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RESUMO 

Apresenta quest6es relacionadas a Seguranga Publfca no Brasil, posiciona a Polfcia 
Civil do Estado do Parana no Aparelho de Estado, traz a baila temas atinentes ao 
ciclo das Polfticas Publicas, Reformas Administrativas ocorridas no Aparelho de 
Estado Brasileiro e a forma de gestao na area policial. Esses temas sao 
apresentados dentro de uma visao sistemica, em linhas particulares e gerais, 
abordam as problematicas da Seguranga Publica, principalmente aquelas inerentes 
a gestao da Polfcia Civil do Parana. A metodologia utilizada privilegiou a pesquisa 
doutrinaria. Pelos estudos realizados, observa-se que nas atividades de elaboragao 
de polfticas de seguranga publica, especificamente na Polfcia Civil, os formuladores 
nao seguem os conceitos preconizados pelos autores do tema Polfticas Publicas, 
que a forma de gestao no Departamento da Polfcia Civil e burocratica, com 
resqufcios da administragao patrimonialista, e que conceitos modernos de gestao, 
como por exemplo, planejamento estrategico, sao de diffcil aplicabilidade. 

PALAVRAS CHAVES: Seguranga Publica, Polfticas publicas, Reforma 
Administrativa Polfcia Civil, Planejamento Estrategico e Administragao Publica. 
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1 INTRODUCAO 

A presente monografia e dirigida a literatura nas areas da Seguranga 

Publica, Polftica Publica e Reforma Administrativa do Aparelho de Estado 

Brasileiro e, por meio de da analise destes temas, pretende-se oferecer 

contribuigoes, especificamente, para a Polfcia Civil do Estado do Parana. 

0 capitulo urn apresenta a introdugao, o problema da pesquisa, a 

justificativa e os objetivos. 

0 capitulo dois apresenta a literatura pertinente. Os temas e leis objetos 

da pesquisa sao apresentados em quatro segoes. A primeira segao do estudo 

contextualiza a seguranga publica no aparelho de estado brasileiro, aborda 

questoes hist6ricas da Policia Civil, a estrutura da Seguranga Publica, cujo 

objetivo e situar o leitor no tema da monografia. 

A segunda segao aborda a agenda; a formulagao, implementagao, 

execugao e avaliagao das Polfticas Publicas. 

A terceira segao fala sabre o Estado e a Administragao Publica, 

abordando nogoes gerais da organizagao do poder executive do Estado do 

Parana e tece comentarios sabre planejamento estrategico nas organizagoes 

publicas. 

A quarta segao apresenta as reformas administrativas ocorridas no 

aparelho do estado brasileiro e detalha tipos de administragao patrimonialista, 

burocratico, gerencial e a reforma gerencial no Brasil. 

Enfim, as formas de gestao dos bens publicos, a implementagao de 

polfticas publicas que garantam aos cidadaos a aplicabilidade, o respeito aos 

direitos e garantias individuais; as legislagoes que regulamentam a estrutura dos 

6rgaos policiais, especificamente a estrutura do aparelho de Estado e da Polfcia 

Civil do Parana, sao temas abordados neste trabalho. 

0 capitulo tres apresenta a metodologia da pesquisa, indicando a sua 

caracterizagao, o seu contexto, os procedimentos metodol6gicos, os objetivos 

propostos, as analises, a apresentagao dos resultados. 
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0 capitulo quatro apresenta a analise e discurso dos resultados e o 

capitulo cinco traz as considerac;oes finais e apresentac;ao de contribuic;oes. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

0 crime e urn fen6meno universal e, dependendo do local de sua 

ocorrencia, se manifesta com caracterfsticas diferenciadas variando, dessa 

forma, de regiao para regiao, diversificando a conduta humana de seus autores, 

da qual 0 delito e uma das formas. 

0 aumento da populac;ao, a facilidade de acesso a novas culturas e 

ideias proporcionadas pela propagac;ao da informac;ao em tempo real, 

principalmente pela internet, ocasionam, segundo estudos, problemas 

psicossociol6gicos de adaptac;ao nas pessoas que residem numa determinada 

area e, em outras, que para Ia migram. Neste caso, frise-se como fator influente o 

exodo rural, que contribui para o aumento da concentrac;ao populacional dos 

grandes centros urbanos e a deficiencia de investimentos sociais. 

A palavra crise permeia as organizac;oes privadas e publicas e, no caso 

das instituic;oes policiais, pode-se dizer que, constantemente, porem as formas de 

solucionar as crises nas instituic;oes publicas e privadas sao diferentes. 

0 gestor de seguranc;a publica tern maior dificuldade de gerenciar uma 

crise porque quando ela acontece, geralmente trata de fato de grande 

repercussao cujos envolvidos, na maioria das vezes, sao pessoas de influencia 

econ6mica e polftica na sociedade e a soluc;ao requer agilidade, nao importando 

as condic;oes de trabalho. Normalmente, quando surge uma crise que atinge este 

setor publico, os atores politicos e os grupos de interesses econ6micos se 

mobilizam rapidamente, pressionam os poderes e os executivos de seguranc;a 

publica, imediata e diretamente, colocando em xeque a sua forma de atuac;ao, e, 

de afogadilho, inserem no cenario, ja tumultuado e complexo, o que eles 

entendem como a melhor soluc;ao para todos os males da sociedade e da 

organizac;ao policial em si, para o combate a criminalidade. 

Pelos fatos e motivos acima expostos, costuma se dizer que a gestao no 

setor publico nao e eficaz; e que as formulac;oes de polfticas publicas, 

principalmente as de seguranc;a publica no Brasil sao pendulares, pais basta 

acontecer fatos que afetem a urn determinado grupo de interesses, 
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principalmente aqueles de grande poder aquisitivo, para que se formulem, 

atabalhoadamente, polfticas de governo e nao de Estado. 

No mesmo diapasao sao tratados os assuntos relativos a gestao dos 

6rgaos policiais, os quais sempre passam por mudancas a cada pleito eleitoral, 

pois seguem polfticas de governo e nao de Estado. Este fato contribui para a falta 

de continuidade administrativa na area de seguranca publica. 

Reforma administrativa e polfticas publicas sao assuntos independentes, 

porem interligados, porque o primeiro esta relacionado com a forma de gestao dos 

bens publicos e o segundo, diz respeito a acao do Estado para atender de forma 

eficaz e eficiente o cidadao. 

Ao estudar os dois temas, a maior dificuldade esta em construir um 

conjunto coerente de ideias e implementar nas organizacoes seus conceitos. lsso, 

tendo em vista a celeridade com que as correntes dominantes se tornam 

ultrapassadas, dando Iugar a novas abordagens. 

Em termos praticos, percebe-se que na formulacao e implementacao de 

uma polftica, bem como na gestao dos assuntos de seguranca publica ocorrem 

divergencias e conflitos pela dificuldade que se tem de concatenar o mundo das 

ideias, o mundo real, os conceitos disciplinados pelo tema e a falta de 

transversalidade quando da elaboracao de polfticas. 

Assim, o problema que se coloca para o desenvolvimento da presente 

pesquisa tem 0 prop6sito de responder a seguinte indagacao: 

Ate que ponto os assuntos de seguranca publica na Polfcia Civil do 

Parana sao implementados e gerenciados seguindo OS preceitos te6ricos 

preconizados nos procedimentos das polfticas publicas e diante das normas da 

ultima reforma administrativa ocorrida no aparelho do Estado brasileiro? 
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1.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

A situacao apresentada, que trata dos problemas do dia-a-dia, as 

necessidades, os conflitos, as dificuldades enfrentadas pelos cidadaos nas areas 

sociais e de seguranca; e pelos servidores das instituicoes policiais no combate a 
criminalidade sao temas que retratam o cenario da Seguranca Publica, 

especificamente na seara da Polfcia Civil. 

A realizacao de pesquisas sobre os assuntos em pauta e de vital 

importancia para o Estado, para o cidadao, para a sociedade, para a comunidade 

cientffica, para as polfcias, para os gestores e atores politicos, que poderao se 

utilizar deste trabalho sobre Seguranca Publica, Polfticas Publicas e Reforma 

Administrativa como suporte tecnico. 

0 trabalho e relevante tambem porque podera auxiliar na redefinicao das 

polfticas organizacionais; na determinacao de prioridades administrativas; na 

implementacao de acoes que possam redundar em melhorias na qualidade de 

vida do cidadao, da sociedade e do servidor policial na prestacao dos servicos de 

seguranca publica, bern como proporcionar orientacoes de cunho educacional de 

pesquisa cientifica. 

1.3 OBJETIVO GERAL 

0 objetivo geral deste trabalho e analisar as formas de elaboracao, 

implementacao das polfticas publicas e gestao na Polfcia Civil, segundo os 

preceitos doutrinarios preconizados na teoria das polfticas publicas e nas 

reformas ocorridas no aparelho do Estado brasileiro, especificamente na ultima 

reforma administrativa, a gerencial. 
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1.3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Sao decorrentes do objetivo geral os seguintes objetivos especfficos: 

a) analisar o contexto contemporaneo da seguranca publica no Brasil; 

b) apresentar as reformas administrativas ocorridas no aparelho do 

Estado brasileiro; 

c) mostrar o ciclo das polfticas publicas; 

d) questionar a Organizacao Administrativa do Estado, Lei 8.485/87, 

face ao Regulamento da Policia Civil do Estado do Parana, 

Decreto 4.884/76. 
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2 LITERATURA PERTINENTE 

A estrutura literal pertinente sera apresentada em tres secoes, conforme 

mencionado na introducao: A estrutura da seguranca publica no Brasil, com 

enfase na Policia Civil, o estado da arte das polfticas publicas; as reformas 

administrativas ocorridas no aparelho do Estado brasileiro, especificamente a 

gerencial, tendo como bases te6ricas: a Constituicao Federal, a Constituicao 

Estadual, a Lei Estadual n.Q 8.485/87, o Decreto Estadual n.Q 4.884/76 e projetos 

de governos. 

2.1 CONTEXTUALIZACAO DA SEGURANCA PUBLICA NO APARELHO DE 
ESTADO BRASILEIRO 

A seguranca publica e um bern democratico, legitimamente desejado por 

todos os setores sociais, um direito fundamental da cidadania, obrigacao 

constitucional do Estado e responsabilidade de todos. 

A Constituicao Federal, no artigo 144 trata sobre a SEGURANCA 

PUBLICA e descreve: 

A seguranca publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservacao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 
6rgaos: 
1- Polfcia Federal; 
II - Polfcia Rodoviaria Federal; 
Ill- Polfcia Ferroviaria Federal; 
IV - Polfcias Civis; 
V - Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

As competencias e atribuicoes dos 6rgaos e cargos estao tambem 

disciplinadas neste artigo, a saber: 

1.Q A Polfcia Federal, institufda por lei como 6rgao permanente, 
organizado e mantido pela Uniao e estruturado em carreira, 
destina-se a: 
I - apurar infracoes penais contra a ordem polftica e social ou em 
detrimento de bens, services e interesses da Uniao ou de suas 
entidades autarquicas e empresas publicas, assim como outras 
infracoes cuja pratica tenha repercussao interestadual ou 
internacional e exija repressao uniforme, segundo se dispuser em 
lei; 
II - prevenir e reprimir o trafico ilfcito de entorpecentes e drogas 
afins, o contrabando e o descaminho, sem prejufzo da acao 
fazendaria e de outros 6rgaos publicos nas respectivas areas de 
com petencia; 
Ill - exercer as funcoes de polfcia maritima, aeroportuaria e de 
fronteiras; 
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IV - exercer, com exclusividade, as fun9oes de polfcia judiciaria 
da Uniao. 
§ 2.Q A Polfcia Rodoviaria Federal, 6rgao permanente, organizado 
e mantido pela Uniao e estruturado em carreira, destina-se, na 
forma da lei, ao patrulhamento ostensive das rodovias federais. 
§ 3.Q A Polfcia Ferroviaria Federal, 6rgao permanente, organizado 
e mantido pela Uniao e estruturado em carreira, destina-se, na 
forma da lei, ao patrulhamento ostensive das ferrovias federais. 
§ 4.Q - as Polfcias Civis, dirigidas por delegados de polfcia de 
carreira, incumbem, ressalvada a competencia da Uniao, as 
fun96es de polfcia judiciaria e a apura9ao de infra9oes penais, 
exceto as militares. 
§ 5.Q - as Polfcias Militares cabem a polfcia ostensiva e a 
preserva9ao da ordem publica; aos corpos de bombeiros 
militares, alem das atribui9oes definidas em lei, incumbe a 
execu9ao de atividades de defesa civil. 
§ 6.Q - As Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
for9as auxiliares e reserva do Exercito, subordinam-se, 
juntamente com as Polfcias Civis, aos Governadores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. 
§ 7.Q - A lei disciplinara a organiza9ao e o funcionamento dos 
6rgaos responsaveis pela seguran9a publica, de maneira a 
garantir a eficiencia de suas atividades. 
§ S.Q - Os Municfpios poderao constituir guardas municipais 
destinadas a prote9ao de seus bens, servi9os e instala9oes, 
conforme dispuser a lei. 
§ 9Q A rem unera9ao dos servidores policiais integrantes dos 
6rgaos relacionados neste artigo sera fixada na forma do§ 4.Q do 
art. 39. (BRASIL, 2005) 

No mesmo diapasao da Lei Maior, as Unidades Federadas abordam o 

tema seguranca publica nas Constituicoes Estaduais de forma semelhante. 

