tem-se também a presença do Basij ̶ um grupo paramilitar voluntário com 

organizações locais em todo o país  ̶ , que, às vezes, atua como uma unidade auxiliar de 

aplicação da lei subordinada às forças militares do Guarda Revolucionário do Irã (IRGC).143 

Hodiernamente, não há restrições específicas ao uso da força pela polícia na lei 

nacional do Irã. Contudo, foi implementada uma versão revisada do Código Penal, 

experimentado entre 2013-2018.144 

Para proteção do seu território e investidas estrangeiras contra seus recursos naturais, 

criou-se a IRGC, que é responsável pelos mísseis balísticos e programas nucleares do Irã.145, 

onde expandiu seus interesses econômicos em negócios que vão desde projetos de petróleo e 

gás até construção de telecomunicações. Além disso, é uma força separada do exército do Irã, 

na qual só responde ao líder supremo Khamenei.146 

Destaca-se também a mais importante força policial do país, reconhecida como Força 

de Execução da Lei da República Islâmica do Irã (NAJA). A utilização da controversa Polícia 

Gasht-e-Ershad (patrulha de orientação) ou Polícia da Moralidade do Irã, que é responsável por 

cumprir os códigos islâmicos na sociedade iraniana e tem o poder de prender pessoas que eles 

acham que estão violando-os. Assim, as mulheres são as mais notificadas, multadas ou presas 

pelas autoridades.147 
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Não há supervisão policial no Estado iraniano possibilitando, assim, o uso abusivo da 

força policial. Nesse contexto, o Conselho de Direitos Humanos (CDH) emitiu relatório, em 

que aponta uso de tortura e outras formas de tratamento cruel, desumano ou degradante em 

centros de detenção, particularmente, contra aqueles acusados de crimes relacionados à 

segurança nacional ou julgados nos Tribunais Revolucionários.148 

 

4.7 JAPÃO 

O Estado do Japão, território localizado ao leste da Ásia, é, inquestionavelmente, um 

local que ocupa um dos maiores conglomerados populacionais do globo.149 Com 

aproximadamente 126 (cento e vinte e seis) milhões de pessoas em seu território, a nação vem, 

nos dias atuais, reduzindo a sua densidade populacional em decorrência do estrondoso avanço 

tecnológico, social e econômico que alcança.150  

No que tange a segurança nacional, a força policial japonesa organiza-se de maneira 

democrática e fundamenta-se a fim de controlar e supervisionar as organizações policiais da 

província, em concordância com os interesses nacionais.151 Nesse sentido, a instituição policial 

do Japão divide-se em: Comissão Nacional de Segurança Pública e Agência Nacional de 

Polícia.152 

A Comissão Nacional de Segurança Pública surge, após os acontecimentos da Segunda 

Guerra Mundial, com o objetivo de estabelecer a democracia e instaurar a neutralidade 

administrativa dentro do sistema, sendo, pois, a sua missão, desenvolver políticas públicas de 

segurança, supervisionar a Agência Nacional de Polícia, coordenar logisticamente os 

departamentos policiais e prover dados e estatísticas referentes à criminalidade.153 Por outro 

lado, a Agência Nacional de Polícia encarrega-se de formular sistemas policiais, realizar 

operações e treinar academicamente o esquadrão policial por meio da educação.154 

Ainda ao se falar sobre a polícia japonesa, é cabível mencionar que os policiais do país 

possuem o direito de usar a força, arbitrariamente, ao efetivarem prisões, abordagens e 
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custódias.155 Sobre isso, os agentes são treinados de acordo com uma arte marcial chamada 

taiho-jutsu156 usada como mecanismo de contra-ataque. Além disso, outro quesito saliente de 

atenção é o do fato de o uso de armas de fogo restringir-se ao estritamente necessário, sendo, 

assim, pouco utilizadas.157 

 

