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RESUMO 

III Seminário Internacional- Buscando o Sul 

Título: Segurança Pública nas Fronteiras do Extremo Sul do Brasil: Panorama Geral e 

Principais Desafios 

O trabalho trata dos principais desafios do trabalho na segurança pública nas fronteiras 

do Rio Grande do Sul do Brasil. 

O método é a discussão crítica das principais ações de segurança pública e os 

documentos sobre o tema produzidos pela União, Estados e outros entes públicos e privados 

no Brasil. 

Desafio dos Conceitos: Ainda há muita confusão quando se fala em fronteira, divisa, 

limite. Os conceitos são tratados como sinônimos. A proposta do presente trabalho é de que se 

faça uma equalização de termos para melhorar as comunicações. 

Desafio das Informações: A ausência de diagnóstico qualificado passa por: dados 

compartimentados entre as instituições da segurança pública; dados incompletos; ausência de 

pesquisadores das áreas da ciências humanas; cadastramento de dados sem revisão periódica 

crítica do que foi levantado, etc. 

Desafio Institucional: Polícias civis, federal, militares; guardas municipais; e forças 

armadas disputam orçamentos, equipamentos, notícias e outros fatores relacionados ao 

trabalho nas fronteiras. 

O esforço estatal passa por: Integrar população e órgãos estatais de segurança pública; 

Levantamento qualificado de dados; Integração das instituições de segurança pública entre si; 

Definição operacional de conceitos, visando uma linguagem mais precisa para todos os 

documentos produzidos; entre outros. 
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ESTRUTURA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL 

 

 Conforme o artigo 144, da Constituição brasileira, a segurança pública no País está 

estruturada em órgãos federais, estaduais e municipais com atribuições diferenciadas, 

conforme segue: 

 

 Art. 144. - A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão 

permanente, organizado e mantido pela União e estruturado 

em carreira, destina-se a: 

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou 

em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de 

suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como 

outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual 

ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se 

dispuser em lei; 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e 

drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da 

ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas 

áreas de competência; 

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 

fronteiras;  

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia 

judiciária da União. 

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, 

organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 

destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das 

rodovias federais. 

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, 
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organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 

destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das 

ferrovias federais. 

§ 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de 

carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as 

funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 

exceto as militares. 

§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 

preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros 

militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a 

execução de atividades de defesa civil. 

§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, 

forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, 

juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 7º - A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos 

órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a 

garantir a eficiência de suas atividades. 

§ 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais 

destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, 

conforme dispuser a lei. 

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos 

órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º 

do art. 39. 
  

 

 

 

 

 

AS FRONTEIRAS BRASILEIRAS NA HISTÓRIA 

  

 Ao longo da história brasileira, as fronteiras do País foram sendo modificadas através 

de guerras, tratados, acordos e outros fatores que alteraram a formatação final da geografia 

formalizada da nação. 

 Conforme se pode observar no mapa xx, a configuração de todas as fronteiras da 

América do Sul eram muito diferentes do que se encontra atualmente. 

 Havia certa divisão entre os países dominantes do planeta naquela época. Espanha, 

Portugal, França, Alemanha e Reino Unido eram donatários das terras da América Latina. 



 

6 
 

 Somente no século XX é que a configuração atual se tornou mais sólida, inaugurando-

se uma era em que os acordos se sobrepuseram às guerras e disputas militares por terras, as 

chamadas “guerras de conquista”. 

 O sociólogo Touraine (1989) descreve muito bem aquele período da formação da 

América Latina, bem como da formação e manutenção de uma elite originariamente baseada 

nos grandes proprietários de terra, que exploraram a mão de obra barata por anos, 

constituindo nações miscigenadas em termos de etnia, mas enormemente desiguais em termos 

de riquezas materiais. 

Figura 1  

Mapa da América Latina em 1700 

 

Fonte: Wikpédia 
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ESTRATÉGIA DE FRONTEIRAS (ENAFRON) 

 

 A Estratégia Nacional de Fronteiras do Brasil está configurada, principalmente através 

do Plano Estratégico de Fronteiras (PEFRON), instituído por legislação conforme o Anexo A. 

 Os principais objetivos do PEFRON estão na direção de integrar os esforços dos 

órgãos de segurança pública dos países envolvidos para estancar os problemas de violência e 

criminalidade local. 