Especificamente, no Parana o tema e tratado na Carta Magna Estadual 

nos artigos 46 a 51 , a saber: 

Art. 46. A Seguran9a Publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida, para a preserva9ao da 
ordem publica e incolumidade das pessoas e do patrimonio, 
pelos seguintes 6rgaos: 
I - Polfcia Civil; 
II - Polfcia Militar; 
Ill - Polfcia Cientffica. 
Paragrafo unico: 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Polfcia 
Militar. 
Art. 47. A Polfcia Civil, dirigida por delegado de polfcia, 
preferencialmente da classe mais elevada da carreira, e 
institui9ao permanente e essencial a fun9ao da Seguran9a 
Publica, com incumbencia de exercer as funvoes de polfcia 
judiciaria e as apura9oes das infra9oes penais, exceto as 
militares. 
§ 1°. A fun9ao policial civil fundamenta-se na hierarquia e 
disciplina. 
§ 2Q. 0 Conselho da Polfcia Civile 6rgao consultive, normative e 
deliberative, para fins de controle do ingresso, ascensao 
funcional, hierarquia e regime disciplinar das carreiras policiais 
civis. 
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§ 3°. Os cargos policiais civis serao provides mediante concurso 
publico de provas e tftulos, observado o disposto na legislacao 
especffica. 
Art. 48. A Polfcia Militar, forca estadual, instituicao permanente e 
regular, organizada com base na hierarquia e disciplina militares, 
cabe a polfcia ostensiva, a preservacao da ordem publica, a 
execucao de atividades de defesa civil, prevencao e combate a 
incemdios, buscas, salvamentos e socorros publicos; o 
policiamento de transite urbana e rodoviario, o policiamento 
ferroviario, de florestas e de mananciais, alem de outras formas e 
funcoes definidas em lei. 
Paragrafo unico. As patentes, com prerrogativas, direitos e 
deveres a elas inerentes, sao asseguradas em toda sua plenitude 
aos oficiais da ativa, reserva ou reformados da Polfcia Militar, 
sendo-lhes privativos os tftulos, uniformes militares e postos ate o 
coronel. 
Art. 49. A Polfcia Militar, comandada por oficial da ativa, do ultimo 
posto do Quadro de Oficiais Policiais Militares, forca auxiliar e 
reserva do Exercito, e a Polfcia Civil, subordinam-se ao 
governador do Estado e serao regidas por legislacao especial, 
que definira suas estruturas, competencias, bern como direitos, 
garantias, deveres e prerrogativas de seus integrantes, de 
maneira a assegurar a eficiencia de suas atividades. 
Art. 50 A Polfcia Cientffica, com estrutura propria, incumbida das 
perfcias de criminalfstica e medico-legais e de outras atividades 
tecnicas congeneres, sera dirigida por perito oficial de carreira da 
classe mais elevada, na forma da lei. 
§ 1.2 • A funcao policial cientffica fundamenta-se na hierarquia e 
disciplina. 
§ 2.2 . 0 Conselho da Polfcia Cientffica e 6rgao consultive, 
normative e deliberative, para fins de controle do ingresso, 
ascensao funcional, hierarquica e regime disciplinar das carreiras 
policiais cientfficas. 
§ 3.2 • Os cargos da Polfcia Cientffica serao provides mediante 
concurso publico de provas e tftulos, observando o disposto na 
legislacao especifica. 
Art. 51 A prevencao de eventos desastrosos, o socorro e a 
assistencia aos atingidos por tais eventos e a recuperacao dos 
danos causados serao coordenados pela Defesa Civil, que 
dispora de: 
I - organizacao sistemica, dela fazendo parte os 6rgaos publicos 
estaduais, podendo integrar suas acoes os municipais e federais, 
os classistas, entidades assistenciais, clubes de service, a 
imprensa, autoridades eclesiasticas e a comunidade em geral; 
II - coordenadoria estadual vinculada ao gabinete do Governador 
do Estado. (PARANA, 2001) 

Na esteira da modernizac;ao da Seguranca Publica no Brasil, foram 

criados a Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica em 1998 e, em 2007, o 

Sistema Unico de Seguranca Publica e em 2008, o PRONACI - Programa 

Nacional de Seguranc;a Publica com Cidadania. 

0 primeiro foi criado com a competencia para assessorar o ministro da 

Justic;a na definic;ao e implementac;ao da polftica nacional de seguranca publica, 

em todo territ6rio nacional, acompanhar as atividades dos 6rgaos responsaveis 
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pela seguranca, atraves de acoes como: projetos de modernizacao das 

instituicoes policiais; ampliacao do Sistema Nacional de lnformacoes de Justica e 

Seguranca Publica - INFOSEG; efetivacao de intercambio de experiencias 

tecnicas e operacionais entre os servicos policiais; capacitacao dos profissionais 

de seguranca publica e realizacao de estudos e pesquisas e consolidacao das 

estatfsticas nacionais de crimes. 

0 segundo e urn Sistema Unico de Seguranca Publica, que disciplina a 

organizacao e o funcionamento dos 6rgaos responsaveis pela seguranca publica. 

Os eixos das acoes deste sistema sao: reorganizacao institucional; formacao e 

valorizacao profissional; prevencao; estruturacao da perfcia; controle externo e 

participacao social e programas de reducao da violencia. 

0 PRONACI e urn programa desenvolvido pelo Ministerio da Justica e 

destina-se a prevencao, controle e repressao da criminalidade, atuando em suas 

rafzes socioculturais. 0 programa articula acoes de seguranca Publica com 

polfticas sociais, por meio da integracao entre Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municlpios. 

Entre os principais eixos do PRONASCI destacam-se a formacao e a 

valorizacao dos profissionais de seguranca publica; a reestruturacao do sistema 

penitenciario; o combate a corrupcao policial e o envolvimento da comunidade na 

prevencao da violencia. 

A nova polftica preve varias acoes integradas envolvendo as instituicoes 

policiais, guarda municipal, uniao, estado e municipio cidadao e governos. 

As acoes estruturastes preveem programas de modernizacao das 

instituicoes de seguranca publica e do sistema prisional forca; nacional de 

seguranca publica; lnvestimentos na Forca Nacional; vagas em presidios; 

aprovacao da Lei organica das policias; regulamentacao do sistema unico de 

seguranca publica; Lei Maria da Penha, de protecao a mulher; capacitacao de 

magistrados promotores e defensores publicos em diretos humanos; formacao de 

nucleos de justica comunitaria; investimentos na escola superior da policia 

federal; campanha do desarmamento. 

As acoes de valorizacao dos profissionais de seguranca publica e 

agentes penitenciarios preveem o seguinte: enfrentamento a corrupcao policial e 

ao crime organizado; bolsa formacao para os policiais; investimentos em moradia 

para policiais; rede de educacao a distancia para capacitacao de policiais e 
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bombeiros; graduagao e mestrado para policiais; implantar urn novo tipo de 

formagao dos agentes penitenciarios; formagao de policiais para atendimento dos 

grupos vulneraveis; jornadas de direitos humanos; implantagao de urn novo tipo 

de policiamento; tecnologias nao letais - uso de armas nao letais; comando de 

incidentes para atender os casos de emergencias nas Regioes Metropolitanas; 

investimentos no sistema de inteligencia; investigagao de crimes - capacitagao 

com tecnicas modernas de perfcias; investimentos nas guardas municipais; 

policiamento comunitario. 

As agoes de enfrentamento ao crime organizado preveem as seguinte 

agoes: laborat6rios contra lavagem de dinheiro; ouvidorias e corregedorias; 

trafico de pessoas 

A nova polftica preve ainda mais tres programas denominados: Territ6rio 

da Paz, lntegragao do Jovem a Famflia e Seguranga e Conveniencia. 

0 programa Territ6rio da Paz preve as seguintes agoes: criagao do 

gabinete de gestao integrada municipal; criacao de Conselhos Comunitarios de 

Seguranga Publica; tendo como canal a comunidade. 

0 programa lntegragao Jovem Famflia preve as seguintes acoes: Maeda 

Paz; Saude na Famflia; Formagao do Preso; Pintando a Liberdade e Pintando a 

Cidadania. 

0 programa Seguranga e Convivencia preve agoes voltadas para a 

solugao de problemas de urbanizagao; alfabetizado, programa de educagao 

profissional para jovens e adultos (Proeja) e cursos preparat6rios para o Exame 

Nacional do Ensino Medio (ENEM). 

0 PRONACI tambem vai incentivar a disseminagao de atividades 

culturais nas comunidades mais pobres. 

0 Parana celebra convenios com a SENASP e PRONACI e faz parte do 

Sistema Unico de Seguranga Publica. 

Mas, nao obstante, as mudangas e inovagoes ocorridas na area de 

seguranca publica no Brasil, o ultimo relat6rio do Conselho de Direitos Humanos 

das Nacoes Unidas sobre Execugoes Arbitrarias, sumarias ou Extrajudiciais da 

ONU - Organizagao das Nagoes Unidas -, dentre outras anotacoes aponta o 

Brasil como Pais que tern uma das maiores taxas de homicfdio no mundo, com 

mais de 48 mil pessoas mortas por ano. Destes, os que mais preocupam sao as 

execugoes, extrajudiciais, ou seja, as execugoes sumarias sem observancia do 
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devido processo legal, as quais sao apoiadas por grande parte dos cidadaos, que 

veem um sistema de seguranca publica muito Iento para reduzir e solucionar os 

crimes. 

0 documento recomenda reformas direcionadas a Polfcia Civil e Militar a 

Divisao de Assuntos lnternos da Polfcia e na Polfcia Forense. Neste caso, a 

recomendacao sinaliza o que todos brasileiros sabem: primeiro que a atual 

polftica de Seguranca Publica esta obsoleta e que as poucas mudancas ocorridas 

nesta velha polftica e na forma de gestao dos 6rgaos de seguranca nos ultimos 

anos foram tfmidas e insuficientes para minimizar, por exemplo, as altas taxas de 

criminalidade do Pais ou foram formuladas e implementadas sem obediencia 

aos tramites doutrinarios. 

Descrito o pano de fundo do trabalho, a proxima secao contextualiza 

historicamente a Polfcia Civil a partir da Era Vargas, ou seja, no infcio dos anos 

1930. 

2.1.2 Contextualiza~ao Historica da Polfcia Civil 

A respeito da hist6ria da Polfcia, Cancelli (1996, p. 12} afirma que no 

ultimo perfodo referente a Era Vargas, as polfcias conviviam com o problema da 

associacao entre o crime comum e o crime polftico. 

0 autor menciona que na Era Vargas, no momento em que o governo 

passou a ser o Estado, a Polfcia aparece como o 6rgao de poder mais importante 

da sociedade, uma vez que personificava o braco executivo da pessoa do ditador 

e de um novo projeto politico. Nesse perfodo surge a polfcia polftica com a 

criacao, em 1933, da Delegacia Especial de Seguranca Social, que apurava os 

chamados crimes politicos e sociais. 

0 mesmo ocorreu nas decadas de 1950 e 1960, quando a preocupacao 

passou a ser o comunismo. Nessa epoca, os militares preocupados com 

quest5es de ordem policial e a convivencia entre policiais militares, passaram a 

influenciar na nomeacao dos chefes de policia. Ocorreu tambem a militarizacao 

do trabalho policial, visando a combater as guerrilhas, acentuando o fato de que o 
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tipo de preparac;ao se orienta para a aniquilac;ao do inimigo, com utilizac;ao de 

tecnicas de treinamento militar para veneer a guerra. 

Em 1964 acontece o golpe militar. 0 Pafs e governado por Atos 

lnstitucionais eo Estado de Seguranc;a Nacional e institucionalizado e as polfcias 

Federal, Civil e Militar passam a articular e operacionalizar as atividades de 

vigilancia e de repressao polftica com a formacao da "comunidade de 

informac;oes". 

Golberi do Couto e Silva cria no mesmo ano a Agencia Central de 

lnformac;oes, o SNI - Servic;o Nacional de lnformac;oes -, o qual dispunha de 

agencias regionais como as DSis- Divisao de Seguranc;a e lnformac;oes -, ASis

Assessorias de Seguranc;a e lnformac;oes e seguindo a mesma 16gica da 

especializac;ao, a malha contava ainda com o DOPS - Departamento de Ordem 

Polftica e Social-, das Polfcias Civis dos Estados e os P-2- Servic;os Secretos da 

Polfcia Militar. 

No final dos anos 1970 e infcio dos anos 1980 comec;a a abertura polftica 

no Pafs e em 1988 e promulgada a Constituic;ao Cidada. 

Segundo Pereira e Fonseca (1977, p. 56) o distanciamento entre os 

objetivos e a estrutura e bern visfvel em instituic;oes decadentes que, para 

garantir sua sobrevivencia, apegam-se muito mais aos processos do que aos 

conteudos. 

0 fato mencionado anteriormente ocorre geralmente nas organizac;oes 

publicas, as quais dificilmente podem ser extintas, pois elas, influenciadas por 

gestoes equivocadas, se afeic;oam a objetivos obsoletos e a procedimentos sem 

eficacia para proteger suas estruturas, criando uma falsa ilusao de poder e 

utilidade. 

Historicamente, as instituic;oes tendem a se transformar em grandes 

estruturas burocraticas, que Weber (1963, p. 28) identifica como sendo 

"robotizac;ao do carisma". As instituic;oes passam a se sustentar em norm as 

rfgidas, estabelecem padroes de comportamento a serem seguidos, criam rituais 

e cerimonias, tornam-se processualistas e, muitas vezes falham nos aspectos 

substantiVOS, porque OS proceSSOS nao foram seguidos a risca. 

A estrutura e a forma de lideranc;a organizacional orquestram a rotina 

dos empregados e editam a moda comportamental esperada pelos dirigentes, 

expressam as relac;oes de poder formal e informal existentes na instituic;ao. 
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As citadas maneiras se transformam em habitos arraigados e constituem 

urn dos principais fatores de resistencia a mudancas. E a cultura organizacional 

do continufsmo, sobre a qual Schein (1996, p. 34), autor de varias obras sobre 

este assunto, aduz que o seu estudo e importante para ajudar as pessoas a 

entender melhor os aspectos complexos que estao escondidos na vida da 

organizacao. 

0 autor afirma ainda que a cultura comeca com os lfderes, que imp6em 

seus proprios valores e conceitos ao grupo. Se este e urn grupo bem-sucedido, e 
porque os conceitos desenvolvidos garantiram isso. E a cultura que define para 

as proximas geracoes o tipo de lideranca aceitavel e que mudancas devem ser 

implementadas na estrutura da organizacao. Para que o lfder consiga atingir este 

ponto e preciso que ele entenda a dinamica da cultura. 

Feito esse breve historico da Polfcia Civil, a proxima secao aborda a 

Seguranca Publica e Estrutura da Policia Civil do Estado do Parana. 

2.1.3 Seguran~a Publica: A Estrutura da Polfcia Civil do Estado do Parana 

Nos termos da Lei n.2 8.485, de 3 de junho de 1987, a Secretaria de 

Estado da Seguranca Publica e orgao de primeiro nfvel hierarquico de natureza 

substantiva e constitui a organizacao-base da administracao estadual para 

orientacao, planejamento, direcao, execucao, coordenacao, fiscalizacao e 

controle das atividades do setor de seguranca publica. 

Na proxima pagina o quadro n2 1 apresenta o organograma do Poder 

Executivo do Estado do Parana. 
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Fonte: SEPL - CMI (atualizado em junho/2008) 
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0 Decreto n.Q 887, de 15 de dezembro de 2005, que regulamenta toda a 

atividade da Secretaria de Estado da Seguranca Publica, no artigo 4.Q, inciso V, 

menciona que a Polfcia Civil e 6rgao de Execucao Programatica, juntamente com 

a Polfcia Cientffica do Estado do Parana; Polfcia Militar do Estado do Parana; 

Departamento de lnteligencia do Estado do Parana; Coordenadoria de Analise e 

Planejamento Estrategico. Abaixo organograma da SESP. 

Na proxima pagina o quadro nQ 2 apresenta o organograma da 

Secretaria de Estado da Seguranca Publica do Parana. 
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0 Decreta 4884/78 estrutura as Unidades do Departamento da Polfcia 

Civil. Obsoleto, nao retrata a realidade da instituicao, pois varias unidades policiais 

foram criadas, outras extintas. 

Em nfvel de execucao, o Departamento da Polfcia civil conta com os 

seguintes 6rgaos: Agencia de lnteligencia da Polfcia Civil, Divisao de 

lnvestigacoes Criminais, Divisao de Crimes Contra o Patrimonio, Divisao de 

Polfcia Especializada, Divisao Policial da Capital, Divisao de Polfcia 

Metropolitana, lnstituto de ldentificacao, Escola Superior da Polfcia Civil, Tatico 

lntegrado de Grupos de Repressao Especial, Centro de Operac5es Policiais 

Especiais, Servico de lnvestigac5es de Criancas Desaparecidas, NURCE -

Nucleo de Repressao aos Crimes Economicos, NUCRIA - Nucleo de Protecao a 
Crianca e aos Adolescentes Vftimas de Crimes e NUCRISA - Nucleo de 

Repressao aos Crimes contra a Saude. 