4.8 NOVA ZELÂNDIA 

A Nova Zelândia é um país localizado no sudoeste da Oceania, possuindo uma 

população estimada em 4,7 (quatro vírgula sete) milhões de habitantes. É governada de acordo 

com o modelo da monarquia constitucional, sendo, na atualidade, sua representante a Rainha 

Elizabeth II, a qual é a mesma da monarquia britânica, e a Primeira-Ministra é Jacinda 

Ardern.158 Possui um IDH considerado muito alto.159 

No contexto das relações internacionais, o país tem grande destaque quanto à 

migração, pois adota um sistema que oferece tratamento preferencial aos países vizinhos, 

notadamente, das ilhas do pacífico, sendo pioneiro no Programa de Empregadores Sazonais 

Reconhecidos (SER, sigla em inglês).160 Ainda, a Nova Zelândia chegou a ser parte do tratado 

de aliança militar defensiva do Pacífico Sul conhecido como ANZUS, juntamente com 

Austrália e Estados Unidos, no entanto, fora suspensa em 1986 quando decidiu declarar suas 

águas territoriais como zona livre de armas nucleares.161 

A instituição policial na Nova Zelândia é vista como um dos serviços policiais mais 

confiáveis do mundo,162 tendo como valores principais o profissionalismo, respeito, 

integridade, empatia e a valorização da diversidade.163 Ademais, a regra é que seus oficiais não 
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devem transportar armas de fogo, mas, esse armamento é permitido nos veículos policiais 

autorizados.164165  

Com efeito, um fato muito interessante sobre a polícia neozelandesa é que o órgão 

oficial da nação publicou alguns vídeos bem distintos da sobriedade que as instituições 

normalmente passam, com objetivo de recrutar os cidadãos a realmente ingressarem no corpo 

de oficiais.166 Nesse sentido, os vídeos mostram a importância da diversidade, do respeito e dos 

valores que são necessários para compor a polícia, inclusive, o vídeo feito foi um grande 

sucesso no país. Além do mais, a força policial da nação estabeleceu uma meta de 50% de 

recrutas do sexo feminino até 2021. Por fim, a instituição alcançou a 14ª (décima quarta) 

posição na lista dos locais mais desejados para trabalhar da Nova Zelândia, segundo dados da 

empresa Randstad.167  

 

4.9 SINGAPURA 

A República de Singapura é uma cidade-Estado cuja população é de 5,6 (cinco vírgula 

seis) milhões de habitantes, e que obteve sua independência apenas no ano de 1965.168 Mesmo 

com sua criação recente, o país já consolidou altos níveis de educação, saúde e competitividade 

econômica.169 Além disso, nos 60 (sessenta) anos de sua existência, a Singapura já acumulou 

um PIB de 323,9 (trezentos e vinte e três vírgula nove) bilhões de dólares, tornando-se uma das 

mais proeminentes economias do mundo.170 

A polícia atuante no país é denominada Força Policial de Singapura (FPS), e seus 

objetivos principais são: prevenir, detectar e deter crimes, além de garantir a segurança local.171 

Para tal, a FPS é conhecida por ser bastante rígida e impositiva, usando punições físicas para 

penalizar delitos cometidos.172 Isso, junto com um Código Penal que provoca medo pelas suas 
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altas penas, criou uma cultura anticrime no país.173 Assim, Singapura tornou-se um dos Estados 

com os menores índices criminais do mundo, tendo ocorrido, por exemplo, apenas 16 

assassinatos no país em 2011.174  

Contudo, as punições exageradas não são voltadas exclusivamente para civis. A FPS 

está sujeita ao Ministério de Assuntos Internos e ao Escritório de Investigação de Práticas 

Corruptas, encarregados de efetivar mecanismos de vistoria e punição para os delitos advindos 

dos policiais. Dessa forma, com um Governo incisivo e rígido, são raros os casos de corrupção 

policial ou de abuso de poder no país. 