 O PEFRON também definiu os principais pontos de instalação de policiamento na 

América do Sul, em relação ao território brasileiro., conforme se pode verificar na Figura 2. 

 

Fgura 2 

Pontos de Policiamento de Fronteiras de Acordo com o PEFRON 
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Fonte: Ministério da Justiça 

 

 

 

 O símbolo do PEFRON identifica o interesse na integração e na proteção social. 

 

Fgura 3 

Símbolo do PEFRON 
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Fonte: Ministério da Justiça 

 

 

O maior controle de fronteiras é uma das metas indicadas tanto por profissionais do 

meio acadêmico, quanto profissionais da segurança pública como um dos caminhos para 

controlar o fluxo de drogas, armas e tráfico de pessoas, que são algumas das preocupações no 

país. 

Conforme os relatórios do Ministério da Justiça, os principais problemas e ações de 

segurança pública tem sido: 

Apreensão de drogas: 

Apreensão de armas de calibre extremamente ofensivo; 

Aumento considerável das estruturas de inteligência policial; 
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Ramificações de organizações criminosas, inclusive com partes dentro da estrutura 

estatal. 

 

 

FRONTEIRAS BRASILEIRAS 

 

 O Brasil possui uma imensa área de fronteira, tendo em vista que é um país de 

dimensões continentais. 

 Conforme as fontes pesquisadas, a extensão de fronteiras varia, mas não 

significativamente. 

 

Figura 4 

Extensão das Fronteiras Brasileiras 

 



 

11 
 

Fonte: http://www.suapesquisa.com/geografia/fronteiras_com_brasil.htm. Acesso em 20 jun 

2014. 

 

 Assim as organizações policiais estão distribuídas da seguinte forma, conforme o 

Ministério da Justiça: 

 

 

UF Localidade Fronteira 

AC Rio Branco   

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE EPITACIOLÂNDIA - DPF/EPA/AC  

Endereço: Rua Santo Dumont, 926 Centro - Epitaciolândia/AC  

Cep: 69.925-000 

AC Assis Brasil Peru 

PCFRON - ASSIS BRASIL - PERU - CONFRON/ASSIS BRASIL/AC  

Endereço: Aduana Brasil/Peru, Km 01, sala da Policia Federal 

AC Epitaciolândia Bolívia 

AC Cruzeiro do Sul 

NUMIG/CZS/AC - DPF/CZS/AC- 006  

Endereço: Rua Minas Gerais, 350, Bairro Aluminio  

Fone: (068) 3311-1200  

Fax: (068) 3322-3530  

E-Mail: dpf.cv.czs.srac@dpf.gov.br  

Cep: 69.900-000 

 AP Macapá   

DELEMIG/SR/DPF/AP - DELEMIG/SR/DPF/AP  

Endereço: Avenida FAB, nº 170, Bairro Central 

AP Oiapoque 

http://www.suapesquisa.com/geografia/fronteiras_com_brasil.htm
mailto:dpf.cv.czs.srac@dpf.gov.br
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DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL NO OIAPOQUE - DPF/OPE/AP  

Endereço: Avenida Rio Branco, nº 500, Bairro Centro  

Fone: (068) 3311-1200  

Fax: (068) 3322-3530  

E-Mail: dpf.cv.czs.srac@dpf.gov.br  

Cep: 69.900-000 

 AM Tabatinga Colômbia 

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM TABATINGA - DPF/TBA/AM  

Endereço: Av. Amizade, 26 – bairro Ibirapuera  

Fone: (097) 3412-2180  

Fax: (097) 3412-2180  

Cep: 69.640-000 

AM São Gabriel da Cachoeira 

POSTO AVANÇADO EM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - PAPF/SGC/SR/AM  

Endereço: Rua 31 de março, 255  

Fone: (097) 3471-1432  

Fax: (097) 3471-1432  

Cep: 69.750-000 

 RO Guajará Mirim Bolívia 

PONTO DE CONTROLE MIGRATÓRIO DE GUAJARÁ-MIRIM - DPF/GMI/RO  

Endereço: Av Presidente Dutra, 108 - Centro - Guajará-Mirim  

Fone: (69) 3541-0200 

RO Vilhena  

PONTO DE CONTROLE MIGRATÓRIO DE VILHENA - DPF/VLA/RO  

Endereço: Av. 15 de novembro, 3485, Vilhena  

OBS: Existe um Posto Avançado de Fronteira em Costa Marques, sob responsabilidade da 