Em nfveis instrumentais, de acordo com o mesmo Decreta, a 

estruturacao fica assim: Divisao de lnfra-Estrutura, Grupo Auxiliar de 

Planejamento, Grupo Auxiliar Financeiro e Grupo Auxiliar de Recursos Humanos. 

Esses grupos, segundo a Lei 8.485/87 tern as suas atividades vinculadas, 

respectivamente, ao Grupo de Planejamento Setorial, Grupo Financeiro Setorial e 

Grupo de Recursos Humanos Setorial, exceto o Grupo Administrativo Setorial. 

Feitas as consideracoes te6ricas no campo da Estrutura, a proxima secao 

aborda a respeito do Estado das Artes das Polfticas Publicas. A secao 

apresenta o estado da arte das polfticas publicas, as suas faces: elaboracao da 

agenda, formulacao e implementacao de polfticas publicas, e no que se refere a 
avaliacao, mostra nocoes gerais. 

2.2 Polfticas Publicas 

A expressao polftica publica e um neologismo que vern sendo estudado 

desde meados da decada de 1950. 

Na decada de 1970, os estudos sobre esse neologismo se intensificaram, 

principalmente entre os cientistas politicos anglo-sax5es. Os estudos estao 

voltados para os caminhos da acao governamental, ou seja, sobre o modo de 
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operar do Estado, que se traduz no ato de "fazer" polfticas publicas e tambem 

analisar o modo de funcionamento da maquina estatal, usando como ponto de 

partida a identificacao das caracterfsticas das agencias publicas realizadoras de 

polfticas, dos atores participantes; desse procedimento de fazer polfticas 

publicas; dos mecanismos, criterios e estilos decis6rios utilizados pelas 

instituicoes responsaveis por fazer polfticas; das inter-relacoes entre essas 

variaveis, agencias e atores; e das variaveis externas que influenciam esse 

procedimento. 

As polfticas publicas, em termos gerais, sao cursos de acao, fluxo de 

informacao relativo a urn objetivo publico, desenvolvido pelo setor publico e deve 

contar com a frequente participacao da comunidade e do setor privado, ou seja, 

os autores defendem uma abordagem pluralista do tema, pois os objetivos das 

polfticas publicas podem, as vezes, parecer confusos, contradit6rios ou 

meramente declarativos, nas distribuicoes de tarefas entre o setor publico, a 

comunidade e o setor privado. 

0 estado da arte de urn born governo mescla aspectos relacionados a 

lideranca, sinergia entre os interesses da sociedade, do governo e do sistema 

politico. 

Recomenda-se que governos utilizem a concepcao de polfticas publicas 

em todos os temas, visto que polfticas sao unidades mfnimas de transacao do 

setor publico e, dentro de urn ponto de vista analftico e operativo e o ato de 

"fazer" polfticas publicas segundo estudos metodol6gicos sobre policy making 

desenvolvidos por Eugene Barch e Richad Elmore (1993, p. 35-58 apud VIANA, 

p. 5-43} 

2.2.1 Agenda e o Processo Decis6rio nas Polfticas Publicas 

A agenda e o espaco de constituicao da lista de problemas ou de assuntos 

que chamam a atencao do governo e dos cidadaos. Kingdon (1984, p. 45) 

diferencia tres tipos de agenda: 

a) sistemica ou nao-governamental; 

b) governamental e 



20 

c) de decisao. 

A primeira agenda e aquela que contem a lista de problemas ou assuntos 

que sao, ha anos, preocupa<;ao do Pals sem, contudo, merecer a aten<;ao devida 

do governo. Exemplos sao os assuntos relacionados a seguran<;a publica. 

A segunda contem na lista os problemas que merecem a aten<;ao do 

governo. E o caso dos assuntos relacionados ao turismo. E a terceira, apresenta 

a lista de problemas a serem resolvidos. 

Anderson (1975, p. 22) leciona que ha dois tipos de agenda: a sistemica e 

a institucional. A primeira e agenda de discussao e a segunda, e a agenda de 

carater mais especlfico e concreto. No processo decis6rio sao varios os criterios 

levados em considera<;ao quando da decisao governamental. 

Segundo esse autor, nas variaveis estao os partidos politicos, as normas e 

a opiniao publica que estabelecem tipos de decisao, tais como a barganha, a 

presun<;ao e o comando; a a<;ao da maioria congressual; o ato de decisao do 

presidente, denominado pelo autor como presidencial decision making e o 

incrementarismo. 

Para Easton e Lasswell (1990 p. 23-55 apud SASSA, p. 1-11), 

tradicionalmente 0 fluxo e 0 seguinte: 

a) primeiro aparece determinado problema em uma determinada 

sociedade ou regiao; 

b) as informa<;oes circulam e se tornam disponlveis para as unidades 

de decisao, 

c) em seguida sao formuladas as pollticas para dar uma resposta 

positiva a sociedade. 

A forma<;ao e o desenvolvimento de cada uma das fases das polfticas 

publicas tern urn procedimento conforme descrito abaixo: 

a) constru<;ao da agenda; 

b) formula<;ao de pollticas; 

c) implementa<;ao de pollticas; 

d) avalia<;ao de polfticas. 
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Ressalta Anderson (1975), que ha sempre conflito entre velhos e novos 

problemas e sublinha, tambem, o conceito de ter status de agenda, isto e, o 

assunto ou a demanda que tern a possibilidade de ser agendados. 

Urn assunto ou urn problema pode sair da agenda sistemica para a 

governamental e vice-versa, quando ha eventos dramaticos, crises ou influencia 

de urn quadro de indicadores ou acumulacao de informacoes e experiencia. 

Assim, a atencao governamental trabalharia em funcao desses tres 

acontecimentos. 

Segundo Kingdon (1984}, a agenda governamental e influenciada pelos 

participantes ativos e por processos pelos quais algumas alternativas e alguns 

itens se tornam proeminentes. 

Para o mencionado autor, os participantes ativos podem ser classificados 

como atores governamentais e atores nao-governamentais. 0 primeiro grupo e 

composto pelo alto staff da administracao: o presidente da Republica, staff do 

executivo e politicos nomeados para cargos publicos; o funcionalismo de carreira; 

os parlamentares e funcionarios do Congresso. 

Segundo Viana (1996, p. 8), o alto staff da administracao e vital para a 

construcao da agenda, mas menos vital para a especificacao de alternativas e 

menos ainda para a fase de implementacao. Seus recursos para acao estao 

ligados as suas prerrogativas legais. 

Os funcionarios de carreira seriam vitais para a especificacao de 

alternativas e mais ainda para a fase de implementacao, nao influenciando na 

construcao da agenda. 

0 ultimo grupo de atores governamentais estaria dividido em 

parlamentares e staff do Congresso. Os parlamentares podem ter influencia 

decisiva na agenda, tendo em vista os seus recursos, a autoridade legal, o 

acesso natural a publicidade e a longa experiencia na atividade polftica. 

0 grupo de atores nao-governamentais abrange os grupos de pressao ou 

de interesses, que agem mais no sentido de bloquear do que de promover 

assuntos. Pertencem a esse grupo os academicos, que cuidam mais da 

especificacao de alternativas do que da construcao da agenda, tendo sempre 

uma atuacao mais longa; pesquisadores e consultores; a mfdia, que exerce uma 
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influencia de forma mais localizada; os partidos politicos e a opiniao publica com 

uma grande influencia na forma9ao da agenda. 

Os grupos governamentais e nao-governamentais podem ser subdivididos 

em atores visfveis e atores invisfveis. Os visfveis, os presidentes, os 

parlamentares, a mfdia, os partidos politicos e os participantes das campanhas 

eleitorais. Os invisfveis, os academicos, tanto pesquisadores quanto consultores 

e os funciom1rios do Executive e do Congresso. 

No que se refere ao processo decis6rio nas polfticas publicas, menciona 

Anderson (1975, p. 30) que o problema central e reconhecer quem esta envolvido 

nessas series de decisoes, umas de rotina, outras nao. 

E geralmente aceito que as medidas de polfticas envolvem mais de uma 

decisao e isso sugere que a polftica publica nao deve ser concebida como urn ato 

isolado e unico, mas sim como processo social dinamico que pode ser uma 

agrega9ao de numerosas decisoes menores tomadas ao Iongo do tempo. 

Esse e urn dos motivos pelos quais os estudos sobre pollticas publicas 

nao devem estar adstritos a este ou aquele segmento social. 

Anderson (1975, p. 35) diz que o comportamento dos fazedores de 

polfticas publicas pode ser distinguido, segundo os seus valores politicos de 

organiza9ao, pessoais, governamentais e ideol6gicos. 

Para o mencionado autor, os fazedores oficiais de pollticas sao os 

legisladores, executores, administradores e jufzes, que podem ser subdivididos 

em dois grupos: primario, que possui direito constitucional para a9ao e 

suplementar, compreendendo as burocracias das agencias administrativas 

nacionais. 

Para esse autor, os fazedores de polfticas publicas seriam o Executive eo 

Legislative e as agencias administrativas e as Cortes do Poder Judiciario. 

Os participantes nao-oficiais, ou fazedores nao-oficiais seriam OS grupos 

de interesses e os partidos politicos, correspondendo a interesses agregados e 

simples indivfduos. 
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A esse respeito recomenda Lindblom (1980, p. 27), aos fazedores de 

polfticas publicas, que os indivlduos tern o direito de serem ouvidos e os oficialls, 

a obrigacao de ouvir. 

Anderson (1975, 39) esclarece que ha tres nlveis de polftica: a 

micropolltica, que envolve a analise do processo decis6rio no interior de uma 

dada organizacao, o subsistema e a macropolltica, a qual trata das relacoes da 

polltica com as dinamicas econ6micas e sociais. 

Enfatiza Anderson (1975, p. 44) que o processo de formacao de polfticas 

deve responder a tres quest6es: 

a) como os assuntos chamam a atencao dos fazedores das polfticas? 

b) como essas polfticas sao formuladas? 

c) como uma determinada proposicao e escolhida entre as alternativas 

apresentadas? 

No que se refere a macropolltica, Monteiro (1997, p. 36) diz que se pode 

reconhecer seis classes de participantes do jogo de escolhas publicas: 

a) os politicos, em sua atuacao nas escolhas majoritarias da legislatura 

e, muito especialmente, por sua atribuicao de decidir quanto a mudanca nas 

regras constitucionais; 

b) os burocratas, numa relacao de monop61io bilateral com a 

legislatura patrocinadora; 

c) o presidente da Republica, sob cuja autoridade opera a burocracia 

governamental; 

d) OS julzes, que fazem a revisao das decis6es da legislatura e da 

burocracia; 

e) os grupos de interesses especiais, como os identificados nas acoes 

dos cidadaos no processo politico, inclusive o uso do voto; 

f) os cidadaos, no papel de eleitores da representacao legislativa e do 

presidents da Republica. 



24 

A agenda governamental, portanto, e o espac;o em que se constituem os 

problemas, assuntos ou demandas que os fazedores das polfticas publicas 

escolhem ou sao compelidos a escolher. 

Esta sec;ao apresenta como e quem participa do processo de elaborac;ao 

da agenda, que e 0 primeiro passo para formulac;ao e implementac;ao de 

qualquer polltica publica, assunto que sera abordado em seguida. 

2.2.2 Pollticas Publicas: Formula~ao e lmplementa~ao 

Hoope, Van de Graf e Van Dijik (1994, p. 22-34 apud VIANA, p. 5-43) 

mencionam que as fases de formulac;ao e implementac;ao sao dois momentos 

importantes e distintos das polfticas publicas. Distintos, porque a formulac;ao e 
assunto alocado no espac;o politico e a implementac;ao no espac;o administrativo. 

A ultima fase das polfticas publicas e a avaliac;ao. 

A formulac;ao envolve troca, intermediac;oes, conflitos e poder. Tudo isso 

ocorre dentro do urn cenario politico, com formuladores de diferentes motivac;oes, 

origens sociais, recursos, habilidades e personalidades. Esse e urn dos motivos 

que faz com que os atores governamentais firmem diferentes polfticas, mesmo 

quando envolvidos em contextos similares. 

A fase da formulac;ao pode ser dividida em tres etapas: 

a) quando dados passam a se constituir informac;oes importantes; 

b) quando valores, ideais, princlpios e ideologia sao correlativos com 

informac;oes factuais para produzir conhecimento sobre acao orientada; 

c) quando o conhecimento emplrico e normativo e transformado em 

ac;oes publicas imediatas. 

A implementac;ao situa-se no ambito dos resultados, ou seja, esta voltada 

para urn processo racionalizado de procedimentos e rotinas. E vista, ainda, como 

ac;ao social, traduzindo-se no encontro de diferentes intenc;oes, de diferentes 

atores. 
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Donald S. Van Meter e Cal E. Van Horm (1995, p 34) comentam que o 

processo de implementac;ao de politica publica envolve estrategias e mudanc;as 

que influenciam os participantes. 

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

podem ocorrer de varias formas e explicam os autores que, quanto menor a 

quantidade de mudanc;a, maior e o consenso obtido e vice-versa. 

A ocorrencia de uma relac;ao inversa proporcional entre as duas variaveis -

mudanc;as e consenso - pode ser representada graficamente, conforms a figura 

apresentada. 

Abaixo a grafico nQ 1 apresenta graficamente as duas variaveis acima 

mencionadas. 

I 
..................................................................................... .! ························································································· 

GRAFICO NQ 1 MUDANQA E CONSENSO 
Fonte: VIANA, Ana Luiza. Abordagens Metodol6gicas em Polfticas Publicas. 
Revista de Administrac;ao Publica. Rio de Janeiro:FGV, v. 30 n.Q 2 mar./abril, 
1996 p. 5-43, p 17. 
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A distinc;ao dessas duas fases mostra, claramente, a classica dicotomia 

entre a administrac;ao e a politica, ou seja, a administrac;ao como sendo o 

conjunto das atividades diretamente destinadas a execuc;ao concreta das tarefas 

ou incumbencias consideradas de interesse publico ou comum, numa 

coletividade ou numa organizac;ao estatal. 

A politica apresenta-se como sendo o caminho de ac;ao estatal, ou seja, o 

Estado em ac;ao. E o modo de operar o Estado que se traduz no ato de fazer 

polftica publica. 

2.2.3 Pollticas Publicas: Avalia~ao, Cria~ao da Agenda, Formula~ao e 
lmplementa~ao 

A avaliac;ao de uma polftica publica pode ocorrer de varias formas, dentre 

elas: a investigac;ao pura; a investigac;ao avaliativa; a avaliac;ao; e 

monitoramento. 

Esses tipos se diferenciam pelo momento em que em sao realizados -

antes, durante ou depois da polftica. Pelo objeto do estudo; pelos objetivos do 

estudo; pelas tecnicas que empregam; pela relac;ao que estabelecem com a 

polftica. 

No que se refere a avaliac;ao, outro aspecto importante dentro do estudo 

das polfticas publicas sao os modelos analfticos a saber: o modelo de processo 

burocratico, o modelo de recursos humanos, o modelo polftico e o modelo 

simb61ico. 

