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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar as atribuições subsidiárias do Exército 

Brasileiro no combate aos crimes transfronteiriços, a partir de uma análise nacional, 

bem como local, com recorte na fronteira do Brasil com a Bolívia, na região de 

Corumbá/Ladário - MS e Puerto Suarez/Puerto Quijarro na Bolívia. Em termos 

metodológicos este estudo foi desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica e 

documental. O conteúdo aborda os temas: segurança pública, poder de polícia, 

Exército Brasileiro e fronteira. A pesquisa aborda o diagnóstico da segurança pública 

nas fronteiras, sob o enfoque dos três arcos fronteiriços: arco norte, central e sul; Os 

crimes e os aparatos existentes para o combate a criminalidade na faixa de fronteira; 

O aparato atualmente existente não conseguem combater a criminalidade na faixa de 

fronteira. Foi possível verificar que é real em nossas fronteiras a constante ausência 

de políticas públicas eficazes voltadas para segurança das fronteiras. Diante disto, a 

presença do Exército na fronteira brasileira é permanente, como fator de defesa da 

soberania nacional, recebendo com base em legislação complementar, poder de 

polícia, podendo assim atuar com atribuições policiais na faixa de fronteira, no 

combate aos crimes transfronteiriços. Conclui-se, a observar a falta de implementação 

total dessas estratégias, tem-se que caberá ao Brasil repensar a sua política de 

segurança fronteiriça, ressignificando o conceito de fronteira, sob o prisma de uma 

fronteira dinâmica, fluida e manejável e priorizar o cumprimento de acordos bilaterais 

e multilaterais, comprometendo-se a implementar estratégias que sejam definidas 

como estratégias de Estado e não de um só governo. 

 

Palavras-Chave: Poder de Polícia. Fronteira. Exército Brasileiro. Segurança Pública. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the Brazilian Army 's subsidiary assignments in the 

fight against transboundary crimes, based on a national as well as local analysis, with 

a cut in the Brazilian border with Bolivia in the Corumbá / Ladário - MS and Puerto 

region Suarez / Puerto Quijarro in Bolivia. In methodological terms this study was 

developed based on bibliographical and documentary research. The content 

addresses the themes: public safety, police power, Brazilian Army and border. The 

research deals with the diagnosis of public security at the borders, under the focus of 

the three border arcs: north, central and south arch; Existing crimes and devices to 

combat crime in the border area; The existing apparatus cannot fight crime on the 

border. It was possible to see that the constant absence of effective public policies for 

border security is real at our borders. In view of this, the presence of the Army on the 

Brazilian border is permanent, as a defense factor of national sovereignty, receiving, 

based on complementary legislation, police power, and can thus act with police 

assignments in the border area, in the fight against cross-border crimes. It is concluded 

that there is a lack of full implementation of these strategies. It is up to Brazil to rethink 

its border security policy, re-characterizing the concept of frontier, under the prism of 

a dynamic, fluid and manageable frontier and prioritize the fulfillment of bilateral and 

multilateral agreements, committing to implement strategies that are defined as State 

strategies and not of a single government. 

 

Keywords: Police Power. Frontier. Brazilian Army. Public Security. 
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INTRODUÇÃO 
 

Enfrentar o desafio de implementar propostas de segurança nas fronteiras, 

pressupõe a análise de múltiplos fenômenos relacionados à criminalidade. Não se 

trata apenas de verificar a ocorrência, os condicionantes e os efeitos do fenômeno 

criminal como seu representante exclusivo. Tanto a criminalidade como a violência do 

próprio sistema repressivo de justiça criminal, são apenas partes de um problema 

estrutural que uma determinada sociedade pode experimentar. 

Para a alteração da atual crise de insegurança social, verifica-se a proposta 

de uma gestão de organismos ou estruturas sociais. Inicialmente, o processo cultural 

comprometido com os ideais de poder, controle e alienação deve ser deixado de lado, 

fazendo com que se ponha em prática o que só se vê na teoria: políticas públicas 

fortes, com objetivos definidos e, acima de tudo, passíveis de efetivação. Caso 

contrário, o empenho não ultrapassará a retórica dos discursos. Ações educativas 

orientadas por uma perspectiva de democratização das relações sócio institucionais 

na área de segurança das fronteiras, farão com que a atual dimensão da segurança 

pública, que está pouco visível, transforme-se (SICA, 2003, p.7). 

Importa destacar que as referidas ações de combate à criminalidade na 

fronteira podem acontecer de forma isolada ou em conjunto, abrangendo o contato 

com as Forças Armadas, os Órgãos de Segurança Pública (OSP), o Ministério Público 

(MP), Poder Judiciário, Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente, dentre outros, 

sempre que necessário e possível. 

Diante dessa premissa, a segurança pública tem papel primordial, em que a 

Constituição da República Federativa do Brasil em sua estrutura possui um capítulo 

destinado a ela (Capítulo II), e principia com o art. 144, que enuncia: “A segurança 

pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

(BRASIL, 1988). 

É resguardada constitucionalmente, pois, além de gerar bem-estar aos 

cidadãos, cria para o Estado e para o Governo segurança organizacional para a 

harmonia e manutenção do próprio Estado, pois o contrário seria o caos. 
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A partir das concepções de segurança pública, são analisadas na presente 

pesquisa as atribuições do Exército Brasileiro, para atuação nas atividades de 

combate aos crimes na faixa de fronteira. Fronteira esta caracterizada pela sua 

bipolaridade e diversidade. 

Para analisarmos a fronteira, temos que a linha fronteiriça brasileira é de 

aproximadamente 17 mil quilômetros, compreende uma faixa de 150 quilômetros de 

largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, dividida 

em três grandes arcos (norte, central e sul), corresponde a 27% do território nacional, 

abrange 588 municípios, se caracteriza pela diversidade e heterogeneidade, nos 

aspectos geográficos, econômico, social e de segurança, uma vez que não há 

similaridade entre os arcos fronteiriços. 

Diante dessas características e tamanha a extensão geográfica do Brasil, a 

faixa de fronteira é vista como um espaço de preocupação na gestão territorial, razão 

porque recebe tratamento diferenciado em legislações especificamente na área de 

segurança pública. 

Não obstante a importância das teorias dos conceitos e características da 

fronteira, no presente trabalho o foco é o espaço territorial denominado Faixa de 

Fronteira, cuja conceituação segue conforme a lei. 

Desta forma, importa definir o que o ordenamento jurídico brasileiro designou 

como faixa de fronteira terrestre, e sua importância para o Estado. A Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo. 20, parágrafo 2°, dispõe que:  

"A faixa de até 150 quilômetros de largura, ao longo das fronteiras 
terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada 
fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e 
utilização serão reguladas em lei” (BRASIL, 1988). 

Importante frisar no tocante a regulamentação, ocupação e utilização da área 

da Faixa de Fronteira tem-se a Lei N° 6.634/79, que estabelece condições e ações 

específicas na faixa de fronteira e condiciona certas atividades ao assentimento prévio 

do Conselho de Defesa Nacional, demonstrando assim a preocupação do Estado 

brasileiro com a segurança na região fronteiriça. 

Para se compreender as políticas destinadas à região fronteiriça, nos campos 

sociais, econômicos e de segurança pública, duas normas são fundamentais: a 
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Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira 

- CDIF e o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras - PPIF. O primeiro, instituído 

em setembro de 2010, destina-se a criar políticas públicas para o desenvolvimento 

social e econômico. O segundo, criado em 2016, tem como atribuição planejar e 

executar políticas para as áreas de defesa e de segurança pública. Ambas foram 

criadas por Decreto da Presidência da República. 

Neste cenário, destaca-se a preocupação no âmbito nacional dos programas 

governamentais destinados à segurança e defesa. 

Para análise e compreensão das políticas de segurança pública destinadas a 

fronteira, é primordial o estudo de quatro marcos normativos. 

O primeiro é a própria Constituição da República, nos seguintes artigos: o 

artigo 20 § 2º, que delimita a área da Faixa de Fronteira; o artigo 142, que trata das 

Forças Armadas e estabelece a sua destinação; o artigo 144, que trata da Segurança 

Pública, elenca seus órgãos e estabelece a função de cada um deles; e o artigo 91, 

III, que trata do Conselho de Defesa Nacional, ao qual compete propor os critérios e 

condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e 

opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas 

com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. 

O segundo é a Política de Defesa Nacional (PDN), instituída em 1996, 

regulamentada em 2005, e atualizada em 2012, quando passou a ser denominada 

Política Nacional de Defesa (PND). 