JPA/DPF/RO, no entanto tal posto está inativo, tanto é que o Código 187 não é aceito pelo 

sistema 

RR 

mailto:dpf.cv.czs.srac@dpf.gov.br
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DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE PACARAIMA - DPF/PCA/RR  

Endereço: Av. Pan Americana, s/n, Centro  

Fone: (95) 3592-1163 

RR Bonfim Guiana Inglesa 

POSTO AVANÇADO DA POLÍCIA FEDERAL EM BONFIM - DELEMIG/SR/DPF/RR  

Endereço: Rodovia BR 401, Av. Internacional, s/n, Bairro São Francisco  

Fone: (95) 3552-1251 RR Consolação-Marco BV/8 Venezuela 

PA 

POSTO AVANÇADO EM VILA DO CONDE - BARCARENA - DELEMIG/SR/PA  

Endereço: Porto da CDP 

PR 

PONTE INTERNACIONAL DA AMIZADE - DPF/FIG/PR  

Endereço: BR 277 Início  

Endereço: Porto Moisés Lupion, Capanema  

Fone: (45) 3576-5711  

Fax: (45) 3576-5711  

E-Mail: dpf.piasfig.srpr@dpf.gov.br 

PONTE TANCREDO NEVES - DPF/FIG/PR  

Endereço: BR 469 KM 01 - Estrada das Cataratas  

Endereço: Porto Moisés Lupion, Capanema  

Fone: (45) 3529-8834  

Fax: (45) 3529-8834  

E-Mail: dpf.ptnfig.srpr@dpf.gov.br 

PONTO DE IMIGRAÇÃO TERRESTRE DE SANTA HELENA - DPF/FIG/PR  

Endereço: Município de Santa Helena 

PR Foz do Iguaçu-Pte da Amizade Paraguai  

PR Foz do Iguaçu-Pte Tancredo Neves Argentina 

 SC Dionísio Cerueira Argentina 

mailto:dpf.piasfig.srpr@dpf.gov.br
mailto:dpf.ptnfig.srpr@dpf.gov.br
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POSTO DE MIGRAÇÃO TERRESTRE EM DIONÍSIO CERQUEIRA - DPF/DCQ/SC  

Endereço: Rua República Argentina,259, Centro- Dionísio Cerqueira 

RS 

POSTO DE ATENDIMENTO, EM IMPLANTAÇÃO, JUNTO A POLÍCIA MILITAR 

AMBIENTAL - DELEMIG/SR/DPF/RS  

Endereço: Situado ao lado da ponte do rio guaíba, junto ao Porto de Porto Alegre, uma sala 

dentro das dependências da Polícia Militar Ambiental. Av. Moreira Maciel 370-Cais Marcílio 

Dias      CEP: 90250-680 

  

RS Bagê 

RS Imbé 

PONTO DE MIGRAÇÃO TERRESTRE EM JAGUARÃO - DPF/JGO/RS  

Endereço: Rua Julio de Castilhos,nº 1572, centro,Jaguarão  

CEP: 96300-000  

Fone: (53) 3266-9000 / 3266-9044  

E-Mail: dpf.numig.jgo.srrs@dpf.gov.br 

 

POSTO DE ATENDIMENTO, JUNTO A PETROBRÁS, SITUADO NA CIDADE DE 

IMBÉ - DELEMIG/SR/DPF/RS  

Endereço: Situado dentro do trapiche da petrobrás, uma sala, na cidade de Imbé/RS. Av. Rio 

Grande 1001 – Imbé 

   

RS Jaguarão  

PONTO DE MIGRAÇÃO TERRESTRE EM JAGUARÃO - DPF/JGO/RS  

Endereço: Rua Julio de Castilhos,nº 1572, centro,Jaguarão  

CEP: 96300-000  

Fone: (53) 3266-9000 / 3266-9044  

E-Mail: dpf.numig.jgo.srrs@dpf.gov.br 

mailto:dpf.numig.jgo.srrs@dpf.gov.br
mailto:dpf.numig.jgo.srrs@dpf.gov.br


 

15 
 

 