0 modelo burocratico tern como base a identificacao na estrutura 

organizacional responsavel pela implementac;ao da politica, dos objetivos, dos 

papeis e das tecnologias definidas para sua operacao. 

Nesse modelo, a implementac;ao de uma polftica e vista como urn meio 

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

escolhas seriam feitas mediante regras e processos efetivos, em que a 

organizac;ao e vista de modo normativo e descritivo. 

Assim, o sucesso do processo de implementac;ao dependeria da forma de 

rotina existente em cada nfvel da organizac;ao, a favor ou contra a polftica, e, em 
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especial, entre os trabalhadores de linha, a burocracia local ou burocracia do 

street level, ou seja, os que tern contato com o cliente. 

Segundo Medina (1987, p. 28) ao propor a polftica, seria entao necessaria 

averiguar as condigoes reais que afetam as rotinas diarias das pessoas que 

prestam o servigo e quais seriam as reagoes destas com a nova polftica. 

0 modelo de recursos humanos valoriza a interdependencia de pessoas e 

organizagao, no sentido de cooperagao, consenso e lagos interpessoais fortes. 

Para Medina (1987 p. 30), o foco desse modelo esta na melhor maneira de 

conjugar as necessidades dos indivfduos, bern como suas habilidades e valores, 

papeis e relacionamentos. A incongruencia desses fatores gera, fatalmente, 

implementagao falha, pois nao ha, dessa forma, consenso, nem compromisso 

entre os implementadores e a burocracia. 

0 ponto fraco desse modelo, segundo Medina, e que ele nao trata das 

condigoes de conflito, instabilidade e dissensao. Ele reforga, isoladamente, a 

cooperagao, o consenso e a criagao de lagos interpessoais fortes, o que faz com 

que esse modelo tenha urn carater mais normativo do que descritivo. 

0 modelo politico realga mais o conflito, a barganha, a coergao e o 

compromisso do que o consenso na vida das organizagoes. 

Para Medina (1987, p. 36), o modelo politico propoe que as organizagoes 

seriam melhor atendidas como entidades polfticas, ou seja, como urn sistema de 

indivfduos e grupos inter-atuantes, defendendo diferentes interesses, demandas 

e ideologias mediante o uso de poder e de outros recursos. 

Nesse modelo, a tomada de decisao consiste em urn processo de 

barganha, e a implementagao, em uma serie complexa de decisoes 

barganhadas, refletindo preferencias e recursos dos participantes. 

0 ponto fraco do modelo politico, segundo Medina, seria tambem o seu 

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

eventos isolados, sem lhes atribuir-lhes urn prop6sito geral, ele nao oferece urn 

criteria rigoroso para o sucesso ou fracasso de uma polftica, pois todos os seus 

julgamentos normativos sao simples assertivas de vantagens relativas no 

processo de barganha. 
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0 ultimo modelo e o denominado simb61ico. Esse modelo afirma que o 

mais importante em qualquer evento nao e o que aconteceu, mas o seu 

significado. 

0 significado de urn acontecimento e determinado nao simplesmente pelo 

que ocorreu, mas das maneiras pelas quais os seres humanos o interpretam. 

Muitos dos processos e eventos mais importantes em organizac;oes sao 

substancialmente ambfguos e incertos, sendo que a ambigOidade e a incerteza 

minam os enfoques racionais de analises, pois os seres humanos, diz-se, quando 

se veem diante de incertezas e ambigOidades, criam sfmbolos. 

Os subtftulos anteriores apresentaram o fluxo das polfticas publicas e 

mostraram a complexidade para se instituir ou reformular polfticas, ou seja, de 

realizar mudanc;as. 

A montagem da agenda, a formulac;ao e implantac;ao de uma polftica 

envolvem mudanc;a. 0 processo de mudanc;a se inicia ap6s a analise de uma 

situac;ao real que incomoda a sociedade, e, no seu nascedouro, ou seja, na 

elaborac;ao da agenda, surgem conflitos, novas ideias, teorias, incertezas, 

destruic;ao e construc;ao e tudo isso ocorre porque se vive em urn mundo plural 

onde atores envolvidos tern visoes e culturas diferentes e as pessoas que 

participam de grupos de interesses pensam e agem conforme interesses e 

conveniencia do momento. 

A situac;ao real, como foi mencionada acima, e o primeiro objeto a ser 

visualizado, destaca-se do todo para depois ser analisada, porem sem perder de 

vista o conjunto no qual esta inserido. Neste caso, a grande dificuldade e 

conceituar a situac;ao real, visto que ela nao e facilmente legfvel, conforme 

menciona Morin (1999, p. 21 ). 

Uma situac;ao que, aparentemente, pode parecer de facil conceituac;ao ou 

de simples renovac;ao geralmente esta interligada a outras realidades e quando 

mudadas com legislac;oes abruptas e mal-elaboradas, interfere no todo e pode 

resultar no caos organizacional. 

A nao observancia ou a falta de cuidados na elaborac;ao de polfticas 

publicas pode levar os atores politicos a definirem de forma equivocada os 

assuntos da agenda e, conseqOentemente, formular polfticas publicas pendulares 
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e sem eficacias na sua aplica~ao. Nesse caso, o Estado, representado pelo 

agente politico deve visualizar o sistema em fluxo permanente, pois este 

repercute nos princfpios, normas, filosofias e valores, bern como as pr6prias 

necessidades e contradicoes da sociedade. 

No ciclo de pollticas publicas e imprescindfvel levar em consideracao as 

fun~oes que vao lhe dar sustenta~ao, ou seja: Planejamento, que diz respeito as 

concep~oes ou formulacoes das polfticas; o Orcamento, que diz respeito a 

aloca~ao de recursos para visualizar as pollticas e a Execu~ao, que trata da 

implementacao ou operacionalizacao das medidas para efetiva~ao da polftica. 

Ressalta-se, que as atividades de formula~ao e implementa~ao estao no 

bojo da dicotomia classica entre polftica e administra~ao e importam a ocorrencia 

de inter-rela~ao entre papeis politicos e administrativos. 

Segundo Simoes Pires (2001 , p. 37) no que se refere a questao 

administrativa na area de planejamento ha um exercfcio arduo de combinar a 

demanda social, determinacao polftica e o conhecimento tecnico da realidade, 

fato que podera levar a decisoes capazes de reverter situa~oes insustentaveis de 

privacao de desigualdade. 

Menciona o autor que a outra questao administrativa e o Or~amento 

Publico, o qual segue a funcao Planejamento, ou seja, consiste em estimar a 

receita e fixar a despesa, projetando-a ao Iongo de um perfodo para buscar 

sustenta~ao monetaria, atraves do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Or~amentarias e Lei de Or~amento Anual. 

A formula~ao e implementa~ao de uma polltica envolvem varios 

segmentos do Estado, mas quanto a formula~ao, especificamente de polltica de 

seguranca questoes relacionadas a habita~ao, infra-estrutura urbana, justi~a e 

bem-estar social sao imprescindfveis na agenda de discussoes e quando da 

formula~ao da polltica. 

Por esse motivo, e importante que os atores da area policial tenham 

conhecimento de todas as pollticas publicas formuladas e implementadas no 

Estado- Pollticas Redistributiva, Pollticas Distributivas e Pollticas regulat6rias

para saber qual e o impacto na area da seguran~a e assim elaborar as diretrizes 

da gestao policial. 
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Segundo Santos Junior (2003, p. 32), para ter conhecimento e condicoes 

de discutir os diferentes modelos de polfticas publicas acima mencionado, sao 

quatro as perguntas basicas a fazer: Qual o objetivo dessa polftica? Quem 

financia essa polltica? Quais 6rgaos (s) estatais (s) vao implementar esta 

polftica? Quem sao OS beneficiados dessa polftica? 

Nas redistributivas o objetivo e redistribuir renda na forma de recursos e/ou 

de financiamento de equipamentos e servicos publicos. Como exemplos dessa 

polftica no Parana cita-se o programa Luz Fraterna. E o tipo de polftica 

denominada "Polltica Robin Hood", lembrando a lenda do her6i que roubava dos 

ricos para dar aos pobres. No que se refere ao financiamento, sao os estratos 

sociais de alta renda os responsaveis por essa modalidade de polltica, sendo os 

estratos de baixa renda os beneficiarios, 

Nas distributivas ha objetivos pontuais ou setoriais ligados a oferta de 

equipamentos e servicos publicos. 

Quanto ao financiamento, e a sociedade como urn todo, por meio do 

orcamento publico, quem financia sua implementacao, enquanto os beneficiarios 

sao pequenos grupos ou indivlduos de diferentes estratos sociais. A 

pavimentacao e a iluminacao de ruas quanto a oferta de equipamentos para 

deficientes flsicos e urn exemplo disso. 

Nas regulat6rias visam regular determinado setor, referem se a legislacao 

e e urn instrumento que permite regular (normalizar) a aplicacao de pollticas 

redistributivas e distributivas, como por exemplo, a Lei de Uso do Solo e o Plano 

Diretor. 

As pollticas redistributivas tern efeitos de Iongo prazo e, em geral, nao 

trazem beneflcios imediatos, ja que precisam ser implementadas. Por isso, ate 

mesmo entre o grupo dos potencialmente beneficiados, ha que enfrentar entraves 

adicionais para uma mobilizacao em sua defesa. 

Feitas as consideracoes sobre polfticas publicas, na proxima secao, o 

tema abordado e a reforma administrativa. Nesse assunto, tambem sera 

apresentado o aspecto hist6rico para situar o leitor a respeito das formas de 

administracao publica pelas quais passou o aparelho de Estado brasileiro. 
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Frise-se, o assunto polfticas publicas e administracao estao ligados 

umbilicalmente. E falar de urn assunto sem abordar o outro traz prejufzo a 
pesquisa. 

2.3 0 Estado e a Administra~ao Publica no Brasil 

0 Estado se manifesta por seus 6rgaos, que se denominam em 

supremos ou constitucionais e dependentes ou administrativos. Aqueles incumbe 

o exercfcio do poder politico, cujo conjunto se denomina governo ou 6rgaos 

governamentais. Aos demais, que estao em plano hierarquicos inferior consiste a 

administracao publica. 

Segundo Meirelles (1 004, p. 12), a administracao publica e o conjunto de 

meios institucionais, materiais, financeiros e humanos preordenados a execucao 

das decisoes polfticas. Essa e uma nocao simples de administracao publica que 

destaca, em primeiro Iugar, que e subordinada ao poder politico; em segundo 

Iugar, que e meio e, portanto, algo de que se serve para atingir fins definidos e, 

em terceiro Iugar, denota os seus dois aspectos: urn conjunto de 6rgaos e servico 

do poder publico e as operacoes, as atividades administrativas. 

A expressao administracao publica utilizada no artigo 37 da Constituicao 

Federal tern dois sentidos. 

Primeiro como conjunto organico, ao falar em administracao publica 

direta, indireta e fundacional dos poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municfpios. 

Segundo, como atividade administrativa, quando determina sua 

submissao aos princfpios da legalidade, que todos os atos administrativos devem 

estar baseados em legislacao; impessoalidade, que todos os atos e fatos 

administrativos nao podem estar vinculados a interesses de carater pessoal ou 

dirigido a uma forma pessoal; moralidade, que os atos e fatos deverao ser 

revestidos dos aspectos morais implementados pela sociedade; publicidade, 

onde todos os procedimentos administrativos deverao estar revestidos de toda 

publicidade possfvel, a fim de dar transparemcia a esses procedimentos e, ao 

mesmo tempo dar uma satisfacao a sociedade; eficiencia, que ao utilizar recursos 

publicos, o ponto fundamental e que o problema atacado seja resolvido e o 
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recurso esperado pela sociedade seja completamente atingido com eficiemcia, 

nao abrindo mao da economicidade e, finalmente, da licitacao. 

A organizacao administrativa no Estado Federal e complexa, pois a 

funcao administrativa e institucionalmente imputada a diversas entidades 

governamentais autonomas, que, no caso brasileiro, estao expressamente 

referidas no artigo 37 da Constituicao Federal, de onde decorre a existencia de 

varias administracoes publicas: federal (Uniao), a de cada Estado (administracao 

estadual), a do Distrito Federal (administracao distrital) e dos Municfpios 

(administracao municipal ou local) cada qual submetida a urn poder politico 

proprio, expresso por uma organizacao governamental autonoma. 

Em qualquer das administracoes acima mencionadas ha princfpios 

fundamentais a serem obedecidos e esses estao estabelecidos no Decreto-Lei 

n.Q 200, de 25 de fevereiro de 1967 e modificacoes feitas pelo Decreto-Lei n.Q 

900, de 29 de setembro de 1969, que disp6e sobre a Organizacao da 

Administracao Federal e estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e da 

outras providencias. 

Segundo o mencionado Decreto-Lei, as atividades da Administracao 

Federal devem obedecer aos princfpios fundamentais do planejamento; 

coordenacao; descentralizacao; delegacao de competencia e controle. 

A acao governamental obedecera ao planejamento que vise a promover 

o desenvolvimento economico-social do Pafs e a seguranca nacional, norteando

se segundo pianos e programas elaborados, e compreender a elaboracao e 

atualizacao dos seguintes instrumentos basicos: plano-geral de governo; 

programas gerais, setoriais e regionais, de duracao plurianual; 

orcamento/programa anual e programacao financeira de desembolso. 

A acao administrativa do Poder Executivo obedecera a programas 

gerais, setoriais e regionais, de duracao plurianual, elaborados por meio dos 

6rgaos de planejamento, sob a orientacao e coordenacao superiores do 

Presidente da Republica, no caso da administracao federal e pelo Governador de 

Estado na administracao estadual. 

De acordo com a Constituicao Federal, em seu artigo 165, os 

instrumentos de planejamento sao: 0 plano plurianual; as diretrizes 

orcamentarias; os orcamentos anuais. 
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Plano plurianual visa estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, 

os objetivos e metas de administracao publica Federal, Estadual ou Municipal 

para as despesas de capital e outras decorrentes e para as relativas aos 

programas de duracao continuada. 

A Lei de Diretrizes Orcamentarias tern como fungoes basicas: 

estabelecer as metas e prioridades da administracao publica para o exercfcio 

financeiro seguinte; orientar a elaboracao da lei orcamentaria anual; alteracao da 

legislacao tributaria e estabelecer a polftica de aplicacao das agendas financeiras 

oficiais. 

A Lei Orcamentaria Anual e a lei que discrimina os recursos 

orcamentarios financeiros para se atingir as metas e prioridades estabelecidas 

pela Lei Diretrizes Orcamentarias e compreende: o orcamento fiscal, o orcamento 

de investimentos das empresas em que a Uniao detenha a maioria do capital 

social com direito a voto e o orcamento de seguridade, abrangendo todos os 

6rgaos e entidades a ela vinculadas. 

2.3.1 No~oes Gerais da Organiza~ao do Poder Executivo: A Administra~ao 
Publica no Estado do Parana 

Em 31 de novembro de 1974 foi editada e publicada a Lei 6.636/74, que 

foi a primeira lei que organizou o funcionamento dos 6rgaos do poder executive 

do Estado. Antes desta Lei nao havia uma forma racional de organizacao do 

poder executive e, para se ter uma ideia, quando urn chefe de uma pasta viajava, 

o responsavel por uma outra secretaria era quem assumia. 