O terceiro é a Lei Complementar 97/99, que dispõe sobre as normas gerais 

para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, e nela se encontram 

regulamentadas as atribuições da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nas suas 

atividades de prevenção e repressão ao crime transfronteiriço e ambiental. 

O quarto é o (PPIF) Programa de Proteção Integrada de Fronteiras - instituído 

pelo Decreto número 8.903, de 16 de novembro de 2016, que tem entre os seus 

objetivos o de coibir a incidência dos crimes transfronteiriços e ambientais e as ações 

do crime organizado na Faixa de Fronteira. 
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A pesquisa tem por objetivo geral analisar as atribuições subsidiárias do 

Exército Brasileiro no combate aos crimes transfronteiriços. 

Buscando alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: apresentar as principais atribuições subsidiárias do Exército Brasileiro na 

faixa de fronteira, especificamente na região (Brasil-Bolívia) recorte para a região da 

cidade de Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul e avaliar os principais órgãos de 

segurança pública do poder executivo, com competência para atuar na região de 

fronteira com poder de polícia. 

Para atingir esses objetivos, foram utilizadas as seguintes metodologias: 

bibliográfica e documental sobre os temas: segurança pública, poder de polícia, 

Exército Brasileiro e fronteira, bem como procedimento exploratório de análises de 

relatórios, legislações, artigos, livros, portarias, além de outras matérias relacionadas 

ao assunto. 

Quanto a estrutura, esta pesquisa está dividida em três capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta diagnóstico da segurança pública nas 

fronteiras, tornando-se importante analisar a ação do Estado perante a fronteira em 

situações de segurança pública, aspecto jurídico e políticos. A fronteira brasileira está 

dividida em três arcos (norte, central e sul), para melhor estudo e abordagem do 

assunto. O arco norte possui os seguintes Estados: Amapá, Pará, Amazonas, 

Roraima e Acre. O arco central representa a transição existente entre a Amazônia e o 

Centro-Sul do Brasil. O arco sul pertence aos Estados do Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. 

O segundo capítulo trata dos tipos de crimes e os aparatos existentes para o 

combate à criminalidade na faixa de fronteira. Em relação aos tipos e volumes de 

mercadorias internacionalizadas estão os produtos de consumo em geral, assim como 

cigarros e bebidas. No entanto, isto não é tudo, pois junto com o transporte de 

mercadorias se desenvolve um comércio clandestino e ilegal de armas, substâncias 

entorpecentes, agrotóxicos, medicamentos e animais silvestres.  

O terceiro buscou demonstrar que os aparatos atualmente não são capazes 

de combater a criminalidade na faixa de fronteira. A Polícia Federal, apesar de possuir 

o atributo constitucional de polícia de fronteiras, não apresenta o aparato necessário 
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para que realmente desempenhe eficazmente o seu dever, a falta de recursos 

materiais, pessoal, aliada ao isolamento, locais de difícil acesso, corroboram para uma 

fiscalização insatisfatória nas fronteiras.  

Essa tem sido a justificativa estatal para dotar as Forças Armadas com 

atribuições de segurança pública na Faixa de Fronteira para combater crimes 

transfronteiriços, compartilhando essa competência com as forças policiais. 

Registra-se, é notória a necessidade de se repensar as definições de 

fronteiras e seus impactos, tanto para as políticas públicas, quanto no que se refere à 

própria reconfiguração do sistema internacional. 

Conclui-se, no que se diz respeito ao Brasil, que sempre houve intenção 

governamental em estabelecer estratégias que visem à segurança e ao combate ao 

crime transnacional. Porém, caberá ao Brasil repensar a sua política de segurança 

fronteiriça, ressignificando o conceito de fronteira, sob o prisma de uma fronteira 

dinâmica, fluida e manejável e priorizar o cumprimento de acordos multilaterais, 

comprometendo-se a implementar estratégias que sejam definidas como estratégias 

de Estado e não de um só governo. Com isso, a melhor maneira de combater a 

criminalidade na faixa de fronteira será aumentando e melhorando os aparatos 

existentes, aumento de efetivo policial existente, fiscalização e trabalho realizado por 

grupos especializados e formados com conhecimento das áreas que vão atuar, 

baseados em trabalho de permanente inteligência, valorizar e aumentar 

progressivamente o efetivo da Polícia Federal, a quem cabe a atribuição do controle 

das fronteiras, ampliar espaços de atuação conjunta entre os Ministérios da 

Integração, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, assim, não há 

motivos para substituir a polícia pelos militares das Forças Armadas. 

 



 

 

16 

 

CAPÍTULO I - DIAGNÓSTICO DA SEGURANÇA PÚBLICA NAS FRONTEIRAS 

BRASILEIRAS 

 

1.1 Problemas comuns a respeito das fronteiras brasileiras 

 

Há muitas questões relacionadas as fronteiras, pois a fronteira é palco de 

diversas abordagens nos estudos das (R)relações (I)internacionais. Considerado 

enquanto fundamental, e mesmo constituinte, inerente à própria definição de Estado.  

O Brasil encontra-se localizado no centro da América do Sul, possuindo um 

território de 8.515.767,049 km², conforme publicação do Diário Oficial da União nº 16 

de 2013, e Resolução Nº 01, de 15 de janeiro de 2013 (DOU, 2013). Portanto, o 

território brasileiro corresponde a 20,8% do continente americano, mais precisamente 

47,7% da América do Sul. Tais porcentagens representam números continentais. 

Verifica-se de forma clara a extensão territorial do Brasil, seja em suas 

fronteiras, bem como potencial de biodiversidade e riquezas naturais. As terras 

compostas por clima equatorial, tropical e subtropical se direcionam para a 

diversificação, encontrando propensão em relação à exploração vegetal, animal e 

mineral, vindo a conferir um cenário mundial pautado em profundidade na questão 

geopolítica. 
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            Figura 1. Extensão das fronteiras brasileiras. 

 

             Fonte: Portal Federação Nacional dos Policiais Federais - FENAPEF (2017). 

 

Ao se trazer à baila a figura das fronteiras nacionais, verifica-se que as 

mesmas se encontram definidas e demarcadas. Tal situação representa o resultado 

de grandes nomes da política, que na época do segundo império, bem como, no início 

da república acabaram por levantar acordos bilaterais com os países fronteiriços, 

abraçando a consolidação das fronteiras nacionais, que se apresenta na história 

expansionista do Brasil, principalmente no fim do século XIX, em que o Barão de Rio 

Branco acabou tecendo retoques finais no mapa nacional. 

As fronteiras, na década de 1990, acabaram por ganhar uma maior atenção 

por parte do governo, mais precisamente durante o governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, sendo criado o Ministério da Defesa, através da Lei Complementar 

N° 97 de 09 de junho de 1999, momento em que passa a receber uma maior atenção 
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a Política de Defesa Nacional (PDN), representando o marco fundamental no 

desenvolvimento da defesa e segurança da fronteira no país. 

Em 2005, durante o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, surgiu 

uma inovação na política e gestão fronteiriça, passando a ser regulamentada pelo 

Decreto N° 5.484, de 30 de junho de 2005, como Política de Defesa Nacional (PDN), 

atualizada em 2012, passando a se chamar Política Nacional de Defesa (PND), 

complementada pela Estratégia Nacional de Defesa (END) e Livro Branco de Defesa 

Nacional (LBDN).  

Importante salientar que essa política fronteiriça acabou se ramificando no 

planejamento e execução de diversas instâncias e órgãos governamentais. 

No campo da segurança pública através da estrutura elaborada pelo 

Ministério da Justiça, foi instaurada a Secretaria Nacional de Segurança Pública - 

SENASP, conforme Decreto Nº 2.315, de 4 de setembro de 1997, com a finalidade de 

implementar e acompanhar a Política Nacional de Segurança Pública, contribuindo 

com os programas federais de prevenção social e controle da violência e criminalidade 

voltados para os delitos ocorridos na região fronteiriça. 

O governo federal recentemente apresentou por meio de Decreto Nº 7.496, 

de 8 de junho de 2011 a Estratégia Nacional de Fronteiras - ENAFRON, sendo 

posteriormente revogado pelo Decreto Nº 8.903, de 16 de novembro de 2016, 

instituindo o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras - PPIF, para o 

fortalecimento da prevenção, controle, fiscalização e repressão aos delitos 

transfronteiriços e ambientais. 

Diante dos marcos legais regulamentadores ocorreram a junção de outras 

áreas como a diplomática, aduaneira e o próprio crescimento político, social e 

regional. 

Nota-se as políticas adotadas por legislações recentes contemplando a região 

da faixa de fronteira com programas voltados para as áreas sociais, econômicas e 

necessárias à segurança nacional e soberania territorial. 
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Neste contexto, torna-se imprescindível a contextualização de Amorim sobre 

o tema. 