Ademais, a polícia de Singapura aderiu uma filosofia de participação popular a partir 

do implemento do projeto total defense175.176 Nesse contexto, a polícia objetiva incentivar os 

singapurianos a desenvolverem um senso de segurança coletiva, para construir uma nação forte 

e segura.177 Dessa forma, pelos olhos do Governo, cada cidadão tem um papel individual na 

garantia da segurança pública, utilizando-se, inclusive, do lema “uma resposta em que todos 

desempenham um papel”.178 
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5 BLOCO LESTE EUROPEU 

A distinção feita entre Europa Ocidental para a Europa Oriental é marcada pelo 

momento político em que o continente europeu era notadamente dividido entre o bloco 

capitalista e o bloco socialista. Contudo, alguns estudiosos utilizam como parâmetro para a 

divisão supramencionada, qual seja oeste e leste europeu, a geografia da localidade ou até 

marcos culturais. Assim, é possível concluir que não há uma unanimidade acerca de quais países 

de fato fazem parte do leste europeu. De toda forma, a única nação a ser representada deste 

bloco na reunião da CPCJC é a Rússia.  

 

5.1 RÚSSIA 

Antiga república da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a Federação 

Russa tornou-se um país independente com a dissolução da União Soviética no ano de 1991. 

Em termos territoriais, é o maior país do mundo, expandindo-se por todo norte da Ásia até a 

Europa Oriental.179 

Mais conhecido órgão de inteligência russa, a Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti 

(KGB)180reorganizou-se na década de 1990, surgindo, então, o Serviço de Inteligência 

Estrangeira e o Serviço Federal de Segurança. Já na atividade policial, o Ministerstvo 

Vnutrennikh Del (MVD) é responsável pela polícia civil russa, na qual é dividida entre 

segurança pública e polícia criminal, esta última sendo fragmentada em unidades especializadas 

por tipo de crimes, que atuam para manter e rotina da ordem pública.181  

Com a criação da Lei Federal Nº 3-FZ “On Police”, em 2011, a instituição policial foi 

renomeada, passando a ser chamada de “polícia” – anteriormente conhecida por “milícia”.182 

Contudo, suas mudanças perpassaram a nomenclatura, uma vez que a lei definiu a atividade 

policial, que tem por principal objetivo a humanização da polícia, devendo observar os direitos 
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e liberdades humanas e civis,183 bem como estabelece meios de atuação no emprego da força 

física e uso de armas de fogo.184 

A polícia realiza suas atividades como policiamento nas ruas, controle de multidões e 

tráfego, tendo alguns municípios como Moscou, capital da Rússia, formado sua própria polícia, 

que cooperam com o MVD. Além disso, o país possui as tropas internas do MVD, nas quais 

são equipadas com armas e equipamentos de combate para lidar com crimes graves, terrorismo 

e outras ameaças extraordinárias à ordem pública.185 Outra atividade policial diz respeito a 

patrulha Patrul'no-Postovaia Sluzhba (PPS). Sua principal atividade é a manutenção da lei e da 

ordem, incluem também o registro civil quanto ao licenciamento de armas de fogo, além da 

proteção a locais públicos, principalmente, durante eventos de massa.186 

Um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade na Rússia consiste no crime 

organizado que dominou as forças policiais locais, que são vistas como corrupta e violenta. 

Ainda, realiza abuso de autoridade ao entrar em locais privados sem mandados, além de sofrer 

a precarização da profissão com baixos salários, recursos obsoletos nas regiões e a crescente 

insatisfação da visão da população com a instituição policial.187 
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6 BLOCO OESTE EUROPEU E OUTROS  

Como já supracitado, a distinção feita entre Europa Ocidental para a Europa Oriental 

foi feita com base em um momento político em que o continente europeu era dividido entre o 

bloco capitalista e o bloco socialista. Nesse tópico, analisa-se as instituições policiais na Europa 

Ocidental, antiga parte capitalista da Europa. Ademais, junto com esse bloco regional, pontua-

se a situação de outros países desenvolvidos do mundo, como o Estados Unidos. 