A Lei 6.636/7 4 foi o embriao da Lei 8.485/1987 e uma adaptacao que 

estabelece o sistema de administracao e regulamenta a organizacao do Poder 

Executivo e preve na estrutura organizacional basica do Poder Executive do 

Estado, 6rgaos de assessoramento do governador, onde se encontra a 

Secretaria de Planejamento e Coordenacao Geral; Secretarias de natureza 

instrumental, onde se encontra a Secretaria de Estado da Administracao e da 

Previdencia e Secretaria de Estado da Fazenda e Secretarias de Natureza 

Substantiva, onde se encontra a Secretaria de Seguranca Publica. 

Como 6rgao de planejamento do Estado a Secretaria de Planejamento e 

Coordenacao Geral tern como uma de suas competencias transformar 
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compromissos de governo em diretrizes, programas e projetos, e o caso dos 

programas: Leite das Crianc;as, Luz Fraterna e Mapa do Crime, elaborados 

atraves do plano de governo, cuja ac;ao e materializada com a edic;ao da LOA -

Lei Orc;amentaria Anual, LDO- Lei de Diretrizes Orc;amentarias e do PPA Plano 

Plurianual. 

No que se refere a gestao, a Lei 8.485/87 cria Grupos Setoriais e Grupos 

Auxiliares em cada uma dos 6rgaos do Estado e os artigos 48; 49 50 e 51 

mencionam que dentre as atribuic;oes dos Grupos Setoriais estao a de promover 

a perfeita integrac;ao funcional entre a Secretaria afim - Secretaria do 

Planejamento e Coordenac;ao Geral; Secretaria de Estado da Fazenda; 

Secretaria de Administrac;ao e orientar tecnica e administrativamente os grupos 

auxiliares. 

As atividades de gestao praticadas pelos grupos seguem as orientac;oes 

do Plano de Governo que estao em consonancia com a orientac;ao federal. 

As orientac;oes no plano federal sao dad as tambem pelo PNAG E -

Programa Nacional de Apoio a Modernizac;ao da Gestao e do Planejamento dos 

Estados e do Distrito Federal eo pelo GESPUBLICA- Programa Nacional de 

Gestao Publica e Desburocratizac;ao, que o Parana faz parte. 

0 PNAGE eo Programa Nacional de Apoio a Modernizac;ao da Gestao e 

do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal, coordenado pelo Ministerio 

do Planejamento, Orc;amento e Gestao, como prop6sito de modernizar a gestao 

publica estadual a partir de uma visao transversal e integrada do ciclo de gestao 

publica: planejamento, orc;amento, gestao e controle. 

A finalidade do Programa e contribuir para melhorar a efetividade do 

gasto publico estadual, tendo os seguintes componentes: 

a) Fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestao de 

polfticas publicas; 

b) Desenvolvimento de polfticas e da capacidade de gestao de recursos 

humanos; 

c) Modernizac;ao de estruturas organizacionais e de processos 

administrativos; 

d) Fortalecimento de mecanismos de transparencia administrativa e de 

comunicac;ao; 
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e) Modernizac;ao da gestao da informac;ao e integrac;ao dos sistemas de 

tecnologia de informac;ao e 

f) Desenvolvimento de uma cultura de promoc;ao e implantac;ao de 

mudanc;a institucional. 

0 PNAGE- Programa Nacional de Apoio a Modernizac;ao da Gestao e 

do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - faz parte da Agenda da 

Eficiencia do Governo Federal e tern se mostrado inovador tanto no que se refere 

a abordagem dos problemas da gestao publica a partir de uma visao transversal, 

integradora, e de incentivo ao compartilhamento de soluc;oes, quanto no que se 

refere ao processo de formulac;ao, baseado na participac;ao dos diferentes atores 

e no princfpio da cooperac;ao federativa. 

0 GESPUBLICA - Programa Nacional de Gestao Publica e 

Desburocratizac;ao - foi institufdo pelo Decreto n.Q 5.378, de 23 de fevereiro de 

2005, e visa contribuir para a melhoria da qualidade dos servic;os publicos 

prestados aos cidadaos e para o aumento da competitividade do Pals, 

formulando e implementando medidas integradas em agenda de transformac;oes 

da gestao, necessarias a promoc;ao dos resultados preconizados no Plano 

Plurianual, a consolidac;ao da administrac;ao publica profissional voltada ao 

interesse do cidadao e a aplicac;ao de instrumentos e abordagens gerenciais. 

A missao do programa e promover a excelencia em gestao publica, 

visando contribuir para a melhoria da qualidade dos servic;os publicos prestados 

ao cidadao e para o aumento da competitividade do Pafs e numa visao 

estrategica a Iongo prazo, para atingir a excelencia em gestao publica. 

Para alcanc;ar o objetivo, a estrategia e mobilizar pessoas e 

organizac;oes voluntarias para atuarem como agentes transformadores da gestao 

publica brasileira. 

Outra estrategia do programa e a criac;ao de Nucleos Estaduais que sao 

as unidades de gestao descentralizadas do Programa e que respondem pelo 

planejamento, gerenciamento e execw;ao das ac;oes no ambito dos estados 

respectivos. 

0 Nucleo Paranaense do GESPUBLICA foi homologado pelo Ministerio 

do Planejamento Orc;amento e Gestao, atraves da resoluc;ao n.Q4 do dia 

16/ago/06 e publicado no Diario Oficial da Uniao no dia 17/ago/06. A COPEL

Companhia Paranaense de Energia Eletrica - e a organizac;ao ancora do projeto. 
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A Rede Nacional de Gestao Publica do GESPUBLICA, e constitufda de 

pessoas e organizac;6es voluntarias e funciona como base do Programa e urn 

dos principais elementos de sua estrategia de atuac;ao. 

0 programa tern sua base calcada no voluntariado, ou seja, sem 

nenhuma remunerac;ao, exercida por cidadaos brasileiros que disponibilizam 

tempo e capacidade para dar orientac;ao e assistencia tecnica aos 6rgaos e 

entidades que participam do GESPUBLICA. 

2.3.2 0 Planejamento Estrategico nas Organiza~oes Publicas 

Outro assunto a ser mencionada, no contexto da administrac;ao publica, 

e a questao do planejamento estrategico nas organizac;6es publicas, a qual 

deve ser abordada levando em considerac;ao as suas especificidades. 

Segundo Motta (1979, p. 7), a sobrevivencia e a ac;ao da organizac;ao 

publica independem dos mecanismos de mercado ou da existencia de lucro ou 

superavit. 

Os autores Pereira e Fonseca (1977, p. 23) comentam que a eficiencia 

nas instituic;oes publicas deve ser obtida pelo aproveitamento maximo e 

sinergico dos recursos institucionais e mensurados com base na adequac;ao 

finalfstica desses recursos. 

Exp6e Motta (1979, p.37) que as dimens6es que dificultam a tarefa do 

planejt. 'llento estrategico no setor publico sao: a aderencia a missao 

socioecon6mica e a necessidade de sobrevivencia; o planejamento e a busca da 

uniformidade; coerencia; gerencia da mudanc;a e a percepc;ao de escassez. 

Para implementar o planejamento estrategico em uma organizac;ao, seja 

ela publica ou privada, pode-se seguir uma metodologia indicada por Oliveira 

(1998, p. 56), a qual consiste em quatro fases: diagn6stico estrategico; missao da 

empresa; instrumentos prescritivos e qualitativos e controle e avaliac;ao. 

0 diagn6stico estrategico determina a situac;ao atual externa e interna da 

instituic;ao, tam bern denominada "auditoria de posic;ao". Esta fase e dividida em 

quatro etapas: identificac;ao da visao, analise externas, internas e dos 

concorrentes. Alem de verificar a situac;ao presente da empresa, observam-se 

tambem, as expectativas e ac;6es necessarias para otimizar a situac;ao futura da 

organizac;ao. 
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Na proxima pagina o quadro nQ 3 apresenta o estudo realizado por Mota 

(1979), em que as diferencas acima mencionadas estao colocadas 

didaticamente: 
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Empresa Privada Orgao Publico 

Objetivo principal Lucro Interesse coletivo 

Estrutura. • FreqOentemente Geralmente uma burocracia 

descentralizada Centralizada. 

• Unidade de Neg6cios 

ou centro de Iueras. 

Processo decis6rio. • Metoda de avaliacao • Metoda de avaliacao 

quantitativa. quantitativa. 

• Domfnio do fa tor • Domfnio do fator politico 

economico. • Restricoes nas escolhas 

• Amplitude decis6ria pollticas. 

na escolha polftica. 

lmplementacao das • Lin has de • Lin has de comando 

decisoes. autoridades claras. pouco claras e confusas. 

• Mecanismos comuns 

de implementacao 

Controle estrategico • Acionistas. • lnteresses de varios 

grupos influenciando 

decisoes - Congresso 

Parlamento. 

Ambiente. • Competitivo e • Monopolista e 

Turbulento relativamente estavel. 

Fonte de receita/recursos. • Cliente e bancos • Dotacoes orcamentarias 

do governo. 

Ambiente de atividades. • Limitado. • Limitado/monop61io. 

Medidas de desempenho. • Economicas e • Essencialmente pollticas 

quantitativas e indefinidas. 

• Retorno sobre 0 • Relacionamento com o 

investimento. interesse coletivo e a 

eficiencia polltica. 

QUADRO n2 3: DIFERENQAS EXISTENTES ENTRE ORGAOS PUBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS 
Fonte: PEREIRA, Maria Jose Lara de Bretas e FONSECA, Joao Gabriel Marques Faces da 
Decisao: As Mudanc;as de Paradigmas eo poder da Decisao. Sao Paulo: Makron Book, 1997. 
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Para Oliveira (1979, p. 43), o processo de planejamento estrategico 

comeca com a identificacao da visao. Nessa etapa sao identificados os desejos e 

expectativas dos conselheiros, acionistas e funcionarios da alta administracao, 

sendo que estas expectativas irao delinear o planejamento estrategico. A visao 

pode ser considerada como um limite para o horizonte enxergado pelos 

dirigentes. 

Ap6s a identificacao da visao e feita uma analise de ambiencia externa e 

interna, a fim de determinar as ameacas e oportunidades do ambiente, bern como 

os pontos fortes, fracos e neutros da organizacao. 

Abaixo o quadro nQ 4 apresenta representa procedimentos de 

planejamento estrategico. 

0 processo de Planejamento Estrategico inicia-se a partir da 

VI SAO 

As vezes irrealista quanta aos destinos da empresa e submetida a analise racional e 

criteriosa das I OPORTUNIDADES I 

Considerando a realidade da empresa e de seus 

Com seus PONTOS 
FORTES 

FRACOS E 
NEUTROS 

IAMEACASI 

CONCORRENTES 

QUADRO nQ 4: PROCEDIMENTOS DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 
Fonte: Adaptacao ao quadro elaborado por OLIVEIRA, Djalma de Pinho Reboucas de 
Planejamento Estrategico: Conceitos Metodologia e Praticas. 12~ ed. Sao Paulo: Atlas, 1978. 

Segundo Stumpf (1994, p. 56), visao e uma imagem do estado futuro 

desejado para o empreendimento da instituic;ao. Geralmente, ela e um enunciado 

que representa o desejo do gerente em ter a empresa em um determinado 

Estado no futuro. 

Para Santos (1992, p. 34), a sequencia 16gica para construcao de um 

planejamento estrategico passa, primeiramente pela conceituacao de visao, que 



40 

para o autor significa identificar a ambiencia interna e externa da organizac;ao, 

alem de procurar visualizar as possibilidades de sucesso e crescimento. Situar a 

empresa no cenario para saber onde ela quer ir; onde ela pode chegar; onde ela 

pode ir e aonde ela quer chegar. 

No que se refere a missao, lvancevich e Sknner, (1994, p. 38) afirmam 

que esta e a razao de ser da organizac;ao. A missao responde a pergunta sobre 

"qual e o prop6sito da organizac;ao?" Para empregados, clientes e outros 

constituintes. 

Para Mota (1979, 54), o gestor publico deve desenvolver a capacidade 

estrategica, empreendedora e inovadora e ter liberdade de ac;ao, iniciativa e 

flexibilidade aliada a novas formas de gestao como ocorre no setor privado, nao 

obstante haver conflito entre valores prevalecentes no espirito empreendedor 

privado e o papel democratico do gestor publico. 

2.4 REFORMAS ADMINISTRATIVAS DO APARELHO DE ESTADO 

BRASILEIRO 

Esta sec;ao aborda as tres reformas ocorridas no aparelho de estado 

brasileiro: a patrimonialista, burocratica e gerencial. 

Ressalta-se, que a maior dificuldade neste tema e construir urn conjunto 

coerente de ideias, diante da celeridade com que as correntes dominantes se 

tornam ultrapassadas e dao Iugar a novas abordagens de gerenciamento do 

aparelho de Estado. 

2.4.1 A Administra~ao Patrimonialista 

Neste modelo de administrac;ao publica, o patrimonio privado era 

confundido com a propriedade do rei. 

Os cargos eram, com freqOencia, entendidos como propriedade da 

nobreza - os officers entao estavam nas maos dos novos burocratas, dos 

comissaires, que se constituiam em uma "burocracia" dinastica, dependente do 

rei. 
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0 marco hist6rico desse modelo situa-se na ldade Media, ate o infcio do 

seculo XIV, quando a burocracia prussiana lentamente deixa de ser uma 

burocracia dinastica para se converter em servic;o publico civil. Surgem os 

servidores publicos profissionais, os cursos universitarios sobre cameralismo e 

comec;a entao a reforma burocratica. 

A lnglaterra comec;ou metodizar os processos executivos antes da Prussia 

e nos seculos XII, XIII e XIV ja funcionavam na lnglaterra os seguintes 

instrumentos de supervisao e controle: o Conselho Real; o erario; a Chancelaria, 

urn sistema de arquivos e regulamentac;ao dos requisitos para ingresso no 

servic;o publico. 

Podem ser apontadas como principais caracterfsticas do patrimonialismo a 

natureza rentavel das ocupac;oes - entenda-se, aqui, que os funcionarios que 

ocupavam cargos publicos receberiam muito e trabalhariam pouco - e na nao 

diferenciac;ao da res publica da res principis. Este modelo funcionava como uma 

extensao do poder do soberano e os seus auxiliares e servidores, possufam 

status de nobreza real. As consequencias mais comuns na adoc;ao deste modelo 

foram a corrupc;ao e o nepotismo. 

Teoricamente, esta forma de administrac;ao funcionou no Brasil ate os 

anos 30 e teve como marco o "coronelismo". 

Conforme menciona Leal (1948, p.12), o vocabulo coronelismo, introduzido 

em nossa linguagem com acepc;ao particular de que resultou nos registros como 

"brasileirismo" nos lexicos surgidos do lado de ca do Atlantica. Deve-se, 

incontestavelmente, a remota origem do seu sentido translato aos autenticos ou 

falsos "coroneis" da extinta Guarda Nacional. 