A área de fronteira se caracteriza por uma descontinuidade, administrativa e 
social, razão pela qual exige análise cuidadosa e complexa das relações 
cotidianas sociais, comerciais e econômicas. Os padrões sociais entre os 
países limítrofes se divergem, o que traz a região de fronteira um sentimento 
de biparidade próprio dos países em desenvolvimento e sem a plena 
integração (AMORIM, 2012, p. 14). 

 

Para Castello a fronteira como limite apresenta as seguintes características, 

segundo a qual. 

As áreas consideradas como limítrofes dos países apresentam 
características próprias, vindo a se tornar um espaço composto por tensões, 
e o estabelecimento de uma integração. Essa dualidade se revela como a 
necessidade de estabelecimento de limites, procurando observar as 
diferenças culturais, vindo a preservar a soberania dos países. Portanto, a 
fronteira representa a área de separação como de aproximação, 
materializando uma linha de barreira e espaço polarizados (CASTELLO, 
1995, p. 95). 
 

Em sentido oposto Oliveira, faz a seguinte distinção, não é difícil perceber que 

a realidade nas fronteiras brasileiras possui identidades especifica que reflete 

conexões econômicas, culturais, administrativas e sociais, que se contrapõem a 

interesses internos e externos, nesse aspecto. 

A fronteira representa um espaço tanto bipolar como multiforme, 
materializada por meio geográfico que acaba por exigir uma 
imprescindibilidade de transpor os limites, aludindo aos habitantes 
fronteiriços coexistentes em um local delicado, com fenômenos existentes 
apenas ali (OLIVEIRA, 1998, p. 61). 

 

Deve-se deixar claro que a região de fronteira é marcada pelas relações que 

se estabelecem em sociedade, reproduzindo práticas econômicas, sociais e culturais 

existentes entre os vários países no mundo, trazendo a realidade burocrática das 

relações internacionais (DA SILVA, 2014). 

Assim, neste conjunto de relações sociais, econômicas e políticas os 
problemas de segurança pública também merecem plena atenção. A 
transnacionalidade do delito acompanha a permeabilidade das fronteiras e 
faz girar um sistema de crimes que atinge, de pronto, não só estas regiões, 
mas a qualquer centro urbano, por mais distante que esteja dos marcos 
divisórios entre países, como o é a influência do tráfico de drogas sobre outra 
série de crimes (CAMPOS, 2011, p. 473). 
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Buscando também uma definição legal sobre fronteira, necessário 

abordarmos a regulamentação das normas infraconstitucionais, conforme a Lei 

Federal n°. 6.634, de 02 de maio de 1979 - Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, em seu 

artigo 1º define: 

Art. 1º. - É considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa 
interna de 150 Km (cento e cinquenta quilômetros) de largura, paralela à linha 
divisória terrestre do território nacional, que será designada como Faixa de 
Fronteira (BRASIL, 1979). 

 

Importante salientar que o Decreto Federal n°. 85.064 de 26 de agosto de 

1980, acabou por regulamentar a Lei Federal n°. 6.634 de 02 de maio de 1979, vigente 

até os dias atuais. 

Nesse sentido, a Constituição Federal acaba por regular as normas voltadas 

a fronteira, incorporando o texto ao capítulo voltado para os bens da União, mais 

precisamente no artigo 20, parágrafo 2º, com a seguinte redação: 

Art. 20. São bens da União:  

§ 2º - A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das 
fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada 
fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização 
serão reguladas em lei (BRASIL, 1988). 
 

Por meio do regulamento percebe-se que a faixa de fronteira é considerada 

como área fundamental para a defesa do território nacional, fator preponderante para 

justificar as políticas púbicas voltadas ao setor de segurança pública nas fronteiras. 

Neste sentido, a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração 

da Faixa de Fronteira (CDIF) instituída pelo Decreto sem número, de 8 de setembro 

de 2010, ao realizar seu estudo notou a ausência de políticas de segurança 

apropriadas à fronteira. 

(...) A preocupação com a segurança nacional e soberania territorial, de onde 
emana a criação de um território especial ao longo do limite internacional 
terrestre do País, embora legítima, não tem sido acompanhada de uma 
política pública sistemática que atenda às suas características. Dada baixa 
densidade demográfica, provocada em grande parte pela vocação “atlântica” 
do país, associada às grandes distâncias e as dificuldades de comunicação 
com os principais centros decisórios, a Faixa de Fronteira experimentou um 
relativo isolamento que a colocou à margem das políticas de desenvolvimento 
(CDIF, 2016). 
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Assim, a fronteira de nosso país acaba por apresentar um cenário peculiar, 

importante sempre observar seja qual for o conceito ou definição que se adote, “as 

fronteiras existem e se consolidam cada vez mais como um espaço de preocupação 

na gestão do território nacional” (OLIVEIRA, 2011, p. 192). 

A base territorial para o planejamento das ações do Governo Federal na área 

da Faixa de Fronteira foi dividida em três Arcos, definidos a partir da proposta de 

reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF - 

2005), com amparo na Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) do 

Ministério da Integração. 

A preocupação em relação ao adensamento, bem como a presença 

populacional na fronteira passa a apresentar uma prioridade voltada para o 

desenvolvimento, direcionando-se para à integração nacional e cooperação entre os 

países fronteiriços em relação a segurança e o combate aos ilícitos transfronteiriços. 

O Brasil nesse sentido é possuidor de uma população com mais de 

190.755.799 milhões de habitantes, apresentando uma densidade demográfica que 

acaba por oscilar entre 100 hab./Km² a 01 hab./Km² (IBGE, 2010) 

De acordo com os dados do IBGE, há existência de uma maior concentração 

populacional na faixa litorânea e uma inexpressiva ocupação na região norte e centro-

oeste. Tal fator traz consigo uma fragilidade, principalmente em relação a fronteira 

seca. Portanto a ausência de densificação na região fronteiriça de nosso país, 

representa um óbice que acaba por ensejar resultados refletidos no trinômio defesa, 

segurança e desenvolvimento. 
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Figura 02. Municípios na Faixa de Fronteira.  

 

Fonte: Estratégica Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - ENAFRON (2012)  

 

Em função da posição geográfica as fronteiras brasileiras acabam por se 

estender em 24.086 Km, sendo divididos em 16.886 km de áreas terrestres e 7.367 

Km marítimas, sendo que cerca de 12 mil se encontra localizada na fronteira da 

Amazônia Legal. 

O Brasil possui limite com dez países localizados na América do Sul: Guiana 

Francesa (França ultramarina), Suriname, República da Guiana, Venezuela, 

Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. A exceção das fronteiras do 

Equador e Chile. São 3.423 quilômetros com a Bolívia; 2.995 quilômetros com o Peru; 

▪ 27% do território brasileiro  

▪ 11 estados  

▪ 150 quilômetros de largura  

▪ 16.886 quilômetros de extensão  

▪ 10 países  

▪ 7.363 quilômetros em linha 

seca  

▪ 9.523 quilômetros de rios, lagos 

e canais  

▪ 588 municípios  

▪ 122 municípios limítrofes  

▪ 10,9 milhões de habitantes  

▪ Menor município (1.156 

habitantes)  

▪ Maior município (322.449 

habitantes 
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2.199 quilômetros com a Venezuela; 1.644 quilômetros com a Colômbia; 1.606 

quilômetros com a República da Guiana; 1.365 quilômetros com o Paraguai; 1.261 

com a Argentina; 1.068 quilômetros com o Uruguai; 730 quilômetros com a Guiana 

Francesa e 593 quilômetros com o Suriname, conforme mapa a seguir. 

 

Figura 03. Abrangência geográfica da fronteira brasileira. 

 

Fonte: Grupo RETIS/UFRJ 

 

A fronteira terrestre, objeto do presente estudo, está situada entre os países:  

Brasil e a Bolívia, tendo como dimensão 3.423 Km compreendendo os Estados do 

Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
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Para o planejamento e execução das políticas, programas e projetos voltados 

a instituir um panorama geográfico em uma linguagem e desenho que realmente 

visem à identificação da fronteira brasileira, e os seus principais desdobramentos, 

temos o plano estratégico de fronteiras com seus três arcos fronteiriços, ilustrados a 

seguir. 

 

          Figura 4. Arcos fronteiriços. 

 

Fonte: Departamento de Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul – UFRGS 
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A extensão desse limite fronteiriço, aliada às conhecidas dificuldades da área 

de segurança pública no Brasil e à crescente capacidade do crime organizado 

transnacional de se adaptar às políticas de controle, representam um enorme desafio 

para o Estado brasileiro. 