 

6.1 ALEMANHA 

A República Federal da Alemanha está localizada no continente europeu e possui uma 

população de aproximadamente 82 (oitenta e dois) milhões de habitantes.188 O país é formado 

por 16 (dezesseis) Estados, cada qual com sua própria constituição e autonomia,189 formando 

assim, uma federação democrática e parlamentar, em que o Presidente é Frank-Walter 

Steinmeier e a Chanceler é Angela Merkel, na atualidade. 

Além de ser conhecida por suas grandes conquistas tecnológicas, a Alemanha é a nação 

mais industrializada da Europa e uma das maiores economias do globo, segundo o Fundo 

Monetário Internacional (FMI).190 Ademais, conserva estreitas relações com membros da União 

Europeia, bem como Estados Unidos, Suíça e China.191  

No que tange as forças policiais alemãs, deve-se destacar que a principal tarefa da 

instituição no país é proteger a sociedade do perigo e combater o crime. Assim, o lema da 

corporação na Alemanha é “A Polícia, sua amiga e sua ajudante”. Saliente-se que, a instituição 

policial no país não tem ligações a agência de inteligência ou com política. Nesse sentido, é de 

sua responsabilidade a investigação de crimes, acidentes de trânsito e outras ocorrências.192  

Ademais, sobre a relação dos agentes policiais com a população, tem-se que os 

alemães confiam mais em seus policiais do que em seus médicos (80%), mais do que confiam 

em sua chanceler (57%) e mais do que o dobro do que confiam na imprensa nacional (4%), em 
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191 SUA PESQUISA. Alemanha. Disponível em: https://www.suapesquisa.com/paises/alemanha/. Acesso em: 

19 maio 2018.  
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consonância com dados apurados pela Revista Stern.193 Outrossim, nas palavras de Peter, 

informante do jornal Tageszeitung194: "como um todo, a polícia alemã dispara muito raramente, 

e há policiais que passam 30 anos na força e nunca atiram".195 

    Entretanto, a Anistia Internacional ressaltou que as autoridades do país precisam 

pensar em formas mais transparentes e independentes de investigação acerca do abuso cometido 

por agentes,196 isso, porque, nove em cada dez policiais não são condenados por nenhum delito 

após uma investigação.197 Por fim, a organização supracitada traz que a sociedade civil continua 

denunciando uma recorrente discriminação étnica e racial perpetrada pela polícia.198  

 

6.2 CANADÁ  

O Canadá é rico em recursos naturais e se caracteriza como o segundo maior país do 

mundo, uma vez que ocupa a maior parte do norte da América.199 Além disso, é uma das 

principais nações comerciais e mais ricas do mundo, juntamente com um setor de serviços 

dominante, o Canadá também tem vastas reservas de petróleo e é um grande exportador de 

energia, alimentos e minerais.200 

Dessa forma, o país ocupa uma área de 9,98 (nove vírgula noventa e oito) milhões de 

km², tornando-se o maior do hemisfério ocidental, e, em 2017, cerca de 36,3 (trinta e seis vírgula 

três) milhões de pessoas viviam no país, isto é, cerca de 10% da população dos Estados Unidos 

da América.201  

Nesse sentido, no que se refere à instituição policial, Maintiens le droit (Manter o 

Direito) é o lema de uma das mais conhecidas e celebradas polícias do mundo, a Real Polícia 

                                                           
193 DW. Police in Germany kill more than you think. Disponível em: https://www.dw.com/cda/en/police-in-

germany-kill-more-than-you-think/a-38822484. Acesso em 16 maio 2019. 
194 Jornal de Berlim, fundado em 1979.  
195 Idem. 
196 AMNESTY INTERNATIONAL. Germany: human rights guarantees undermindes. Disponível em:  