RS Mauá 

POSTO AVANÇADO PORTO MAUÁ - DPF/SAG/RS  

Endereço: Rua Uruguai, S/Nº - Centro - Porto Mauá  

Fone: (55) 3545-1144 

RS Porto Xavier 

POSTO AVANÇADO PORTO XAVIER - DPF/SAG/RS  

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 44- Centro - Porto Xavier  

Fone: (55)3354-1283 

RS Rio Grande 

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE RIO GRANDE - DPF/RGE/RS  

Endereço: Rua General Osório nº 512, Centro, Rio Grande  

CEP: 96200-440  

Fone: (53) 3293-9000  

 RS Santana do Livramento Uruguai 

PONTO DE MIGRAÇÃO TERRESTRE DE SANTANA DO LIVRAMENTO - 

DPF/LIV/RS  

Endereço: Rua Silveira Martins  

Fone: (55) 3241-9000  

Fax: (55) 3241-9000  

E-Mail: dpf.cm.liv.srrs@dpf.gov.br 

RS São Borja   

CUF- CENTRO UNIFICADO DE FRONTEIRA EM SÃO BORJA - SANTO TOMÉ - 

DPF/SBA/RS  

Endereço: CUF(Centro Unificado de Fronteira) Brasil/Argentina 

RS Uruguaiana Argentina 

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO INTERNACIONAL EM URUGUAIANA - 

DPF/UGA/RS  

Endereço: Área de Controle Integrado, em Paso de Los Libres, na República Argentina 

mailto:dpf.cm.liv.srrs@dpf.gov.br
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RS Santa Maria    

RS Santo Ângelo  

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE SANTO ÂNGELO - DPF/SAG/RS  

Endereço: Av. São João, 555 - centro - Santo Ângelo  

Fone: (55) 3314-9000  

E-Mail: dpf.cm.sag.srrs@dpf.gov.br  

 RS Chuí   

POSTO AVANÇADO DE MIGRAÇÃO JUNTO A ADUANA DA RECEITA FEDERAL 

EM CHUÍ - DPF/CHI/RS  

Endereço: BR 471, km. 650, município de Chuí  

Fone: (53) 3265-2523  

Fax: (53) 3265-2523  

E-Mail: dpfnfti.chisrrs@dpf.gov.br 

RS Quaraí    

RS -Terrestre-    

 MS Bela Vista Paraguai  

MS Corumbá Bolívia  

MS Ponta Porã Paraguai  

 MT Cáceres   

NUMIG/DPF/CAE/MT - DPF/CAE/MT  

Endereço: Av. Getúlio Vargas Nº 2125 – bairro COC – Cárceres  

Fone: (65) 3211-6300 / 3211-6307  

Fax: (068) 3322-3530 

 

FRONTEIRAS DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 As fronteiras do sul do País, alvo principal deste trabalho, são também extensas, bem 

como possuem características muito peculiares de problemas de criminalidade e violência. 

mailto:dpf.cm.sag.srrs@dpf.gov.br
mailto:dpfnfti.chisrrs@dpf.gov.br
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Figura 5 

Fronteiras do Rio Grande do Sul - Brasil 

 

 

 

 

 

 Dentro da estratégia nacional de fronteiras, no Estado do Rio Grande do Sul existe 

uma Oficina Temática de Segurança e Imigração em Fronteiras, Portos e Aeroportos, que faz 

parte da Coordenação Estadual de Segurança em Grandes Eventos, assim composta: 

• Brigada Militar 

• Polícia Civil 

•  Polícia Rodoviária Federal 

•  Exército Brasileiro 

•  Polícia Federal 

•  Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

•  Infra-estrutura Aérea 

•  Departamento de Portos e Hidrovias 

•  Marinha Brasileira 
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• Força Aérea Brasileira 

•  GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DE FRONTEIRA NA SSP  

 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA NAS FRONTEIRAS DO RIO GRANDE DO SUL: 

PRINCIPAIS DESAFIOS 

 

 Em 2013, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, começou uma pesquisa sobre 

a criminalidade de fronteiras. 

 Uma das bases para tal estudo são os dados disponíveis sobre criminalidade e 

violência no extremo sul do Brasil, mais especificamente em Chuí e Rio Grande, dois 

municípios do Rio Grande do Sul. 