Conforme pesquisa realizada pela segurança pública nas fronteiras – Sumário 

Executivo (2016, p. 24), em cento e setenta e oito municípios da faixa de fronteira, em 

relação as principais mercadorias que entram e saem para o país vizinho. Na figura 

5, pode-se evidenciar os resultados agregados para toda a faixa de fronteira do Brasil. 

 

Figura 5. Circulação de mercadorias na fronteira entre Brasil e países vizinhos.  

 
Fonte: Pesquisa Segurança nas Fronteiras, UFRJ/NECVU e MJ, 2013. 
 

  

Deve-se salientar que o impacto ocasionado em relação às circulações 

depende das particularidades do país adjacente, dos limítrofes – características 

fluviais ou terrestres, ligações através de pontes, ligadas por rodovias, da história de 

interações que estabelece cada região e das maneiras em que essas circulações 

estão organizadas. Um dos pontos que se pode evidenciar é problematizar a visão 

consolidada e a representação de uma faixa de fronteira homogênea, a partir de 

particularidades que definem problemas e práticas comuns. A visão que homogeneíza 
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a fronteira é, ao fim e ao cabo, preconceituosa, posto que a identifica de modo 

unilateral um local favorecido ou priorizado por práticas ilegais (que não é), de falta de 

segurança no dia a dia (que também não é) e onde se encontram grupos criminosos 

estrangeiros ativos (não é constatável). Ademais, tal visão tende a recriminar as 

populações fronteiriças, principalmente os grupos mais vulneráveis e de baixa renda. 

O preconceito bem como a estigmatização acontece na maioria das vezes, devido a 

uma visão distanciada e da falta de conhecimento do que se passa nesses municípios. 

A entrada de mercadorias ilegais tais como: drogas e armas, ou de a inserção 

de mercadorias irregulares (descaminho e contrabando) não produz inevitavelmente 

uma repercussão nos locais por onde circulam. Isto se torna significativo porque os 

problemas oriundos da circulação podem se territorializar seja na faixa fronteiriça, 

quanto nos Estados por onde circula, independentemente de estarem localizados ou 

não no limite internacional.  

Analisando os aprisionamentos realizados pela Polícia Federal entre 2000 e 

2012, de cocaína e pasta-base, desponta uma associação negativa entre a atividade 

policial na fronteira e nas demais áreas do país, quando uma aumenta a outra 

decresce. 

Figura 6. Apreensão de cocaína pela Polícia Federal na Fronteira brasileira e demais Estados. 

 
Fonte: Polícia Federal e Ministério da Justiça, 2013. 
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Excetuando o ano de 2012, onde naquele ano houve greve de parte dos 

policiais federais, causando queda marcante nas apreensões, pode-se verificar que 

igualmente ocorreram em anos posteriores ao início da ENAFRON, uma queda nas 

apreensões da Polícia Federal em alguns Estados da fronteira.  

Dessa forma, poderia ocorrer algum tipo de substituição por apreensão pelas 

polícias estaduais, posto que, não se tem dados que relevam com certeza acerca dos 

volumes de apreensão de drogas pelas secretarias estaduais de segurança pública 

dos Estados que pertencem a faixa de fronteira. Em todo caso, aproximadamente 

metade de toda a apreensão de cocaína empreendida nos anos de 2000 a 2012, 

efetuada Polícia Federal aconteceu nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Paraná, Amazonas e Rondônia. 

Tudo isso, certamente, representa um espantoso desafio para uma política 

nacional de segurança pública destinada as fronteiras. A dessemelhança presente na 

faixa de fronteira se repercuti na presença das instituições de segurança pública bem 

como em suas condições para prática do trabalho. Disparidade de situações, 

heterogeneidade de respostas e de apostas institucionais. Cidades que evidenciam 

grande densidade institucional objetivando controlar seus fluxos podem, 

ocasionalmente, serem consideradas esquecidas em relação à segurança pública 

local em proveito da ação contra o crime transfronteiriço, no mesmo tempo em cidades 

destituídas de recursos humanos e materiais frequentes vêem como alívio a chegada 

de operações policiais de fronteira, isso faz com que tal população tenham um pelo 

menos um sensação maior de segurança, mas que não podem, por si só, substituir 

uma presença do Estado mais permanente. 

 

1.2 Os Três Arcos Fronteiriços 

 

Após breves considerações relacionada às fronteiras brasileiras e suas 

dimensões, torna-se importante analisar de forma mais direta a ação do Estado 

perante a fronteira em situações de segurança pública que permeiam seus limites. 
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Diante disto, a base territorial para o planejamento do governo federal na área 

da faixa de fronteira foi dividida em três arcos, definidos a partir da proposta de 

reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF) com 

amparo na Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) do Ministério da 

Integração. 

Para um maior entendimento sobre a real dimensão ocupacional da faixa de 

fronteira no país, apresenta-se a distribuição dos arcos e os Estados a qual 

pertencem. 

 

Figura 7. Distribuição dos municípios por Estado em cada um dos arcos na Faixa de 

Fronteira. 

 

Fonte: Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira – CDIF 
(2008). 

 

1.2.1 Arco Norte 

 

O Arco Norte é composto por cinco Estados brasileiros: Amapá, Pará, Amazonas, 

Roraima e Acre, se estende por meio do vale do Oiapoque, localizado no Amapá, até 

o Vale do Mamoré em Rondônia, fazendo fronteira com sete países, a Guiana Francesa, 
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o Suriname, a República da Guiana, a Venezuela, a Colômbia, o Peru e a Bolívia. 

Caracterizado por grandes particularidades, sociais, culturais, econômicas e políticas. 

Cabe destacar, que dos 16.886 quilômetros totais da linha de fronteira, o arco 

norte abrange 10.443 quilômetros (62% do total), apresentando grande extensão e 

baixa densidade populacional pois, dos 10.775.736 habitantes da faixa de fronteira 

brasileira, o Arco Norte possui uma população de 1.970.387 habitantes (18% do total), 

que pode ser melhor percebida no mapa a seguir. 

 

       Figura 8. Faixa de Fronteira brasileira – Arco Norte: Densidade Demográfica. 

 

          Fonte: Pesquisa Segurança nas Fronteiras, UFRJ/NECVU/RETIS e MJ, 2013. 

 

Essa baixa densidade populacional, somando-se às grandes extensões as 

conexões prioritariamente feitas por vias fluviais, e uma baixa presença das 

instituições de segurança pública no Arco Norte, facilita as alianças entre os 

poderosos grupos criminosos que transitam entre a ilegalidade e a delinquência 

passando a atuar nos dois lados do limite territorial. 
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Um dos principais problemas do Arco Norte na área de segurança pública são 

a disputa de terra, população indígenas, sendo o segmento mais vulnerável, crimes 

ambientais, problemas relacionados a mineração e os crimes de tráfico de drogas e 

contrabando. Explicando a articulação dos países que fazem fronteira com o Arco 

Norte,  

[...] De um lado existe um mercado que movimenta grandes quantidades, 
mobilizando atores políticos e economicamente poderosos e, de outro, um 
tráfico em pequenas quantidades, cujos atores são os segmentos mais 
pobres e vulneráveis da população residente (MISSE, 2015, p. 31/32). 

 

É nesse sentido que a participação de forma integrada dos órgãos de 

segurança pública em nível Estadual e Federal é considerada fundamental para 

qualquer execução de trabalho de prevenção, controle, investigação e julgamento dos 

crimes que ocorrem na região. Assim, a repercussão deste movimento se torna 

positiva em razão da sensação de segurança para a população local, garantindo a 

presença do Estado. 

No momento que um país fronteiriço participa destas ações, deve ser 

realizado por meio oficial do Estado com as autoridades competentes envolvidas, 

sempre de comum acordo. 

Importante buscar uma cooperação que aproxime as três esferas de governo 

em um modelo semelhante ao Gabinete de Gestão Integrada (GGI) e o Gabinete de 

Gestão Integrada de Fronteira (GGIF), com os países fronteiriços. 

 

Amapá  

O Estado do Amapá possui dezesseis municípios, oito encontram-se na faixa 

de fronteira: Amapá, Calçoene, Ferreira Gomes, Laranjal do Jari, Oiapoque, Pedra 

Branca do Amapari, Pracuúba, Serra do Navio. O Estado possui fronteira com os 

seguintes países: Guiana Francesa 655 quilômetros e 52 quilômetros com o 

Suriname.  

A mineração ilegal é o principal problema de segurança pública no Estado, 

assim como todas outras ilegalidades a ela associadas: homicídio, contrabando de 

ouro agressão ao meio ambiente, tráfico de pessoas, prostituição, exploração sexual, 



 

 

31 

 

circulação de drogas e armas. Estes são os delitos que caracterizam, por exemplo, a 

criminalidade na fronteira do Amapá. 