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/UN-

Dokumente/UPR_zu_Deutschland/UPR_2018_Bericht_Amnesty.pdf. Acesso em 16 maio 2019. 
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Acesso em 16 maio 2019. 
198 AMNESTY INTERNATIONAL. Germany: human rights guarantees undermindes. Disponível em:  
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em 19 maio 2019. 
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16841111. Acesso em 19 maio 2019. 
201 NATIONS ONLINE. Canadá. Disponível em: https://www.nationsonline.org/oneworld/canada.htm. Acesso 
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Montada do Canadá (RPMC), ou Royal Canadian Mounted Police, em inglês.202 Não obstante, 

caracteriza-se como um serviço da polícia nacional canadense e uma agência do Ministério da 

Segurança Pública do Canadá.203 

Sabe-se que a RCMP é única no mundo, tendo em vista que é um órgão policial 

nacional, federal, provincial e municipal, o qual fornece um serviço federal de policiamento 

total a todos os canadenses e serviços de policiamento contratados nos três territórios, oito 

províncias – exceto Ontário e Quebec –, mais de 150 (cento e cinquenta)  municípios, mais de 

600 (seiscentas) comunidades aborígines e três aeroportos internacionais.204 

 Destarte, é válido ressaltar que se trata de uma polícia civil, mas com características 

estéticas militares, tendo inclusive já atuado em confrontos armados internacionais. A Real 

Polícia Montada é uma polícia muito ligada a suas tradições, se valendo de certa simbologia e 

procedimentos de identidade. O Musical Ride, apresentação realizada por policiais em seus 

cavalos ao som de música, é uma das atrações da tradição.205 

O mandato da RCMP, conforme descrito na seção 18 da Lei de Polícia Montada do 

Canadá, é multifacetado, uma vez que: inclui prevenção e investigação de crimes; manter a paz 

e a ordem; fazer cumprir as leis; contribuir para a segurança nacional; garantir a segurança dos 

funcionários do Estado, dignitários visitantes e missões estrangeiras; e fornecer serviços vitais 

de suporte operacional para outras agências policiais e seus agentes no Canadá e no exterior.206 

 

6.3 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Os Estados Unidos da América estão localizados no norte do continente americano, 

sendo considerado o terceiro país mais populoso do mundo.207 Em razão desse alto número de 

habitantes, possuem representações de diversos grupos étnicos e religiosos em sua população, 

sendo constituídos por brancos, latinos, afro-americanos, e também protestantes e católicos. 

Formado pela união de 50 (cinquenta) estados, o país atualmente é presidido por Donald John 

Trump, representante do partido republicano. Por ser considerado a maior potência econômica, 

                                                           
202 FERREIRA, Danillo. A Real Polícia Montada do Canadá. Disponível em: 

http://abordagempolicial.com/2010/11/a-real-policia-montada-do-canada/. Acesso em 19 maio 2019. 
203 ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE. About the RCMP. Disponível em: http://www.rcmp-
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204 Idem. 
205 FERREIRA, Danillo. A Real Polícia Montada do Canadá. Disponível em: 
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grc.gc.ca/about-ausujet/index-eng.htm. Acesso em 19 maio 2019. 
207 BRASIL ESCOLA. Estados Unidos. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/estados-

unidos.htm. Acesso em 22 maio 2019. 
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militar e política do mundo, os EUA são extremamente observados no que diz respeito às suas 

políticas internas e externas.208 

Apesar da sua força policial ser referência em treinamentos, organização e em alta 

remuneração, uma vez que o salário médio anual dos policiais de patrulha nos EUA é de 

aproximadamente 60 (sessenta) mil dólares americanos, a instituição é marcada pela hostilidade 

e violência, tendo como principais alvos os negros, sobretudo os jovens, e imigrantes existentes 

no país.209 

Nesse sentido, de acordo com estudos realizados, a população negra é 3 (três) vezes 

mais propensa a ser morta pela polícia do que a população branca nos EUA.210 Na maioria das 

vezes, a polícia age de forma violenta e excessiva sem nenhum motivo legítimo, já que menos 

de 1 (um) em cada 3 (três) negros mortos pela polícia eram suspeitos de um crime violento.211 