 

 

Estatística da criminalidade no Rio Grande do Sul - janeiro a dezembro de 2012 

Homicídio doloso - 1.943  

Furtos - 159.463 

Furtos de veículos - 15.537 

Roubos - 45.521 

Latrocínio - 87 

Roubo de veículos - 11.983 

Estelionato - 15.698 

Delitos relativos a armas e munições - 7.061 

Posse de entorpecentes - 12.785 

Tráfico de entorpecentes 9.150 

Fonte: SSP/RS 

 

 

Desafio dos Conceitos 

 

Ainda há muita confusão quando se fala em fronteira, divisa, limite. Os conceitos são 

tratados como sinônimos. A proposta do presente trabalho é de que se utilize o termo 

“fronteira” quando se fala em países e se vincule à sua soberania. “Divisa”, quando a 



 

19 
 

referência é interna, nacional, entre estados. “Limite” está vinculado ao âmbito municipal. 

“Linha de fronteira” como aquelas áreas contíguas entre dois países, mesmo que separados 

por um acidente geográfico, como um rio, por exemplo. “Faixa de fronteira” remete a um 

conceito jurídico e diz respeito à área de 150 km da “linha de fronteira” para o interior do 

território nacional. “Zona de fronteira”, que remete a um espaço havido entre as faixas de 

fronteira dos países a partir do marco internacional, onde existe um compartilhamento de 

existências, uma integração econômica, cultural e mesmo política, ainda que não, de todo, 

formais.  

Há que se falar ainda na “área de fronteira”, vista como aquele espaço físico mais 

deletério, como uma definição geral, que termina por abarcar todos os conceitos anteriores. 

Contudo, ainda há outros óbices a se superar, do ponto de vista pretendido. A própria 

controvérsia sobre o que é “segurança pública”.  

Por vezes parece menos penoso se chegar a um consenso a partir daquilo que não é. 

Ora, sabe-se que SP não é atribuição ou competência de um único órgão. Tem-se, então, uma 

premissa “transinstitucional”. Também se sabe que ações isoladas têm menos chance de êxito 

do que aquelas planejadas e levadas à termo em conjunto. E aqui não se fala somente em 

segurança pública. Logo, a “integração” passa a ter o significado pretendido do envolvimento 

de muitos.  

Existem dois fatores essenciais acerca dessa “desperiferização” da fronteira. Um diz 

respeito aos capitais envolvidos, tanto o humano e suas habilidades, quanto o material, 

recursos e infra-estruturas disponibilizadas. Essenciais para que o profissional de SP em áreas 

de fronteira tenha um ambiente harmônico e produza um serviço qualificado ao cidadão 

fronteiriço. O outro aspecto e, parece, de sentido fundamental, concerne ao objetivo maior que 

se almeja: onde queremos chegar? 

 

Desafio das Informações 

 

Além das questões conceituais, também estão presentes a escassez de informações 

sobre o tema. Não é a primeira vez (e provavelmente nem a última) que se começa a gastar 
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dinheiro público para tratar de sintomas, sem contudo obter-se um panorama geral do que 

seriam as causas do fenômeno. Assim se tem novamente, como em muitas outras áreas de 

políticas públicas, uma aplicação de esforços institucionais diretamente naquilo que se 

pensam ser os principais problemas.  

A ausência de diagnóstico qualificado passa por: dados compartimentados entre as 

instituições da segurança pública; dados incompletos; ausência de pesquisadores das áreas da 

ciências humanas; cadastramento de dados sem revisão periódica crítica do que foi levantado, 

etc. 

Assim tem-se a construção de um panorama do que acontece em termos de violência e 

criminalidade nas fronteiras, somente segundo os órgãos públicos. Não há grande 

preocupação com o que se passa entre as pessoas que habitam, as vezes longos períodos de 

tempos, nestas áreas, porém não são ouvidas.  

Obviamente o resultado, em geral são políticas públicas que dão conta das demandas 

consideradas importantes pelos aparelhos estatais, ficando esquecidas as demandas da 

população e as levantadas pelos componente do universo acadêmico. 

 

Desafio Institucional 

 

Deve-se levar em conta outro grande desafio na área, qual seja o da disputa entre os 

órgãos de segurança pública envolvidos. Polícias civis, federal, militares; guardas municipais; 

e forças armadas disputam orçamentos, equipamentos, notícias e outros fatores relacionados 

ao trabalho nas fronteiras. Tal fator impõe uma comparti mentalização de doutrina, ações, 

emprego de pessoal, etc. 