0 termo coronel, reportado por Eui-Soo (1979, p.57), como uma figura 

lendaria de urn Brasil do passado, agrario, rustico e arcaico, tern sua origem 

institucional quando da formacao da Guarda Nacional, criada em 1831. 

lnspirada na instituic;ao francesa essa .. guarda burguesa .. era uma milfcia 

civil que representava o poder armado dos proprietarios que passaram a 

patrulhar as ruas e estradas, em substituic;ao as forc;as tradicionais, derrubadas 

pelos revolucionarios. 

0 requisito sine qua non para integrar essa milfcia era ter posses, recursos 

para assumir os custos com uniformes e as armas necessarias. Segundo 

registros hist6ricos da epoca, para fazer parte desta guarda armada o cidadao 
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teria que ter 200 mil reis de renda anual nas cidades, e 1 00 mil reis no campo, 

pois as patentes militares eram vendidas, podendo entao, os proprietarios e seus 

pr6ximos, adquirirem os tftulos de tenente, capitao, major, tenente-coronel e 

coronel da Guarda Nacional. 

0 coronel, automaticamente, era visto pelo povo como urn homem 

poderoso, de quem todos os demais eram dependentes. 

Conforme menciona Carone (1971, p. 55), os dominados pelo coronel 

eram identificados de forma gene rica como "gente", ou a zool6gica "cria". Oaf a 

expressao: sou "cria" do coronel fulano. 

Segundo Beiguelman (1967, p. 44), o "coronelismo" como sistema de 

poder politico e caracterizado pelo enorme poder concentrado em maos de urn 

poderoso local, geralmente urn grande fazendeiro ou urn senhor de engenho 

pr6spero. No Brasil, vigorou na Republica Velha entre os anos de 1889 a 1930. 

A vigencia do modelo patrimonialista no Brasil coincide com o momento de 

expansao maritima e comercial da coroa portuguesa, financiado pela burguesia 

mercantil e da nobreza cruzadista. 

A burguesia aparece nessa fase da hist6ria financiando os estados em 

grandes projetos de navegacao, objetivando aumentar o seu poderio comercial. 

Com o descobrimento do Brasil, a coroa portuguesa implantou uma 

economia baseada na subsistencia e exportacao. A colonia produzia o que lhe 

convinha e comprava da coroa tudo o que necessitava. 

Segundo Beiguelman (1967, p.26), este segundo perfodo e marcado pelo 

carater essencialmente mercantilista. A terra ocupada produzia riquezas com a 

finalidade de proporcionar renda ao Estado e lucros a burguesia, com o "pacto 

colonial" legitimando o direito excessivo de comprar e vender da colonia por meio 

de seus comerciantes e suas companhias. 

Vigoravam no Brasil as Ordenacoes Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, a 

burocracia portuguesa e a burguesia mercantilista influenciavam muito no Brasil 

colonial. Neste perfodo, os donatarios das Capitanias Hereditarias administravam 

a Justica e exerciam as funcoes policiais. 

0 embriao das polfcias urbanas no Brasil comecou na vigencia das 

Ordenacoes Filipinas, que criaram o servico gratuito de polfcia, exercido pelos 

moradores, organizado por quadras e controlado primeiro pelo alcaide e depois 

pelos jufzes da terra. 
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Com a vinda da familia real para o Brasil D. Joao VI criou, em 1808, a 

lntendencia Geral de Pollcia da Corte e do Estado do Brasil. No Imperio existiam 

os jufzes de paz e suplentes, com funcoes policiais. 

As pollcias no Brasil passaram por varias modificacoes e ate ganhar o 

status constitucional existiram varias modalidades. 

A lei da Regencia instituiu urn verdadeiro registro de nascimento das 

atuais polfcias militares do Brasil e a Lei n.Q 261de 03/12/1884, delineou os 

princfpios de hierarquia e de centralizacao do sistema policial que vigoram ate 

hoje. 

A vinda da familia real para o Brasil, em 1808, provocou mudancas nesse 

quadro que comecou a dar sinais com o surgimento dos primeiros 6rgaos 

publicos, como a fundacao do Banco do Brasil, da Academia Militar e da Marinha, 

da imprensa oficial e permissao para funcionamento de fabricas e manufaturas. 

Era o infcio da estruturacao do aparelho do Estado, embriao de uma burocracia 

estatal no Brasil que se efetivou nos anos 30, a Era Vargas. 

2.4.2 A Administra~ao Burocratica 

A teorizacao do fen6meno burocratico inicia-se de modo mais 

sistematizado no seculo XVIII. 0 buraliste, derivado do radical bureau, passou a 

categorizar tanto empregados que atuavam em nfvel de governo, quanto os que 

atuavam em nfvel de empresas privadas. 

Somente no seculo XIX, na epoca do Estado Liberal, que a expressao 

"burocracia", que tern origem francesa, bureaucratie, a qual se deriva de bureau e 

este de bure, cujo significado em latim e pano de Ia, passou a ser mais 

sistematizado, e teve como precursores, Max Weber, Hegel e Karl Max. 

Segundo Tenorio (1981, p. 80), o ponto de vista liberal e que a burocracia 

tomenta o Estado inteNencionista - antiliberal. Defende que os neg6cios publicos 

devem ficar nas maos de leigos e nao de burocratas profissionais, pois tal fato 

garante que os leigos atuarao de acordo com os sistemas liberais, inibindo o 

Estado em favor da sociedade civil. 

Da mesma forma que os liberais, os marxistas condenam, de forma nao 

similar, a interferencia do Estado na sociedade. 
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Conforme Karl Marx (1955, p. 4-35 apud TENORIO, p. 79-88), a 

burocracia encorajava oligarquicamente, as divisoes polfticas indispensaveis a 
sua propria sobrevivencia, perseguindo, portanto, seus proprios fins, em 

detrimento dos fins da comunidade, criticando os princfpios filosoficos do direito 

de Hegel (1805 p. 26), que refutava a tese, segundo a qual a burocracia exercia 

uma func;ao mediadora entre os diversos grupos sociais, agindo desse modo 

como classe universal no interesses todos. 

Para Hegel (1974, p. 33-68 apud TENORIO, p. 79-88), a burocracia era 

urn segredo oficial, urn misterio dentro da propria burocracia pela hierarquia e 

mantido no lado de fora como uma corporac;ao fechada. 0 burocrata ve o mundo 

como urn mesmo objeto a ser dirigido por ele. 

A crftica antiburocratica e consequencia de sua identificacao com o 

Estado, que e, no fundo, o que se combate. 0 Estado capitalista e perfeito e seus 

erros nao sao imputaveis a ele, mas sim a burocracia imperfeita que ele serve. 

Os marxistas nao ortodoxos querem urn estado social e nao burocratico. 

Para os marxistas ortodoxos a burocracia serve de tela protetora das 

intangfveis instituic;oes polfticas, fazendo-se responsavel, exclusivamente, pelas 

deficiencias dos sistemas que nao podem dissimular. 0 Estado e a linha polftica 

nunca sao culpados. 

Pautada nos princfpios do desenvolvimento da profissionalizac;ao, a ideia 

de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo a 

administrac;ao publica burocratica, tinha como alvo o combate a corrupc;ao e ao 

nepotismo, advindos do patrimonialismo. 

Nos estudos de Weber (1999, p. 44-82 apud TENORIO, p. 79-88) a 

organizac;ao burocratica e definida como o tipo mais puro de organizac;ao 

administrativa, caracterizando-se como o mais racional e conhecido meio para se 

exercer dominac;ao sobre os seres humanos. 

0 tipo ideal, para Weber, expoe como deveria se desenvolver uma forma 

particular de ac;ao social se o fizesse racionalmente em direc;ao a urn fim e se 

fosse orientada de forma a atingir urn e somente urn fim. 

0 modelo ideal de burocracia, por exemplo, foi construfdo por Weber a 

partir de elementos comuns encontrados nas burocracias das sociedades feudal 

e capitalista. 0 metodo consiste em comparar o tipo ideal de burocracia com uma 

forma real historicamente especffica. 
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Assim, as caracterfsticas ideais da burocracia seriam as seguintes: tarefas 

orientadas por normas escritas; sistematizacao da divisao de trabalho; cargos 

estabelecidos de forma hierarquizada; regras e normas tecnicas fixadas para o 

desempenho de cada cargo; selecao de pessoal feita atraves do sistema de 

merito; separacao entre propriedade e administracao; necessidade de recursos 

livres de controles externos para garantir a liberdade da organizacao; 

profissionalizacao dos participantes e previsibilidade do comportamento dos seus 

membros. 

0 modelo Weberiano esta centrado no conceito de autoridade racional 

legal, baseada na promulgacao, sendo os ocupantes dos cargos selecionados 

com base em suas qualificacoes tecnicas sao nomeados e nao eleitos. 

Weber distingue claramente o tipo de autoridade presente na organizacao 

burocratica de dois outros por ele definidos: autoridade tradicional, onde a 

legitimacao se baseia no costume de se fazer as coisas; esta, representada pelas 

autoridades patriarcal e carismatica, onde o lfder justifica sua autoridade por meio 

de sua capacidade, cujos tipos mais puros seriam o profeta, o her6i guerreiro ou 

o grande demagogo. A administracao e instavel e indeterminada. E, finalmente, 

autoridade legal ou racional, onde as leis sao obedecidas e estabelecidas atraves 

de procedimentos legitimados. 

Essa forma de gerenciamento pautava-se em controles administrativos, a 

priori; procedimentos rfgidos de controle, no campo de admissao de pessoal, de 

compras e no atendimento de demandas. 

Ha, neste modelo, uma desconfianca previa com relacao aos 

administradores. Esse fato gera duas situacoes: o controle e uma garantia do 

Estado para eliminacao da corrupcao e nepotismo, mas esse controle transforma

se na propria razao de ser do funcionario publico e, em consequemcia, o Estado, 

ao voltar-se para si, perde a nocao basica de suas funcoes de servir a sociedade. 

A administracao publica burocratica tern como qualidade a efetividade no 

controle dos abusos; e, como defeito, a ineficiencia oriunda da auto-referencia e a 

incapacidade de centrar-se na visao da prestacao dos services aos cidadaos, 

enquanto clientes que sao do aparelho estatal. 

Este defeito teve seu conhecimento preterido porque a epoca em que 

surgira, a administracao publica burocratica cuidava de services muito reduzidos 

se comparados com os atuais. 
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Robert Melton (1981, 25-42 apud TENORIO, p. 79-88) coloca que ha no 

sistema burocratico disfuncoes e, dentre elas, a despersonalizacao do 

relacionamento entre os participantes do ato - importante e o cargo e nao as 

pessoas; maior internalizacao das diretrizes -, preocupacao com regulamentos e 

diretrizes; maior uso da categorizacao como tecnica do processo decis6rio -

quem decide e o funcionario de categoria mais alta; excesso de formalismo; 

exibicao de sinais; superconformidade em relacao as regras e regulamentos da 

organizacao e resistencias a mudancas. 

Este mesmo autor mostra uma outra classificacao das disfuncoes da 

burocracia: incapacidade treinada de Veblim - falta de flexibilidade para reagir as 

transformacoes situacionais; psicose ocupacional de Dewey - preferencias e 

antipatias e deformacao profissional de Warnotte - nao sabe trabalhar com o 

imprevisfvel. 

A administracao burocratica tern como caracterfstica: racionalidade legal; 

centralizacao das decis6es; hierarquia; princfpio na unidade de comando; 

estrutura piramidal de poder; rotinas rfgidas; controle passo a passo dos 

procedimentos administrativos. 

2.4.2.1 0 Modelo de Administra~ao Burocratica no Brasil 

A administracao publica burocratica no Brasil aparece em 1930, dentro de 

urn contexto de industrializacao acelerada, em que o Estado entende ser 

indispensavel sua intervencao macica. 

0 principal 6rgao da Administracao Publica neste perfodo foi o DASP -

Departamento Administrative do Servico Publico que era essencialmente urn 

6rgao central de pessoal, material, orcamento, organizacao e metodo, a quem 

coube a aplicacao geral e uniforme dos criterios que precederam a classificacao 

de cargos estabelecida na Lei n.Q 284; a elaboracao do Projeto de Estatuto dos 

Funcionarios Publicos Civis e organizacao do servico de pessoal nos moldes 

weberianos. 

A administracao publica brasileira comeca, dessa forma, seu processo de 

racionalizacao com a instituicao de carreiras burocraticas e adocao do concurso 

publico como forma de acesso ao servico publico. 
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A forma de administracao burocratica sempre foi alvo de crfticas. Suas 

limitac;6es seNiram para alimentar entendimentos negatives a seu respeito. 

Entretanto, e certo que as organizac;6es sejam quais forem as suas origens, 

precisam da burocracia para sobreviver. De acordo com Champy (1994, p. 37), "a 

burocracia e a cola que mantem a organizac;ao unida". 

Nao resta a menor duvida de que a burocracia mantem as estruturas 

coesas das organizac;6es publicas e privadas e possibilita ao gestor uma 

superestrutura piramidal, que facilita o atendimento de toda sociedade e de 

diversos modos. 

A forma burocratica de administrar e pouco flexfvel, sendo certo que hoje a 

flexibilizac;ao e urn caminho sabio quando utilizados OS seus princfpios 

informadores. 

2.4.3 A Administra~ao Gerencial 

Embora, com o avanc;o em que se constituiu, a administrac;ao gerencial 

tenha repelido os valores da administrac;ao burocratica, desta nao nega todos os 

princfpios; muito pelo contrario, alguns sao incorporados, como a admissao por 

meio de criterios rfgidos de merito, a existencia de carreiras, a avaliac;ao 

constante de desempenho e o treinamento sistematico. 

Segundo Pereira (1998, p. 56), a diferenca fundamental entre urn tipo e 

outro de gestao encontra-se na forma de controle adotada. Enquanto na forma 

burocratica o controle leva a concentracao de processes; na forma gerencial, a 

preocupac;ao maior e com os resultados. 

0 interesse publico tambem pode ser apontado como urn fator 

compartilhado por ambas as formas. Todavia, se a administracao publica 

burocratica confunde este interesse como interesse do proprio Estado, dado as 

suas praticas, e direciona parte substancial das atividades e recursos para o 

atendimento das necessidades da burocracia - do aparato estatal -; a 

administracao publica gerencial relaciona, contrariamente, o interesse publico 

com o interesse da coletividade. 

A administracao publica gerencial caracteriza-se por estrategias nas quais 

se definem precisamente os objetivos que o administrador publico devera 

alcancar em que se garanta a autonomia do administrador na gestao de recursos 
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humanos, materiais e financeiros que lhe forem postos a disposic;ao, para que 

possa cumprir os fins estipulados, e onde exista controle a posteriori dos 

resultados. 

Adicionalmente, induz a competic;ao entre as varias unidades do Estado; 

bern como, no plano estrutural, promove a ideia de descentralizac;ao e reduc;ao 

dos nfveis hierarquicos. 

Dedicada a tarefa de visualizar o cidadao como cliente de seus servic;os, a 

administrac;ao publica gerencial traz, com sua aplicac;ao, bons resultados para as 

ac;oes empreendidas pelo Estado, nao pelo fato de os processos administrativos 

encontrarem-se sob controle e, portanto, serem seguros; mas sim porque 

respeitam as necessidades manifestadas pela sociedade. 