A situação de fronteira do Amapá no que diz respeito as instituições de 

segurança pública, foram apontados de maneira geral a precariedade dos meios de 

comunicação (internet), escassez de recursos e baixo efetivo.  

 

Amazonas 

O Estado do Amazonas possui sessenta e dois municípios, vinte e um 

encontram-se na faixa de fronteira. O Estado estabelece fronteira com os seguintes 

países: Venezuela 538 quilômetros, Colômbia 644 quilômetros e Peru 1.565 

quilômetros. 

Em relação as cidades fronteiriças distribuídas pelos principais rios que 

atravessam a região, estabelecem relações de mobilidade de pessoas e mercadorias 

entre si e com os países vizinhos, caracterizada como de baixa intensidade de fluxos, 

dado a extensão territorial do Estado do Amazonas e as dimensões dos núcleos 

urbanos que a formam a rede.  

A segurança pública no Estado do Amazonas caracteriza-se de forma 

particular pela mobilidade de pessoas e mercadorias formada pela relação entre os 

assentamentos urbanos e a morfologia fluvial.  

Mas toda mobilidade aliada a permeabilidade das fronteiras do Estado do 

Amazonas, favorece a entrada de produtos ilícitos, sobretudo a pasta base de 

cocaína, associadas a problemas de segurança pública. As características 

geográficas do Estado dificultam o patrulhamento e fiscalização da região. 

São muitas as dificuldades dos operadores, das instituições de segurança 

pública, mas certamente a principal delas é a extensa área de cobertura em 

comparação ao efetivo e os equipamentos necessários para a realizar o controle e 

fiscalização. Uma estrutura logística superior do tráfico em relação às instituições de 

segurança pública, é avaliação recorrente, portanto seria importante a aquisição de 

aeronaves e embarcações, assim como a capacitação dos policiais para operar tais 

equipamentos.  
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Cabe ainda destacar uma das particularidades do Estado do Amazonas na 

área de segurança pública, é a sua relação com a questão indígena. As lideranças 

indígenas é frequente o relato de problemas de invasão de terras, situação agravada 

por diversos motivos, como o fraco diálogo institucional, a indecisão de quem deveria 

atuar em casos como estes e até mesmo a recusa por parte dos operadores das 

instituições de segurança pública de entrar em terras indígenas. Trata-se de questões 

delicadas que devem ser enfrentadas. 

 

Acre  

O Estado do Acre possui vinte e dois municípios, todos encontram-se na faixa 

de fronteira.  

Importantes rios que compõem a bacia amazônica, tais como: Juruá, 

Tarauacá, Purus e Acre, atravessam o Estado do Acre, não por acaso, seguindo os 

rios encontramos a divisão administrativas das regionais que formam seu conjunto de 

cidades, cada qual com características especificas na área de segurança pública.  

O rio Juruá e o Purus, ambos com nascente no Peru e afluentes no rio 

Solimões, dividem o Estado, estabelecendo ligações internas e externas mais 

importantes.  

No Acre o principal eixo das trocas é composto pelo conjunto de cidades 

localizadas na extensão do rio Acre, afluente de grande relevância do rio Purus, tendo 

início por Assis Brasil onde o rio penetra no território brasileiro e baliza com a fronteira 

do Peru e a Bolívia, percorrendo a cidade de Brasiléia, conurbada com Epitaciolândia 

e prosseguindo até a capital do Rio Branco. 

O Estado do Acre estabelece fronteira com os seguintes países: Peru 1.430 

quilômetros e Bolívia 618 quilômetros, em razão de sua posição, é considerado como 

um local estratégico para os organismos criminosos, pois os países vizinhos são 

considerados os maiores produtores de cocaína do mundo  

O fluxo de drogas feito no atacado ocorre no Estado do Acre por diversos 

caminhos. Tanto pelo eixo de trocas composto pelo rio Acre e rio Purus, cujo 

entreposto central é Sena Madureira, Rio Branco aparecendo como um destino para 
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o consumo, como também ao longo do rio Juruá, onde a cidade de Cruzeiro do Sul 

tem o papel de centralização dos fluxos. Por estas características especificas, para 

que a fiscalização seja efetiva seria importante uma atuação conjunta de órgãos 

policiais, ambientais, indígenas e destes com as autoridades do Estado. 

 

Pará  

O Estado do Pará possui cinco municípios na faixa de fronteira: Alenquer, 

Almeirim, Faro, Oriximiná e Óbidos.  

O Estado faz fronteira com o Suriname com 541 quilômetros e Guiana 642 

quilômetros e com o Oceano Atlântico. A região transfronteiriça do Pará possui relevo 

montanhoso, rios encachoeirados, sendo composto de várias áreas de conservação, 

com acesso difícil, grande vazio demográfico e pela presença de população indígena. 

Em seus mais mil e trezentos quilômetros de fronteira há somente uma base do 

Exército - o Pelotão Especial de Tiriós - estabelecido a doze quilômetros da divisa do 

Pará com o Suriname. Nessa área a mineração ilegal tem sido o maior problema, 

mesmo com o controle do garimpo predatório no Brasil. 

Pode-se identificar três situações de fronteira que particularizam o Estado do 

Pará: Uma fronteira internacional terrestre despovoada e longe do Suriname e a 

Guiana e, em decorrência, tem-se grande dificuldade de contato, ou convívio dos 

cinco municípios fronteiriços com os países vizinhos.  

A segunda trata-se de uma “fronteira interna” composta pelo rio Amazonas, 

no qual, nas margens estão situadas as sedes dos municípios de Oriximiná, Óbidos, 

Alenquer e Almeirim. E, por último, uma terceira fronteira com o oceano Atlântico da 

qual os efeitos se alongam até aos municípios de Abaetetuba e de São Caetano de 

Odivelas. Em virtude da sua localização, alguns destes municípios têm sido apontados 

como estratégicos para segurança das fronteiras do Brasil. 

Citando-se os problemas específicos que apresenta a fronteira nos municípios 

do Estado do Pará, pode-se pontuar como as principais: tráfico de drogas, 

contrabando, exploração sexual infanto-juvenil e crimes ambientais. No Município de 

Óbidos, o maior problema está associado ao trânsito de drogas (principalmente o de 
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cocaína e de pasta base) através do rio Amazonas, originários de países fronteiriços 

com o estado do Amazonas (Vale do Javari).  

No ano de 2012 a Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará 

inventariou a apreensão de 630 kg de cocaína, crack e pasta-base, em todo o Estado. 

Apesar da atenção estratégica mesmo que insuficiente conferida a estes 

municípios para a defesa nacional, decorrente da sua localização, os municípios do 

Pará se definem nos dias atuais pela fragilidade no tocante a segurança pública e em 

outros setores que afetam pontualmente a segurança dos cidadãos.  

 

Roraima 

O Estado de Roraima possui 27 municípios localizados na faixa de fronteira. 

O Estado estabelece fronteira com os seguintes países: Guiana 765 quilômetros e 

Venezuela 1.157 quilômetros. 

A extensa fronteira e o uso de rios dificultam o trabalho policial. Somente há 

um posto alfandegário em Bonfim, cuidando dos 300 km de fronteira fluvial (rio Tucutu) 

com a República Cooperativista da Guiana.  

É de conhecimento em geral no Estado que a droga entra em Roraima pelos 

rios e pelas “cabriteiras”, como são denominados os caminhos no meio do lavrado e 

estradas contíguas. Os carregadores, ou seja, as “mulas” traspassam o rio Tacutu em 

qualquer ponto até chegar essas cabriteiras que atravessam os municípios de Bonfim 

e Normandia até chegarem, por meio do trecho da BR 401 ao município de Cantá, 

próximo à capital. De lá, prosseguem até outras “cabriteiras” até o Rio Branco, que é 

cruzado por meio de canoas, até chegarem em Boa Vista.  

No início os traficantes usavam as rodovias de Roraima bem como pistas 

clandestinas de pouso e decolagem, mas com o crescimento da fiscalização e as 

operações da polícia, eles passaram a utilizar os rios e “cabriteiras”. 

 

1.2.2 Arco Central  

Os Estados que compõe o arco central são: Rondônia, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, o primeiro encontra-se na região norte do país, já os demais integram 
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a região centro-oeste. Os três Estados do arco central têm fronteira com a Bolívia – 

seca e/ou fluvial – e tão somente o Estado de Mato Grosso do Sul possui uma grande 

faixa de fronteira seca com o Paraguai. Dos mais de três mil quilômetros de extensão 

dos limites internacionais que existem entre Brasil e Bolívia, pouco mais de um mil e 

quatrocentos estão localizados no Estado de Rondônia, oitocentos e setenta e oito 

quilômetros em Mato Grosso e trezentos e noventa quilômetros em Mato Grosso do 

Sul, totalizando 2.732 km, isto é, aproximadamente 82% da linha de fronteira com a 

Bolívia estão localizados no Arco Central (IBGE, 2010). 