O resultado em geral é de ações e concepções esparsas e não relacionadas às demandas 

da população local. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que se observa atualmente parece a repetição de um esforço estatal que passa pelas 

seguintes dificuldades: 
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 Integrar população e órgãos estatais de segurança pública; 

 Levantamento qualificado de dados, para subsidiar ações; 

 Planejamento baseado em diagnóstico prévio, levando em conta todas as variáveis 

possíveis de serem levantadas; 

 Integração das instituições de segurança pública entre si; 

 Definição operacional de conceitos, visando uma linguagem mais precisa para todos 

os documentos produzidos; 

 Equipe acadêmica que possa trabalhar periodicamente verificando se estão sendo 

atingidos os objetivos, bem como se aqueles objetivos ainda são necessários; 

 Ambientes públicos de discussão permanente do tema, onde todos os envolvidos, 

principalmente a população local sejam ouvidos. 
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ANEXO A – DECRETO DE CRIAÇÃO DO PEFRON 

DECRETO Nº 7.496, DE 8 DE JUNHO DE 2011. Institui o Plano Estratégico de Fronteiras. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso VI, alínea “a”, da Constituição, 

DECRETA: 
Art. 1

o
  Fica instituído o Plano Estratégico de Fronteiras para o fortalecimento da 

prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços e dos delitos 

praticados na faixa de fronteira brasileira. 

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

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

Federal do Brasil e das Forças Armadas; e   

II - a integração com os países vizinhos. 

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

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

Armadas da União com a ação dos Estados e Municípios situados na faixa de fronteira;   

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

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

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

Secretaria da Receita Federal do Brasil e as Forças Armadas;    

IV - a realização de parcerias com países vizinhos para atuação nas ações previstas no 

art. 1
o
; e 

V - a ampliação do quadro de pessoal e da estrutura destinada à prevenção, controle, 

fiscalização e repressão de delitos na faixa de fronteira. 

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

outras, das seguintes medidas: 

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

faixa de fronteira; 

II - implementação de projetos estruturantes para o fortalecimento da presença estatal na 

região de fronteira; e 

III - ações de cooperação internacional com países vizinhos. 

Art. 5
o
  As ações do Plano Estratégico de Fronteiras serão implementadas por meio de: 

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

II - Centro de Operações Conjuntas - COC. 

Art. 6
o
  Os Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira terão como objetivo a integração 

e a articulação das ações da União previstas no art. 1
o
 com as ações dos estados e municípios, 

cabendo a eles: 

I - propor e coordenar a integração das ações; 

II - tornar ágil e eficaz a comunicação entre os seus órgãos; 

III - apoiar as secretarias e polícias estaduais, a polícia federal e os órgãos de 

fiscalização municipais; 

IV - analisar dados estatísticos e realizar estudos sobre as infrações criminais e 

administrativas; 
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V - propor ações integradas de fiscalização e segurança urbana no âmbito dos 

municípios situados na faixa de fronteira; 

VI - incentivar a criação de Gabinetes de Gestão Integrada Municipal; e 

VII - definir as áreas prioritárias de sua atuação. 

§ 1
o
  Não haverá hierarquia entre os órgãos que compõem os GGIF e suas decisões 

serão tomadas por consenso. 

§ 2
o
  Cada GGIF será constituído por ato do Governo Estadual e será composto pelas 

autoridades federais e estaduais que atuem nos termos do art. 1
o
 e por representantes dos 

Gabinetes de Gestão Integrada Municipal da região de fronteira. 

Art. 7
o
  O Centro de Operações Conjuntas será composto por representantes de todas as 

instituições partícipes das operações, mediante assinatura de acordo de cooperação. 

§ 1
o
  Não haverá hierarquia entre os órgãos que compõem o COC e suas decisões serão 

tomadas por consenso. 

§ 2
o
  Compete ao COC realizar a integração entre os partícipes mencionados no caput, 

o acompanhamento e a coordenação das ações do Plano Estratégico de Fronteiras. 

§ 3
o
  O COC terá como sede as instalações do Ministério da Defesa. 

Art. 8
o
  A participação dos estados e dos municípios no Plano Estratégico de Fronteiras 

se dará mediante a assinatura de termo de adesão. 

Art. 9
o
  A coordenação do Plano Estratégico de Fronteiras será exercida pelos Ministros 

de Estado da Justiça, da Defesa e da Fazenda.  

Art. 10.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 8 de junho de 2011; 190
o
 da Independência e 123

o
 da República. 

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 

Nelson Jobim 

Texto publicado no Diário Oficial da União de 9.6.2011. 