Ademais, são raros os casos que em que os assassinatos cometidos por policiais 

resultam num inquérito policial ou em qualquer apuração das circunstâncias em que essas 

mortes aconteceram. A maioria das ocorrências são arquivadas pela corregedoria com 

pressuposto de que os policiais agiram dentro da lei, e a possibilidade de que esses policiais 

tenham agido com excesso de força não é sequer apurada.212 

Como resultado desta preocupante realidade, surgiu nos EUA um importante 

movimento denominado Black Lives Matter213 (BLM). O BLM questiona a violência estatal 

contra negros em diferentes aspectos e é fruto da indignação popular pelos elevados índices de 

mortes provocadas pela ação de policiais. O movimento luta não só contra a brutalidade policial, 

como também contra as condições econômicas, sociais e políticas que oprimem os negros e os 

indígenas em diferentes partes do globo.214 
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6.4 FINLÂNDIA 

A República da Finlândia é um país nórdico que faz fronteira com a Suécia e a Rússia, 

sendo conhecido, principalmente, pelo os seus sublimes indicativos sociais.215 Segundo as 

últimas análises feitas pelas Nações Unidas, a população finlandesa se aproxima, nos dias 

atuais, da marca de 5 (cinco) milhões de habitantes216 e possui uma saúde econômica acima da 

média regional e mundial, ocupando o 11º (décimo primeiro) lugar entre os 44 (quarenta e 

quatro) países da Europa em critérios monetários.217 

Ao se avaliar a polícia finlandesa, percebe-se a atuação desta sob à luz das liberdades 

individuais e dos direitos humanos, primando pela unidade social e atuando com a finalidade 

de combater o mal que a deturpe.218 Prova factível disso é perceptível ao se debruçar sobre o 

Relatório Anual da Felicidade de 2018, realizado pelas Nações Unidas, onde a Finlândia ocupa 

o 1º (primeiro) lugar.219 O país recebe o título de mais feliz do mundo por possuir um excelente 

desempenho em algumas variáveis, como o Produto Interno Bruto (PIB), a expectativa de vida, 

a liberdade, a ausência de corrupção e a qualidade de vida.220 

A instituição policial apresenta, além disso, o seu funcionamento interno e a sua 

maneira de atuação em acordo ao postulado internacionalmente.221 Uma das poucas 

preocupações que reside quanto a sua maneira de agir pode ser expressa segundo o observado 

pelo Comitê Contra a Tortura.222 Este apontou em suas avaliações recentes o uso indiscriminado 

de tasers223, por policiais em protestos e manifestações sociais, como uma atitude agressiva e 

que proporciona um grau de violência demasiadamente alto.224 
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6.5 FRANÇA 

A França, oficialmente chamada de República Francesa, é um país localizado na 

Europa Ocidental cuja população entorna cerca de 67 (sessenta e sete) milhões de habitantes,225 

além de possuir um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,901 (zero vírgula novecentos e 

um),226 sendo o 24º (vigésimo quarto) maior IDH do mundo.227 Somado a isso, mesmo sofrendo 

com uma grave recessão nos anos de 2008 e 2009, a França se consolidou como a quinta maior 

economia do mundo.228 

Na França há uma força nacional civil específica, a qual é denominada de La Police 

Nationale, cuja criação ocorreu logo após a concretização da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão em 1789.229 Em sua atuação, a Polícia Nacional segue cinco princípios 

gerais, quais sejam: garantir a segurança de pessoas, propriedades e instituições; monitorar e 

conter fluxos migratórios, combatendo a imigração ilegal; lutar contra a criminalidade, o crime 

organizado e o tráfico de drogas; garantir a segurança da França contra as diversas ameaças 

externas, bem como contra o terrorismo; e manter e restaurar a ordem pública.230 

Em contrapartida, a França possui uma força militar autônoma, denominada 

Gendarmerie Nationale, cuja atuação é feita principalmente em áreas rurais e em pequenas 

cidades.231 Usualmente, a Gendarmerie trabalha a partir de missões de policiamento, mas 

também tem outras competências diversas, por exemplo, ela auxilia o Ministério dos 