0 mencionado auto ainda aduz que o paradigma de gestao 

contemporanea baseia-se em confianc;a e descentralizac;ao da decisao, formas 

flexfveis de administrac;ao, horizontalizac;ao de estruturas, orientac;ao ao cidadao 

cliente das ac;oes estatais, controle de resultados e competic;ao interna das 

unidades administrativas. 

2.4.3.1 A Reforma Gerencial no Brasil 

Segundo Teixeira (1997, p. 10), a Reforma Administrativa Gerencial 

comec;ou a ser tema principal no Brasil no ano de 1990, com objetivos de 

promover descentralizac;ao, desburocratizac;ao, flexibilizac;ao das atividades de 

Estado e delegac;ao de autoridade, tendo como metas dar eficiencia a maquina 

publica e protec;ao do patrim6nio publico; aumentar a eficiencia e efetividade dos 

6rgaos e agencias do Estado por meio da descentralizac;ao e desconcentrac;ao; 

separac;ao entre formulac;ao e execuc;ao; implantac;ao de novos controles (de 

resultados, contabil, por competic;ao administrativa e social); separac;ao entre 

atividades exclusivas de Estado e as competitivas; transferencia ao setor publico 

nao-estatal dos servic;os competitivos; terceirizac;ao das atividades de apoio e 

fortalecimento da burocracia central. 

Enfim, o objetivo seria fortalecer a capacidade do Estado de promover o 

desenvolvimento econ6mico e social atraves da garantia dos contratos; da 

estabilidade econ6mica; de urn Poder Judiciario eficaz; e da promoc;ao de 
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educa~ao, saude, desenvolvimento tecnol6gico e comercio exterior, assegurar o 

carater democratico da administra~ao publica com urn servi~o orientado para o 

cidadao cliente e a responsabiliza~ao do servidor publico pelos seus resultados. 

A nova forma de administra~ao segundo Pereira (1995, p. 85), segue as 

seguintes caracterfsticas: orientada para o cidadao; para obten~ao de resultados; 

controle sobre politicos e burocratas; incentivo a criatividade e inova~ao; contrato 

de gestao como instrumento de controle; controles preventivos e 

responsabiliza~ao. 

A administra~ao gerencial implementou novas nomenclaturas aos 6rgaos 

do aparelho do Estado - Agencias Executivas, Agencias Reguladoras e 

Organiza~ao Social -, bern como novos instrumentos de gestao dentre eles o 

contrato de gestao. 

0 contra to de gestao teve sua origem na Fran~a em 1967, como 

consequencia das recomenda~oes feitas pelo Comite de Empresas Estatais, 

atraves do Relat6rio Nora, organizado pelo governo frances, com o objetivo de 

melhorar a eficiencia das empresas estatais francesas, deterioradas por excesso 

de formalismo e controle. 

0 contrato de gestao e urn compromisso institucional firmado entre o 

Estado e cada entidade publica. Pretende estimular a gestao por objetivos no 

ambito do setor publico, para que se constitua como eixo central de referencia 

dos controles normativos, jurfdicos, fiscais, dos controles or~amentarios, 

tarifarios, controles de meios a serem subordinados ao controle dos fins, dos 

objetivos e metas prioritarias para cada entidade, por consenso, entre esta e o 

Estado, em cada perfodo contratual. 

Na defini~ao do Ministerio da Administra~ao e Reforma do Estado - MARE 

- a denomina~ao Agencia Executiva e uma qualifica~ao a ser concedida, por 

decreto presidencial especffico, as autarquias e funda~oes publicas responsaveis 

por atividades e servi~os exclusivos do Estado. 

Nas defini~oes do MARE as atividades exclusivas sao os servi~os que s6 

o Estado pode realizar. Sao atua~oes em que o Estado exerce o poder 

extroverso - o poder de regulamentar, fiscalizar, fomentar. 

Como exemplos tern o exercfcio do poder de polfcia sobre a cobran~a e 

fiscaliza~ao dos impastos, seguran~a publica, a previdencia social basica, o 

servi~o de normas sanitarias, o servi~o de transito, a compra de servi~os de 
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saude pelo Estado, o controle do meio ambiente, o subsfdio a educa9ao basica e 

emissao de passaportes. 

0 objetivo da Agencia Executiva e recuperar a autonomia e flexibilidade 

operacional equivalents a epoca de sua cria9ao e que foram ao Iongo dos anos 

retiradas, confundindo-se, na atualidade, com a administra9ao direta; dotar as 

lnstitui96es qualificadas como as Agencias Executivas de instrumentos gerenciais 

para a melhoria da eficiencia e da qualidade dos servi9os prestados ao cidadao, 

compreendendo a ado9ao de planejamento de objetivos e metas, em carater 

permanente; redu9ao de despesas de custeio; melhoria da cobertura e da 

qualidade dos servi9os prestados ao cidadao. 

Cabe as Agencias Reguladoras promover e regular a contrata9ao e a 

fiscaliza9ao das atividades economicas concedidas pelo Estado, por meio da Lei 

de Concessoes - Lei 8.987/95 - que estabelece princfpios, diretrizes e normas 

gerais, de validade nacional, cria a figura das autarquias reguladoras bern como 

regulamenta o artigo 175 da Constitui9ao Federal de 1988 que trata das 

atividades concedidas pelo Estado. 

Para Pereira (1995, p. 43}, a cria9ao das Agencias Reguladoras vern 

preencher o espa90 da falta de leis gerais, de controle por agencias 

independentes e polfticas arbitrarias de fixa9ao de tarifas, causando todo tipo de 

distor9ao na economia e causando prejufzos a seus usuarios. Esse redesenho do 

Estado na rela9ao com o setor privado - regula9ao - no contexto "principals x 

agent", segundo o autor permitira a redu9ao das desigualdades no acesso as 

informa96es, no que se refere a processos de produ9ao, custos e fixa9ao de 

tarifas, permitindo portanto, melhores e eficazes mecanismos de controle e 

fiscaliza9ao. 

As Agencias Reguladoras competem os exercfcios do poder tfpicos de 

Estado, a atividade exclusiva de: formula9ao de polfticas publicas; arrecada9ao 

de impostos; promo9ao da seguridade social basica; garantia da seguran9a 

publica; regulamenta9ao e regula9ao de mercados, bern como fiscaliza9ao do 

cumprimento de determina96es legais. Exemplo de Agencia Reguladora -

Agencia Nacional de Energia Eletrica- ANEEL. 

As Organiza96es Sociais sao modelo de organiza9ao publica nao-estatal 

cujo objetivo e absorver atividades publicizaveis. Esta publiciza9a0 e relativa a 
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produc;ao nao-estatal de bens publicos por entidades situadas no ambito do 

denominado terceiro setor (setor de servic;os nao orientados para o lucro). 

0 objetivo e permitir a publicizac;ao, transferindo as atividades estatais 

para o terceiro setor, de forma a aprimorar a gestao publica estatal e nao-estatal. 

lncluem-se af as atividades de pesquisa cientffica e desenvolvimento tecnologico, 

ensino, protec;ao e preservacao do meio ambiente, cultura e saude, conforme 

determina aMP 1591 de 9 de novembro de 1997. 

Para o MARE- Ministerio da Administrac;ao e Reforma do Estado (1997, p. 

9), as organizac;oes sociais sao modelos de parceria entre a sociedade civil e o 

Estado, constitufda pelas associac;oes civis ou fundac;oes privadas, ambas sem 

fins lucrativos. 0 Estado fomentara as atividades publicizaveis e mantera controle 

de forma que os resultados contribuam no atingimento das polfticas publicas. 

No que se refere a gerencia, tern ampla autonomia administrativa e seus 

dirigentes sao responsaveis pelo resultado alcanc;ado. Essa autonomia implica 

em flexibilizac;ao para contratac;ao de pessoal nas condic;oes de mercado; adoc;ao 

de normas proprias para compras e contratos, libertando-se da Lei das Licitac;oes 

e execuc;ao orc;amentaria propria - desobrigando-se da lei 4.320. Exemplo disso 

e a Associac;ao de Comunicac;ao Roquette Pinto- ACERP. 

Feitas as colocac;oes teoricas, o proximo capitulo apresenta a 

metodologia. 
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3 METODOLOGIA 

Este capftulo indica a caracterizacao, apresenta o tipo de pesquisa 

realizada e sua conceituacao a luz da investigacao especffica, os procedimentos 

metodol6gicos necessaries para alcancar o objetivo proposto, ou seja, os 

assuntos de Seguranca Publica na Policia Civil do Parana sao gerenciados, 

formulados e implementados seguindo os preceitos te6ricos preconizados nos 

procedimentos e nas teorias das polfticas publicas e normas apregoadas nas 

reformas administrativas ocorridas no aparelho do Estado brasileiro? 

3.1 Caracteriza~ao da pesquisa 

0 metodo de pesquisa caracteriza-se como descritivo em sua finalidade, 

e o trabalho apresenta o resultado de consultas na literatura, fundamentadas em 

analises de livros, revistas e jornais, regulamentos, provimentos, decretos, 

resolucoes, circulares e relat6rios dos seguintes assuntos relacionados a 
Seguranca Publica; Policia Civil do Estado do Parana; Polfticas Publicas; 

Reformas Administrativas; Gestao Publica, especificamente na area de 

Planejamento Estrategico. 

Portanto, a pesquisa e bibliografica quanto aos meios, pois envolve em 

sua coleta de dados, analise e processamento de resultados a utilizacao de 

referenciais bibliograficos como principais fontes de informacoes. 

3.2 Coleta dos dados 

A pesquisa contextualiza a seguranca publica no aparelho de estado 

brasileiro, demonstra a relevancia dos aspectos hist6ricos, estruturais, 

organizacionais, estruturais e culturais da Polfcia Civil. 

Dentro de uma linha sistemica e de transversalidade o trabalho 

prossegue abordando o ciclo das polfticas publicas, o Estado e a Administracao 

Publica e as reformas administrativas ocorridas no aparelho de estado brasileiro. 
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T odos os temas estreitamente ligados a modalidade de gestao publica e de 

grande importancia para a sociedade, para os gestores publicos e atores politicos 

responsaveis pela formulac;ao e implementacao das polfticas da seguranca 

publica. 

3.3 Sistematiza~ao 

Os temas pesquisados foram analisados, compilados, sistematizados e 

ap6s, feitas comparacoes entre o que diz a doutrina e como sao formuladas as 

polfticas; como sao gerenciados os assuntos de seguranca publica na Policia 

Civil, para responder a indagacao do problema formulado. 
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4 ANALISE E DISCURSO DOS RESULTADOS 

Na formulacao e na execucao de qualquer polftica publica aparece urn 

hiato entre a situacao problema e a situacao ideal. Neste caso, e a situacao 

problema o ponto de partida para criacao da agenda e formulacao da polftica 

publica. 

A situacao real, os problemas a serem resolvidos na area de seguranca 

publica possuem variaveis ex6genas e end6genas, entretanto, a primeira variavel 

prevalece e nao esta no controle dos gestores de seguranca publica. Neste caso, 

especificamente, as quest6es sociais que influenciam sobremaneira na demanda 

policial. 

A situacao problema e uma situacao real, uma questao a ser resolvida. 

Esta situacao, o input, e a informacao utilizada pelos atores publicos para 

alcancar uma meta, urn desejo, uma situacao ideal para a sociedade, ou seja, a 

formulacao de uma polftica publica exeqOfvel que resolva o problema do cidadao. 

E perceptfvel a existencia de uma evolucao na maneira de formular 

polftica publica de seguranca no Brasil. A Uniao, Estados e Municfpios, por meio 

dos atores politicos da area seguranca vern redimensionando as polfticas atraves 

de uma visao holografica e com transversalidade; articulando polfticas de 

seguranca com acoes sociais; prioriza a prevencao e busca atingir as causas que 

levam a violencia, sem abrir mao das estrategias de ordenamento social e das 

repressoes qualificadas, criando para esta finalidade, programas como o 

PRONASCI, conforme mencionado anteriormente. 

Seguindo o ciclo das polfticas publicas, a criacao da agenda e a 

formulacao do PRONASCI conseguiu concatenar as principais reivindicacoes e 

os pontos de vistas majoritarios do cidadao brasileiro e dos 6rgaos policiais que 

os problemas relacionados a criminalidade e seguranca publica sao assunto que 

precisam ser tratados com transversalidade, ou seja, junto com outros 

segmentos do Estado, principalmente o social devem fazer parte da agenda. 

A situacao real ofereceu os subsfdios para os atores formularem as 

polfticas que, bern implementadas, vao ao encontro dos anseios da sociedade. 
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Seguindo o ciclo doutrinario das polfticas publicas, a polftica perfeita preve 

uma coordenagao, a indicagao de recursos, o plano estrategico de 

implementacao, a verificacao de indicadores; avaliagao do contexte economico e 

social com a participagao da sociedade. 

Alem da verificacao dos indicadores, ainda e feita a avaliagao do 

contexte economico e social. 0 controle mais abrangente do Programa deve 

contar com a participagao da sociedade. 

4.1 Das Polfticas Publicas: 0 Sistema Nacional de Seguran~a Publica 

Assunto de intensa complexidade os problemas de seguranca publica 

nao podem ser vistos, abordados e analisados de forma fragmentada, pois eles 

sao consequencia da agao deficitaria de outras areas de Estado ou governo, 

como por exemplo, a precariedade das condigoes urbanas e de moradia, 

educagao, saude, saneamento e outros. 

As inovacoes trazidas nos artigos 5.2 ; 37 e 144 da Constituigao Federal 

sao exemplos de mudancas de polfticas publicas que refletem na atuacao 

policial, principalmente no que diz respeito a Diretos e Garantias lndividuais dos 

Cidadao. 

A introdugao destes artigos na Constituigao Federal afetou 

significativamente as instituigoes policiais e, obviamente, forgou mudancas nas 

suas estruturas e nos habitos culturais da organizacao, principalmente no que se 

refere a gestao, a forma de atuacao e ao atendimento ao cidadao, seguindo os 

princfpios da eficiencia e respeito dos direitos e garantias individuais, princfpios 

estes muitas vezes ignorados no Estado de excecao. 

Pelos estudos realizados, observa-se que a estrutura da organizagao 

oferece o impulse necessario a sua sobrevivencia, faz expandir suas fronteiras, 

extrapolando, muitas vezes, a sua funcao original. 

Em termos estruturais, a Constituigao Federal disciplina as competencias 

dos 6rgaos de seguranca publica e a Uniao, atraves de programas como 

PRONASCI, GESPUBLICA, SENASP, influencia indiretamente, mediante 

repasse de recursos, na forma de gestao dos 6rgaos policiais dos Estados. Nao 
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se trata de uma ingerencia, mas sim uma adequacao simetrica das polfticas de 

seguranca publica e polfticas sociais visando estabelecer urn direcionamento de 

recursos. 

Quanto as reformas administrativas ocorridas no aparelho de Estado 

Brasileiro, a seguranca publica, sempre esteve inserida no contexto das 

mudancas ocorridas, conforme se constata na leitura da Emenda Constitucional 

19/98 cujos artigos Art. 1.Q os incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII do art. 22 e 

artigo 144 trouxeram nova redacao: 

Art. 21. Compete a Uniao: 

XIV- organizar e manter a polfcia civil, a polfcia militar eo corpo 

de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar 

assistencia financeira ao Distrito Federal para a execucao de 

servicos publicos, por meio de fundo proprio; 

XXII executar os servicos de polfcia maritima, aeroportuaria e de 

fronteiras; 

Art. 144. 