O arco central evidencia uma grande disparidade no tocante às 

características, geográficas, demográficas e socioeconômicas dos municípios 

localizados em sua faixa fronteiriça. 

Tais divergências demonstraram-se expressivas igualmente para avaliar a 

situação de segurança pública, no caso do Estado de Mato Grosso, tendo como 

exemplo, não há sedes de município vizinhas à linha de fronteira, de maneira que a 

população das cidades dos municípios fronteiriços constitui fluxos mais restringidos 

com o país vizinho e inclinam-se a referir-se às práticas dos mercados ilegais como 

algo especifico das regiões vizinhas da linha internacional.  

Tal configuração é bastante diferente em Mato Grosso do Sul, onde se 

constata vários núcleos urbanos na linha de fronteira e cinco cidades gêmeas, com 

identidade de fronteira desenvolvida e grandes relações de interdependência com o 

país próximo. Já no caso de Rondônia, apesar de existir sedes de municípios nos 

limites da fronteira fluvial com a Bolívia, o fato de estarem localizadas no meio da 

floresta amazônica, colabora para a uma baixa densidade populacional da região, 

sendo que os núcleos mais populosos urbanos da faixa de fronteira ficam mais 

afastados da linha internacional, ao longo da Rodovia BR 364 e suas estradas 

vizinhas.  

A figura abaixo ilustra a distribuição da densidade demográfica no Arco 

Central. 
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                                Figura 9. Densidade demográfica no Arco Central. 

 

Fonte: Pesquisa Segurança nas Fronteiras, UFRJ/NECVU/RETIS e MJ, 2013. 

 

Pode-se observar que as taxas mais altas de densidade demográfica da faixa 

fronteiriça do arco central estão localizadas na região do município de Dourados em 

Mato Grosso do Sul. Algumas cidades gêmeas como Ponta Porã e Coronel Sapucaia 

também em Mato Grosso do Sul, igualmente se destacam, sendo que os demais 

municípios com núcleos urbanos com grande população tais como Corumbá – MS e 

a capital de Rondônia, Porto Velho, exibem baixa densidade demográfica decorrente 

da grande extensão territorial de suas unidades administrativas. 

Os municípios do arco central mais impactados pela condição de fronteira, 

como as cidades gêmeas, costumam apresentar maior influência dos mercados 

ilegais sobre a situação local de segurança. 
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Tendo-se como exemplo o Paraguai e Bolívia por serem os 

produtores/fornecedores preponderantes de maconha e cocaína, nessa ordem, para 

o mercado de consumo interno do Brasil, é pela fronteira do arco central que adentra 

a maior parte das drogas comercializadas no país, concentrando-se igualmente os 

volumes de maior quantidade de apreensões de cocaína (Mato Grosso) e maconha 

(Mato Grosso do Sul). Abaixo as figuras evidenciam a evolução das apreensões de 

cocaína, pasta base e maconha, empreendidas pela Polícia Federal nos Estados do 

Arco Central. 

 

Figura 10. Apreensão de pasta-base e crack (cocaína, por Kg) no Arco Central, por 

estados – 2000 a 2012. 

 

Fonte: Polícia Federal (PF), 2013. 
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Figura 11. Apreensão de maconha (por Kg) no Arco Central – 2000 a 2012. 

 

 

Fonte: Polícia Federal (PF), 2013. 

Pode-se perceber, que a média de apreensões do arco central vem tendo um 

crescimento progressivo, o que pode estar associado ao um fluxo maior dessas 

mercadorias, mas, além disso, pode estar associado a uma eficiência maior da Polícia 

Federal. Em relação às apreensões de maconha, fica claro que estas acontecem 

principalmente no Mato Grosso do Sul e que estão diminuindo. Deve ressaltar que 

outros órgãos de repressão como a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia 

Militar empreendem igualmente apreensões de drogas e, especialmente no caso do 

Mato Grosso do Sul e Mato Grosso que possuem grupamentos especiais de fronteira 

tais como, Departamento de Operações de Fronteira – DOF e Grupo Especial de 

Fronteira - GEFRON, assim, as apreensões da Polícia Federal representam somente 

uma parte do total. 

Os investimentos em recursos materiais e infraestrutura de trabalho foram 

melhorando substancialmente no decorrer dos últimos anos, entretanto, são limitadas 

as perspectivas de se realizar os controles sociais efetivos decorrentes da falta de 

profissionais.  
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No caso das instituições incumbidas por controlar os fluxos internacionais – 

Polícia Federal e Receita Federal – a carência de efetivo e a escassez de postos de 

fiscalização, face à ampla linha de fronteira, prejudicam em grande medida a eficácia 

do trabalho. Já referente às instituições estaduais, outros problemas foram 

constatados. As polícias civis necessitam de investimentos em institutos de polícia 

técnica, o que interfere no sucesso das investigações, e enfrentam igualmente 

problemas de logística para a custódia e transporte de presos. 

Diante do exposto a Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras 

– ENAFRON, tem incentivado a solidariedade entre instituições federais, estaduais e 

municipais de segurança pública por meio da divulgação dos Grupos de Gestão 

Integrada de Fronteira - GGIFRON, que promovem reuniões mensais em alguns 

municípios, buscando orientar no tocante a preparação de ações conjuntas e a troca 

de informações. 

 
Rondônia  

O Estado de Rondônia em razão de suas características geográficas possui 

fronteira inteiramente fluvial com a Bolívia, acompanhando as linhas dos rios Abunã, 

ao norte (fronteira com o Acre), Mamoré, ao sul já limite com o Estado do Mato Grosso.  

Rondônia possui 1.342 quilômetros de fronteira com a Bolívia. 

No Estado poucas são as sedes de municípios as margens da fronteira, e pelo 

fato de estarem na região da floresta amazônica, contam com baixa densidade 

populacional.  

 

Mato Grosso  

O Estado de Mato Grosso possui 780 km de fronteira com a Bolívia. Uma parte 

da fronteira mato-grossense encontra-se localizada na região pantaneira, vindo a 

apresentar dificuldade em relação ao acesso. Os limites restantes da fronteira entre 

Brasil e Bolívia são considerados fronteira seca, compostos por propriedades rurais. 
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Em razão da divisa com seis outros Estados do país (Mato Grosso do Sul, 

Amazonas, Tocantins, Goiás, Pará e Rondônia) a posição geográfica favorece o fluxo 

com os Estados vizinhos e tende a referir-se às dinâmicas dos mercados ilegais. 

 

Mato Grosso do Sul  

Em razão de sua fronteira extensa, sendo a maioria seca, possui como 

vizinhos os países da Bolívia e Paraguai, sua posição geográfica acaba sendo definida 

pelos limites com os seguintes Estados: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e 

São Paulo, colocando em um ponto estratégico.  

Do total dos 79 municípios do Estado, 44 encontram-se na área da Faixa de 

fronteira e praticamente metade da população do Estado vive nas cidades fronteiriças. 

Sendo as seguintes cidades gêmeas: Ponta Porã, Mundo Novo, Paranhos, Coronel 

Sapucaia e Corumbá, havendo fortes relações de interdependência com os países 

vizinhos.  

“A relação da população da faixa de fronteira sul-mato-grossense com os 

países vizinhos é representada como bastante integrada, havendo referência a uma 

chamada ‘cultura de fronteira’.” (MISSE, 2015, p.61) 

 

1.2.3 Arco Sul 

 

O Arco Sul é considerado como a faixa de fronteira da área meridional de 

nosso país, formado pelos Estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, 

apresentando um aspecto interessante que faz com que a região seja atingida pela 

dinâmica transfronteiriça, demonstrando a integração econômica do Mercado Comum 

do Sul - MERCOSUL. 

É o arco que tem a menor extensão do limite fronteiriço, contudo é o mais 

densamente povoado e o mais subdividido em termos administrativos e apresenta 

forte inter-relação com os países vizinhos. 
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Possui núcleos de população ligados por malhas rodoviárias, pontes, 

caminhos e cruzamentos fluviais com as localidades do outro lado da fronteira. Essa 

situação ocorre devido à alta densidade populacional, a intensa circulação de pessoas 

bens e mercadorias com os países vizinhos, somando-se a isso a circulação de 

turistas que ingressam por via terrestre e provocam demandas específicas a 

instituições como a Policia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal. 