Transportes para a segurança do sistema rodoviário e aéreo.232 

Outrossim, a polícia francesa é, de maneira geral, considerada humanizada e, de certa 

forma, bem-sucedida, tendo um índice de aprovação de 74% em pesquisa proporcionada pela 

revista Le Monde.233 Contudo, há relatos de casos envolvendo abusos advindo de policiais no 

país. Em exemplo, no final de 2018 houve a eclosão do movimento “Coletes amarelos”, um 
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conjunto de manifestações nas quais trabalhadores repudiam o alto custo de vida francês, além 

de pedirem a destituição do presidente Emmanuel Macron, cuja taxa de reprovação é de 68%.234 

Para reprimir esse movimento, a polícia do país usou de meios agressivos, como canhões de 

água acionados para tentar empurrar manifestantes agrupados.235 

 

6.7 REINO UNIDO 

Segundo estimativas da ONU, o número de habitantes no Reino Unido alcança a marca 

de 66 (sessenta e seis) milhões de habitantes.236 Esse contingente de pessoas encontra-se 

espalhado pela região noroeste da Europa nos territórios correspondentes a Inglaterra, a 

Escócia, ao País de Gales e a Irlanda do Norte.237 Além disso, o Reino Unido proporciona 

inúmeras contribuições à economia e ao progresso mundial, sendo, por exemplo membro da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte.238 

Sobre a polícia e a respeito do seu caráter classificatório, esta divide-se em: linha de 

frente, responsável por patrulhar vizinhanças, prover equipes de resposta e atuar em front 

desk;239 suporte de primeira linha, como a inteligência; suporte a negócios, por meio de 

treinamentos e, por último, o suporte não codificado que se responsabiliza pelo policiamento 

nacional.240 

Ainda nesse cenário, o Reino Unido, mais especificamente no que diz respeito a 

Inglaterra e ao País de Gales, vem sofrendo uma baixa expressiva na quantidade de membros 

que compõe o seu esquadrão.241 Um exemplo prático disso pode ser encontrado ao se analisar 
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o declínio presenciado desde 2010 no número de policiais que, hoje, aproxima-se em um débito 

de 20 (vinte) mil profissionais, menor nível registrado desde o início dos anos 80.242 

As forças policiais do Reino Unido merecem um destaque especial, também, por 

atuarem em consonância com o direito internacional e, por conseguinte, estarem concatenadas 

as diretrizes dos direitos humanos.243 A exemplo dessa adesão, é a Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem de 1950.244 Em contrapartida, segundo versa o Código Penal de 1967, o 

uso da força pelos policiais é discricionária, sendo legal, razoável e proporcional de acordo com 

a circunstância.245  
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7 ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS 

As Organizações Internacionais Não-Governamentais são instituições sem fins 

lucrativos que desenvolvem e empreendem mudanças na sociedade com o objetivo de atender 

demandas sociais. Essas organizações atuam, ainda, auxiliando o Estado por meio da busca por 

financiamentos e, também, mobilizando a comunidade internacional na formulação de tratados 

e acordos capazes de sanar problemáticas globais.246 A Anistia Internacional, no presente 

trabalho, será a única Organização Não-Governamental e desempenhará, pois, competências 

cabíveis a sua função enquanto entidade.  

 

7.1 ANISTIA INTERNACIONAL (AI) 

Independente a qualquer ideologia política, interesse econômico ou religioso, a Anistia 

Internacional (AI) é uma organização não-governamental,247 a qual busca, por meio de 

campanhas de conscientização e ações, a efetivação dos direitos humanos para todos.248  

Fundada em 1961, a organização está presente em mais de 150 (cento e cinquenta) países.249 