§ 12 A polfcia federal, institufda por lei como 6rgao permanente, 

organizado e mantido pela Uniao e estruturado em carreira, 

destina-se a: 

Ill exercer as funcoes de polfcia maritima, aeroportuaria e de 

fronteiras; 

§ 22 A polfcia rodoviaria federal, 6rgao permanente, organizado e 

mantido pela Uniao e estruturado em carreira, destina-se, na 

forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 

§ 32 A polfcia ferroviaria federal, 6rgao permanente, organizado e 

mantido pela Uniao e estruturado em carreira, destina-se, na 

forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. 

§ 92 A remuneracao dos servidores policiais integrantes dos 

6rgaos relacionados neste artigo sera fixada na forma do § 42 do 

art. 39. (BRASIL, 2005). 

No que se refere as polfticas publicas, observa-se que no seu ciclo ha uma 

distinc;ao entre formulac;ao e implementacao; aquela, situada no contexto politico 
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e esta, na seara da administracao publica, mais precisamente no campo do 

planejamento e das estrategias. 

Houve avancos e o suporte inovador da gestao da Seguranca Publica no 

Brasil veio com a criac;ao da Secretaria Nacional de Seguranca Publica; do 

Sistema Unico de Seguranca e Programa Nacional de Seguranca Publica com 

Cidadania. 

Hoje, as acoes de Seguranca Publica no Brasil estao calcadas nas linhas 

de acao do Sistema Unico de Seguranca Publica, do Programa Nacional de 

Seguranca Publica e Cidadania, que articulam as ac;oes federais, estaduais e 

municipais na area da seguranca publica e da Justica Criminal, sem interferir na 

autonomia dos Estados. 

A Uniao coordena e define as regras gerais do sistema, que devem ser 

respeitadas pelos estados e pelo Distrito Federal na instituicao de suas polfticas 

de seguranca publica. 

Dentre os integrantes do sistema, merece destaque a criacao da Forca 

Nacional de Seguranca Publica, que atua, entre outras situacoes, na decretacao 

de intervencao federal, de estado de defesa ou estado de sftio, precedendo o 

emprego das Forcas Armadas em eventos de interesse e de repercussao 

nacional, como foi o caso dos Jogos Panamericanos, em apoio aos 6rgaos 

federais, com anuencia ou por solicitacao dos governadores. Frise-se, que a 

convocacao e mobilizacao da Forca Nacional sao prerrogativas do Presidente da 

Republica. 

0 eixo do sistema e garantir a seguranca publica e os direitos 

fundamentais, individuais e coletivos do cidadao. Os princfpios que regem o 

sistema sao a protecao dos direitos humanos; o respeito aos direitos 

fundamentais e promocao da cidadania e da dignidade do cidadao; resolucao 

pacifica de conflitos; uso proporcional da forca; eficiencia na prevencao e 

repressao das infracoes penais; eficiencia nas acoes de prevencao e reducao de 

desastres; e participacao comunitaria. 

No que se referem as principais linhas de acao do sistema estao a 

unificacao dos conteudos dos cursos de formacao e aperfeicoamento dos 

policiais, a integracao dos 6rgaos e instituicoes de seguranca publica e a 

utilizacao de metodos e processos cientfficos em investigacoes. 
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Uma das principais mudancas de procedimento esta na criac;ao de uma 

unidade de registro de ocorrencia policial e procedimentos investigat6rios e no 

uso de sistema integrado de informac;oes e dados eletr6nicos. 

Em termos operacionais, os 6rgaos do SUSP realizam operac;oes 

combinadas, planejadas e desencadeadas em equipe; aceitam os registros de 

ocorrencias e os procedimentos investigat6rios realizados por cada urn; 

compartilhar informacoes e fazer intercambio de conhecimentos tecnicos e 

cientfficos. Esse intercambio se faz por meio de cursos de especializacao, 

aperfeic;oamento e estudos estrategicos. 

Para melhor visualizac;ao, existe uma definic;ao de metas de excelencia 

para todas as instituic;oes pertencentes ao sistema. A aferic;ao se da pela analise 

dos resultados. 

As metas sao apuradas por meio da elucidac;ao de delitos, identificac;ao e 

prisao de criminosos, produc;ao de laudos para perfcias, no caso das polfcias 

civis; pela reduc;ao da incidencia de infrac;oes penais e administrativas em areas 

de policiamento ostensivo, no caso das policias militares; e pela prevencao e 

preparac;ao para casos de emergencias e desastres, Indices de tempo de 

resposta aos desastres e de recuperac;ao de locais atingidos, no caso dos Corpos 

de Bombeiros. 

A Emenda Constitucional nQ 19/98 inseriu no artigo 37 da Carta Polftica o 

Princfpio da Eficiencia, para que em conjunto com os da lmpessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Legalidade, seja o nucleo central de todo servic;o 

publico prestado pela Administracao. 

A atividade de seguranca publica e fundamental para a manutencao da 

paz social e esta deve se pautar dentro de uma visao estrategica, de 

transversalidade e pro-atividade, tendo em vista que a sua eficiencia depende de 

ser trabalhados os bin6mios: aumento da criminalidade X baixos investimentos 

sociais e nos 6rgaos de seguranca publica. 

A melhor forma de gestao e aquela que privilegia a repressao qualificada. 

Tern como premissa basica focalizar os criminosos mais perigosos para a 

sociedade e no mais breve espac;o de tempo investiga-los e prende-los. 
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A base da repressao qualificada e o gerenciamento de informacoes, que 

sao submetidas a urn crivo de procedencia e caso pertinentes sao materializadas 

atraves de urn trabalho investigativo feito pelas polfcias judiciarias. 

Frise-se que esta metodologia nao alcancara o exito pleiteado se nao 

houver uma participacao comprometida da sociedade e dos demais 6rgaos que 

participam da persecucao criminal. 

A repressao qualificada na fase administrativa da persecucao penal e de 

competencia exclusiva da Polfcia Civil e, deve se pautar fundamentalmente na 

legalidade dos atos praticados na fase investigat6ria assim para conferir mais 

credibilidade e rapidez na conclusao dos procedimentos inquisitoriais. 

4.2 Polfticas Publicas: A Estrutura Organizacional e a Gestao da Policia Civil 
do Estado do Parana 

Os conhecimentos objetivos sao importantes para os atores das polfticas 

publicas, entretanto, os requisitos subjetivos, tais como sensibilidade, criatividade 

para mostrar a situacao real para os diversos grupos de interesse, saber 

mobilizar atraves dos meios de comunicacao a participacao popular servem para 

criar urn clima de interacao entre cidadao e o governo. 

0 objetivo da polftica publica e o de transformar uma situacao problema 

real, que incomoda a sociedade em uma situacao ideal, ou seja, em uma 

situacao de fato e de direito, uma nova polftica publica que solucione problemas 

levantados pela sociedade, sendo natural a existencia de conflitos de ideias e 

resistencia a mudanca do status quo. 

A procura do 6timo e a solucao de problemas estao condicionadas a 
realidade atual. Neste contexto, destaca-se a atual polftica administrativa da 

Policia Civil do Estado do Parana, que segue rigorosamente as orientacoes da 

Secretaria de Estado da Seguranca Publica do Parana e esta, por sua vez, esta 

em sintonia com os programas federais de seguranca publica. 

Em termos de estrutura organizacional na Polfcia Civil, observa-se que ha 

certo distanciamento entre os objetivos da instituicao e a atual estrutura. 
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Percebe-se, que para garantir a sua sobrevivencia, nas condi~oes em que se 

encontra, os gestores apegam-se muito mais aos processos do que aos 

conteudos, influenciados por gestoes equivocadas, se afei~oam a objetivos 

obsoletos e a procedimentos inadequados para proteger suas estruturas, criando 

uma falsa ilusao de poder e utilidade. 

0 Decreta 4.884/78, que define a estrutura e a forma de gestao da 

Polfcia Civil, da suporte a forma de gestao acima mencionada, pois se sustenta 

em normas rfgidas, que estabelecem padroes de comportamento a serem 

seguidos, com ritos e procedimentos que muitas vezes, falham nos aspectos 

substantivos, porque OS processos nao foram seguidos a risca. Este documento 

nao retrata a realidade da institui~ao, pois varias unidades policiais de execu~ao 

foram criadas, outras extintas demonstrando que a legisla~ao esta ultrapassada e 

arcaica e requer revisao. 

Entretanto, por ser uma das unidades administrativas da Secretaria de 

Estado da Seguran~a Publica no que se refere a gestao instrumental, a Polfcia 

Civil segue a reboque da Lei 8.485/1987, que regulamenta a organiza~ao do 

Poder Executivo no sistema de administra~ao publica e menciona nos artigos 48; 

49, 50 e 51, que dentre as atribui~oes dos Grupos Setoriais estao a de promover 

a perfeita integra~ao funcional entre a Secretaria afim - Secretaria do 

Planejamento e Coordena~ao Geral; Secretaria de Estado da Fazenda; 

Secretaria de Administra~ao e orientar tecnica e administrativamente os grupos 

auxiliares. 

As atividades de gestao praticadas pelos grupos seguem as orienta~oes 

do Plano de Governo e, nos casos onde ha celebra~ao de convenios federais, o 

Plano de Governo Federal. 

A Lei 8.485/1987, por orquestrar o funcionamento de todos os 6rgaos e 

unidades do Poder Executivo do Estado, e ultrapassada, fato que dificulta a 

utiliza~ao e implementa~ao dos preceitos modernos de administra~ao publica na 

Polfcia Civil, pois esta e unidade administrativa e nao 6rgao do Poder Executivo. 

A Policia Civil segue os ditames desta lei e obedece ao que estabelece o 

Decreta n.Q 887, de 15 de dezembro de 2005, ou seja, existem duas leis para urn 

s6 objetivo. 
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Notam-se dificuldades naturais do gestor quanto a utiliza<;ao de 

ferramentas modernas de gestao, como por exemplo, o planejamento estrategico. 

Nao bastasse a dificuldade mencionada, a maioria dos estudos sobre 

planejamento estrategico e direcionada a aplica<;ao na empresa privada e mostra 

que as premissas principais desta ferramenta dificultam a aplica<;ao em 

organiza<;6es publicas nao-empresariais, tendo em vista a natureza de seu 

neg6cio e de sua missao, porem nao a invalidam. 

A coloca<;ao dessas analises e de extrema utilidade, pois ira verificar a 

real viabilidade dos desejos e expectativas estabelecidos na visao da institui<;ao 

policial, as quais muitas vezes podem ser irrealistas quanto ao futuro da 

organiza<;ao, porque cada organiza<;ao obtem recursos do ambiente -

financeiros, humanos e materias-primas - e, em troca, fornece bens e servi<;os 

ao mercado. Para manter o foco atraves do tempo, precisa da missao, pois esta 

permite manter a visao de Iongo prazo, ou no que tenta se transformar. 

Assim, o sucesso da organiza<;ao policial civil baseia-se em identificar e 

realizar o que faz de melhor e o que os clientes desejam. Uma vantagem 

distintiva e uma capacidade unica da empresa valorada no mercado, que no caso 

na polfcia civil e a sua grande capacidade de realizar investiga<;6es criminais com 

eficiencia. 

Quanto ao ambiente, a organiza<;ao tern oportunidades, restri<;oes e 

amea<;as as suas pr6prias atribui<;6es. 

Neste contexto as questoes de ordem legal consubstanciadas na Lei 

8485/87 restringem a possibilidade da Polfcia Civil ser tratada como 6rgao do 

Poder Executivo e as atua<;6es de outros 6rgaos na investiga<;ao criminal, 

como e o caso do Ministerio Publico e Polfcia Militar, podem ser vistas como 

interferencia na competencia da Polfcia Civil. 

No que se refere a missao, esta deve ser dirigida a satisfa<;ao do cliente, 

ser viavel, ou seja, a ambi<;ao exagerada pode ultrapassar a capacidade da 

organiza<;ao. Muitas dessas organiza<;6es sucumbem porque sua missao excede 

sua capacidade gerencial. 

A missao tern ainda que ser motivada e efetiva em todos os nfveis para 

ter significado a cada servidor, permitindo traduzir as palavras que a comp6em 

em sua propria motiva<;ao, servindo como guia para decisoes e a<;6es. Deve ser 

clara, para transmitir a area de a<;ao da organiza<;ao. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

A forma de gestao; formulacao e implementacao de uma polftica publica 

esta ligada diretamente ao processo de mudanca organizacional. Os temas estao 

relacionados a fen6menos como: conflito, criatividade, inovacao, aprendizagem, 

capacitacao, manejo da incerteza, gestao de competencia, cultura e intervencao. 

As mudancas ocorridas no aparelho de estado brasileiro, as reformas 

administrativas, Leis e Decretos editados, nao tiveram o condao de transformar a 

forma de gestao na Policia Civil, que tern uma gestao burocratica e com 

resqufcios da administracao patrimonialista, quando ocorrem as ingerencias 

polfticas. 

Ha dificuldades em utilizar as ferramentas modernas de administracao 

publica, como, por exemplo, planejamento estrategico, tendo em vista que a 

Polfcia Civil tern status de unidade administrativa e nao de 6rgao dentro da 

organizacao do Poder Executivo Estadual. 

Vislumbra-se a necessidade de reformulacao da polftica administrativa 

do Poder Executivo Estadual e do Regulamento da Polfcia Civil, mas e preciso 

frisar que as mudancas nao ocorrem atraves do texto frio de uma lei. Nao se 

muda uma situacao real que incomoda, como e a forma de gestao e de 

formulacao e implementacao de polfticas publicas, com a edigao casufstica de 

urn provimento legislativo. Ressalte-se, que nao basta mudar as "coisas" para 

mudar as pessoas. 

A reforma do aparelho policial faz parte da agenda de prioridades do 

governo centrale dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos municfpios e, 

programas como o PRONASCI sao exemplos de como deve fazer polftica publica 

de seguranca de acordo com os ditames doutrinarios, tendo em vista a sua 

abrangencia e transversalidade. 

Haque se ressalvar ainda que, especificamente sobre a Polfcia Civil, o 

Decreta 4.884 de abril de 1978, que norteia a gestao da Polfcia Civil, esta sendo 

objeto de reformulacao por uma comissao nomeada pelo Governo do Estado 

Parana. 

0 presente trabalho limitou-se a verificar se os assuntos de Seguranca 

Publica na Policia Civil do Parana sao gerenciados, formulados e implementados 
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seguindo os preceitos te6ricos preconizados nos procedimentos e nas teorias das 

polfticas publicas e normas apregoadas nas reformas administrativas ocorridas no 

aparelho do Estado brasileiro. 

No entanto, percebe-se a necessidade de realizacao de estudos futuros 

abordando os seguintes assuntos: reformas na polftica organizacional do poder 

executive do Estado do Parana; reformulacao administrativa da Policia Civil, 

quest6es relacionadas a descentralizacao administrativa e redesenho das 

unidades instrumentais e de execucao da Polfcia Civil; mudancas e programas 

modernizacao e de gestao publica na polfcia. 
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