Demandando serviços de fiscalização e de controle pelas instituições de segurança 

pública e fazendárias. 

 

Paraná  

O Estado do Paraná faz fronteira com os países da Argentina e Paraguai, 

possui 139 municípios na faixa de fronteira e deste total 19 se encontram na linha de 

fronteira internacional.  

O Relatório-Síntese sobre Segurança Pública nas Fronteiras, feito para o 

Ministério da Justiça, registra que a fronteira com o Paraguai é interpretada como um 

problema, tanto pelos moradores quanto pelos representantes das instituições 

pesquisadas, enquanto que a fronteira com a Argentina é vista como positiva.  

A alta incidência de crimes, o enfraquecimento do comércio local e sobrecarga 

dos serviços públicos são os principais efeitos negativos atribuídos à divisa com o 

Paraguai, por onde ingressariam ilegalmente drogas, armas e produtos de 

contrabando no Brasil, principalmente eletrônicos e cigarros. Quanto à Argentina, 

embora sejam mencionados o contrabando, descaminho e tráfico de drogas, não 

foram enfatizados danos que a situação de fronteira causaria à Segurança Pública. 

 

Santa Catarina  

O Estado de Santa Catarina possui 246 quilômetros de fronteiras com a 

Argentina – 82 municípios encontram-se na faixa de fronteira e deste total 10 estão 

localizados na linha de fronteira internacional.  
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O Relatório do Grupo Retis, denominado Diagnóstico Socioeconômico e 

Demográfico da Faixa de Fronteira, registra que o Estado é rota de passagem de 

cigarros contrabandeados, drogas e armas para o Rio Grande do Sul e litoral 

catarinense, mas que o contrabando e o descaminho são os principais crimes 

fronteiriços assinalados pelos operadores de segurança. 

 

Rio Grande do Sul  

Encontra-se localizado no extremo sul do país e possui 724 quilômetros de 

fronteiras com a Argentina e mais 1.003 quilômetros com o Uruguai. Possui 197 

municípios localizados na Faixa de Fronteira e, desse total, 17 encontram-se na linha 

de fronteira com Argentina e 10 na linha de fronteira com o Uruguai. 

O contrabando, o descaminho e o abigeato (roubo de gado) - são as principais 

atividades delitivas transfronteiriças no Rio Grande do Sul, mas não são identificados 

grupos delitivos permanentes e estáveis, embora se identifiquem redes que operam 

nesses circuitos ilegais, que logo são desarticuladas pelas instituições de segurança 

pública. O Estado possui uma rede institucional densa e abrangente vinculada à 

segurança na Faixa de Fronteira. 

Como se nota a presença das Forças Armadas na Faixa de Fronteira do Rio 

Grande do Sul, demonstrando a importância que teve essa região nos padrões de 

ocupação do território e nos casos de conflito do século passado. Do Exército, há 

Unidades de Comando, denominadas Brigadas, em Uruguaiana, Bagé, Pelotas, Cruz 

Alta e Santiago; Batalhões, Companhias e Destacamentos em Alegrete, Pelotas, São 

Gabriel, São Borja, Ijuí, Santa Rosa, Uruguaiana, Bagé, Santiago, Cruz Alta, 

Jaguarão, Santana do Livramento, Rio Grande e Quaraí, além de campos de 

instrução, depósitos e hospitais.  

A Marinha tem um Comando Naval em Rio Grande e uma Delegacia da 

Capitania dos Portos em Uruguaiana. A Aeronáutica tem um Destacamento de 

Controle do Espaço Aéreo em Uruguaiana.  
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CAPÍTULO II - OS TIPOS DE CRIMES E OS APARATOS EXISTENTES PARA O 

COMBATE A CRIMINALIDADE NA FAIXA DE FRONTEIRA 

 

As fronteiras dos países por todo mundo são lugares peculiares. São pontos 

de intensidade e diversidade que produzem efeitos concretos e práticos diversos, 

exóticos e curiosos. Por isto, merecem a atenção de toda a sociedade e, em especial, 

dos operadores dos sistemas de justiça. No Brasil não é diferente.  

As experiências das zonas fronteiriças ao passo que despertam variados 

interesse também revelam muitas ausências e carências. Em grande parte, elas são 

ou estão invisíveis, principalmente pela precária ou insuficiente atuação estatal nas 

regiões de fronteira aliado à ambiência da diversidade com várias ordens e relações 

de poder.  

Em termos normativos, o Brasil é um dos poucos países das Américas a 

estabelecer por lei a faixa de fronteira, definida como aérea geográfica com regime 

jurídico pela primeira vez pela Lei N° 601, de 18.09.1890.  

No Brasil, Foz do Iguaçu é a cidade que tem o maior número de habitantes 

entre as cidades que se localizam ao lado da linha divisória de fronteira, 

aproximadamente 300 mil pessoas. Ciudad del Este é a segunda maior cidade do 

Paraguai e juntamente com outras cidades da região contam com mais de 350 mil 

habitantes, além de ser um dos maiores centros comerciais do mundo, devido aos 

preços atrativos praticados pelo comércio de mercadorias. 

Em face da peculiaridade e das facilidades da região de fronteira, vieram 

inúmeros imigrantes, principalmente chineses, árabes, e libaneses, que 

estabeleceram uma parceria perfeita. Os chineses são fortes na produção de bens 

industrializados e os libaneses na comercialização destes produtos. O número de 

prisões na cidade de Foz do Iguaçu é elevado devido às peculiaridades de região de 

fronteira e as facilidades para a prática do delito encontradas na região.  

O sistema carcerário da cidade de Foz do Iguaçu é precário para atender uma 

demanda gigantesca. Em números estatísticos de movimentação processual para os 

delitos de competência da Justiça Federal o número de feitos é muito superior quando 
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comparados com outros centros urbanos ou até mesmo capitais dos Estados. A 

Receita Federal brasileira apreende muitas mercadorias de ingresso proibido ou sem 

o pagamento dos tributos.  

Noutro aspecto, Foz do Iguaçu possui o maior Porto Seco do país. Como 

consequências, emergem as demandas de natureza aduaneira e tributária com 

pedidos de concessão de medidas de urgência (liminares e antecipações de tutela). 

A perspectiva é que a dita afluência de capital e mercadorias e os seus litígios cíveis 

e criminais decorrentes venham a avolumar e transferir os problemas sociais para 

campo judicial. Tais fatos, por si só, demonstram a importância do município de Foz 

do Iguaçu e da região de fronteira para o Mercosul (LUDWIG; BARROS, 2017). 

Ademais, a região da Cuidad Del Este não é somente um centro de 

criminalidade de baixa tecnologia, mas também um refúgio para a lavagem de dinheiro 

internacional, narcotraficantes, ou seja, um ambiente favorável ao crime organizado 

transnacional.  

Convém ressaltar que, anos a fio, os principais autores do delito de 
descaminho eram as pessoas de baixa renda, os denominados “sacoleiros”, 
que viam na aquisição de mercadorias no Paraguai, com a posterior revenda, 
um meio de subsistência. Entretanto, constatou-se uma alteração substancial 
do modo de operação desta atividade. Na verdade, o crime organizado vem 
assumindo o controle do descaminho e do contrabando na fronteira 
(LUDWIG; BARROS, 2017, p. 120). 

 

Vale anotar as palavras do Juiz Federal da 1ª Vara Criminal da Subseção de 

Foz do Iguaçu, Marcos Josegrei da Silva, nos autos 2003.70.02.007564-1, a respeito 

da realidade vivenciada no início da década passada, mas que ainda se aplica 

integralmente:  

Há de se ter em mente que, na atualidade, a figura do ‘sacoleiro’ tradicional 
praticamente inexiste em Foz do Iguaçu. O que há é um enorme exército de 
pessoas que mais e mais se deslocam de todas as partes do Brasil para 
justamente atuarem como executores de uma prática criminosa capitaneada 
por grandes contrabandistas instalados em suas cidades de origem, 
responsáveis pelo aliciamento de crianças e adultos para servirem de 
soldados e intermediários que, em troca de remuneração, assumem a 
propriedade de mercadorias, não revelam jamais os aliciadores e patrões e 
frequentemente insurgem-se violentamente contra agentes públicos que 
cumprem seu dever de reprimir a prática delituosa em que estão envolvidos. 
Por seu turno, os reais destinatários dos bens locam velhos e característicos 
‘ônibus de turismo’, arrancam-lhe boa parte dos assentos, afrontam e, em 
muitos casos, corrompem autoridades públicas Brasil afora e, com isso, 
emprestam sua valorosa parcela de colaboração para a sangria dos Cofres 
Públicos e para que, hoje, a cidade de Foz do Iguaçu, marque 107 homicídios 
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para cada 100 mil habitantes anualmente, contra 42,3 no Rio de Janeiro e 
pouco mais de 28 em Curitiba. Relembre-se que, para a ONU, qualquer 
incidência acima de 70 homicídios para cada 100 mil habitantes caracteriza 
‘Estado de Guerra’ (LUDWIG; BARROS, 2017, p. 120 – 121). 