Desse modo, é uma das principais organizações no cenário internacional, uma vez que auxiliam 

no combate aos abusos dos direitos humanos, na eliminação de graves abusos dos direitos à 

integridade física e mental, à liberdade de expressão,250 alicerçado nos ideais de igualdade e 

justiça, utilizando de meios não-violentos.251 

 Com vasto campo de atuação, a Anistia Internacional tem papel crucial na defesa de 

pautas imprescindíveis, tal como: conflito armado, controle de armas, leis de pena de morte, 
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em: https://anistia.org.br/entre-em-acao/doacao/todos-os-dias-recebe-apoio-da-anistia-internacional-

2/?utm_source=google&utm_medium=CPC&utm_campaign=anistia&gclid=CjwKCAjw8e7mBRBsEiwAPVxxi

O1s4I-E2yY6PaUbIz-zH4vJ3O8O7uW6m5uVENdS4P3Sfq8QOXvKBBoCLbwQAvD_BwE. Acesso em 19 

maio 2019. 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1682
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tortura, detenção, discriminação, liberdade de expressão etc.252 A organização acredita que o 

Estado tem o dever de prover serviços e estruturas para coibir, investigar e julgar condutas 

criminosas que violem os direitos de seus cidadãos. Contudo, defende que tais ações realizadas 

pelos profissionais da segurança pública devem ocorrer dentro dos parâmetros estabelecidos 

por lei. Assim, repudia e combate aos abusos de autoridade, prisões ilegais, tortura e execuções 

sumárias253.254 

O uso das armas de fogo não se encontra apenas nos campos de batalha, estão no 

cotidiano da população, no contingenciamento nas ruas. Ele também é uma ferramenta para 

repressão do Estado.255 A Anistia Internacional denuncia que em muitos países, às forças de 

segurança usam armas de fogo contra manifestantes pacíficos desarmados ou para cometer 

outros abusos dos direitos humanos.256 

Para inibir condutas excessivas na atividade policial, a Anistia Internacional 

desenvolve o Programa de Polícia e Direitos Humanos por meio de Treinamentos, documentos 

e conselhos à comunidade quanto aos direitos humanos, a fim de promover normas e padrões 

desses direitos na aplicação da lei. Desse modo, assegura que ocorra responsabilidade no 

respeito e proteção dos direitos humanos.257 

  

                                                           
252 AMNESTY INTERNATIONAL. What we do. Disponível em: https://www.amnesty.org/en/what-we-do/. 

Acesso em 19 maio 2019. 
253 Em linhas gerais, execuções sumárias são homicídios cometidos contra suspeitos, na qual não possuem a 

chance de defesa. 
254 ANISTIA INTERNACIONAL. Atuação. Disponível em: https://anistia.org.br/conheca-a-anistia/atuacao/#. 

Acesso em 19 maio 2019. 
255 AMNESTY INTERNATIONAL. Arms Control. Disponível em: https://www.amnesty.org/en/what-we-

do/arms-control/. Acesso em 19 maio 2019. 
256 Idem. 
257 AMNESTY INTERNATIONAL. Police and Human Right Programme. Disponível em: 

https://www.amnesty.nl/media/police-human-rights-programme. Acesso em 19 maio 2019. 
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8 CONCLUSÃO 

Assim, diante do que foi exposto, anseia-se que na próxima reunião da Comissão sobre 

Prevenção de Crimes e Justiça Criminal, possam suscitar soluções práticas, com a finalidade de 

garantir uma maior segurança mundial, respeitando as características individuais de cada 

membro presente na reunião. 

É possível, portanto, a partir do presente Guia, verificar a existência de inúmeros 

posicionamentos divergente sobre o tema “Da precarização aos abusos de poder: o papel da 

polícia para a efetivação da segurança pública e seus desafios na atualidade”, os quais são 

decorrentes da pluralidade política cultural de cada país envolvido na CPCJC. Além disso, 

confere-se a dimensão da problemática, sendo necessária uma análise interdisciplinar para total 

abordagem do tema. 

Por fim, espera-se que este Guia colabore para que, ao fim dos debates, elabore-se em 

conjunto um documento que englobe estratégias efetivas, de cunho nacional e internacional, 

para desenvolver mecanismos que garantam e efetivem a justiça e a segurança pública mundial. 
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