 

Entre os anos de 2005 e 2006, uma operação denominada “comboio 

nacional”, realizada pelas forças policiais em conjunto com o Ministério Público 

Federal, apreendeu com autorização judicial mais de 360 ônibus de todas as partes 

do Brasil. Os “muambeiros” e “sacoleiros”, a partir de então, alteraram o modo de 

transporte das mercadorias do Paraguai para o Brasil, e passaram a utilizar todos os 

meios de transporte.  

Em relação ao tipo e ao volume de mercadorias internacionalizadas estão os 

produtos de consumo em geral, assim como cigarros e bebidas. No entanto, isto não 

é tudo, pois junto com o transporte de mercadorias se desenvolve um comércio 

clandestino e ilegal de armas, substâncias entorpecentes, agrotóxicos, medicamentos 

e animais silvestres.  

Também se verifica com intensidade a contrafação e a pirataria. Aliados a 

estas práticas criminosas são realizados inúmeras operações financeiras com o 

produto dos crimes, ou seja, delitos contra a administração pública com a sonegação 

fiscal, a lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção.  

Uma parte da economia da cidade de Foz do Iguaçu guarda relação direta 

com as infrações penais cometidas na região, principalmente na utilização irregular e 

desvirtuada de prédios e casas, veículos (táxis, vans, ônibus) no comércio ilegal com 

o objetivo de guardar e transportar pessoas e mercadorias.  

Para driblar a fiscalização das autoridades brasileiras são utilizadas diversas 

formas para transportar as mercadorias de Ciudad Del Este para Foz do Iguaçu, entre 

elas, barcos, carros, motocicletas, bicicletas, além da bagagem acompanhada das 

pessoas.  

Os barcos são utilizados no Rio Paraná ou no Lago de Itaipu, principalmente 

no período noturno e para o transporte de cigarros e drogas. Na Ponte Internacional 

da Amizade muitas pessoas, motocicletas e veículos transitam durante todo o dia, 

como “formiguinhas” num “vai e vem” constante.  
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No meio de uma quantidade infindável de mercadorias, adentram no território 

brasileiro, grandes quantidades de substâncias entorpecentes e armas para o 

abastecimento do mercado interno. A venda ilegal de armas dá outra vantagem 

comercial ao Paraguai. As armas brasileiras produzidas pelas companhias Taurus e 

Rossi são exportadas do Paraguai para o Brasil sem nenhuma documentação e com 

grandes lucros (LUDWIG; BARROS, 2017). 

As drogas que ultrapassam a fronteira brasileira têm como destino o território 

nacional, e uma outra parte é remetidas aos EUA, África, Oriente Médio e a Europa. 

Muitas vezes, junto com as drogas ocorrem outros ilícitos, como a troca por carros 

roubados no Brasil pela substância entorpecente no Paraguai.  

Este é um exemplo de que os delitos típicos de faixas de fronteiras 

ultrapassam seus contornos para atingir todo país. Estima-se que aproximadamente 

10% da população da cidade de Foz do Iguaçu e entorno, sem contar os cidadãos 

paraguaios, trabalham, ou melhor, sobrevivem do comércio da região fronteiriça.  

Um dos resultados dos diversos fatores econômicos, além da grande 

interdependência entre as cidades, tem sido o aumento da população urbana, na sua 

maioria pobre, principalmente em Cuidad Del Este e cidades periféricas.  

A internação clandestina dos bens é feita, aos poucos, de forma organizada 

por grandes contrabandistas que utilizam uma massa de pessoas como uma rede de 

“agentes” para transportar os bens individualmente em quantidades razoáveis, nem 

sempre ultrapassam os valores estabelecidos de isenção de pagamento dos tributos. 

Assim, driblam e anulam quase todo o esforço das autoridades constituídas. 

Em face da problemática social vivenciada na região e da falta de 
oportunidades, as organizações criminosas exploram as pessoas, e as 
utilizam como meio de transporte dos produtos do crime. Na maioria das 
vezes estas pessoas não têm a opção de emprego formal e outras vezes são 
tentadas pelo lucro fácil das atividades ilegais. Nesta emblemática social, a 
atividade ilegal ganha contornos de aparente licitude e profissionalização dos 
agentes das práticas criminosas. Costumeiramente, as pessoas contratadas 
para o transporte de mercadorias são conhecidas como “laranjas”, e as que 
levam substâncias entorpecentes são chamadas “mulas” (LUDWIG; 
BARROS, 2017, p. 123). 

 

Esta prática responsabiliza criminalmente as pessoas de menos posses e 

estudos, e, por outro lado, encobertam ou “dificultam a localização e a prisão daqueles 
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que obtêm lucro e se beneficiam da empreitada criminosa” (LUDWIG; BARROS, 2017, 

p. 123). 

A responsabilização criminal dos “laranjas” e “mulas” não resolve nem 

minimiza o problema da criminalidade da região de fronteira, porque estas pessoas 

são utilizadas praticamente como “objeto” pelas organizações criminosas, além de 

serem trocadas ou substituídas na medida da atuação das autoridades policiais, 

ministeriais e judiciárias.  

É necessária e imprescindível a responsabilização dos mentores e 

gerenciadores das redes criminosas, ou seja, aqueles que efetivamente mais lucram 

com a atividade ilícita.  

Para concretizar esses objetivos, na maioria das vezes é relevante a 

colaboração de um ou mais coautores da conduta ilícita, pois este conhece os 

meandros e os detalhes que subsidiam a colheita da prova para futura condenação. 

Para tanto, cada vez mais é utilizado o instituto da delação premiada no processo 

penal brasileiro.  

O investigado que efetiva e voluntariamente coopera com a investigação e o 

processo criminal, poderá se beneficiar do instituto da delação premiada nos termos 

da Lei N° 12.850, de 02 de agosto de 2013 - Define organização criminosa e dispõe 

sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal, nos termos seguintes: 

Art. 4o O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, 
reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la 
por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 
voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que 
dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados: 

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa 
e das infrações penais por eles praticadas; 
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização 
criminosa; 
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da 
organização criminosa; 
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações 
penais praticadas pela organização criminosa; 
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. 
(BRASIL, 2013) 
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Um dos principais problemas verificados na região de fronteira está 

relacionado ao fluxo de capitais originários de produtos de crimes. As organizações 

criminosas se têm fortalecido mais graças à legislação bancária e ou financial de 

algumas nações, que, por terem como receita primordial o investimento financeiro 

advindo do capital externo, dispensam proteção exacerbada ao investidor, muitas 

vezes a estimular os graves ilícitos. Pode-se citar, na região da tríplice fronteira, um 

dos maiores escândalos financeiros já ocorridos no Brasil, o caso das chamadas 

contas CC5.  

O sistema bancário brasileiro obteve permissão para a operar com 

movimentação de divisas de forma facilitada na cidade de Foz do Iguaçu na segunda 

metade da década de 90, para o regresso dos valores levados pelos brasileiros para 

as compras no Paraguai (LUDWIG; BARROS, 2017). 

As organizações criminosas utilizaram estas contas para lavagem de dinheiro, 

evasão de divisas. Ainda é relevante apontar que estas primeiras grandes 

investigações de crimes de lavagem de dinheiro foram fundamentais para o 

aprendizado e a capacitação dos agentes estatais para novas e maiores investigações 

como exemplo a operação “Lava Jato”.  

Portanto, as utilizações da delação premiada em conjunto com a cooperação 

judiciária internacional produziram resultados positivos na experiência brasileira com 

o desmantelamento de grandes esquemas de lavagem de dinheiro e demais delitos 

relacionados.  

Outro motivo preocupante na região de fronteira, refere-se aos crimes que 

envolvem as explorações sexuais de crianças e adolescentes.  “Tais situações são 

comuns na região da fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, provocando um 

gravíssimo problema social e criminal, estritamente ligado a redes de tráfico de 

crianças e adolescentes, ao comércio ilegal de drogas e armas e ao crime organizado” 

(LUDWIG; BARROS, 2017). 

Em relação aos atuais delitos de fronteira e as suas consequências, origens 

e reflexos, não podemos esquecer de um tema que guarda relação e preocupações 

crescentes nas sociedades contemporâneas, o terrorismo que tanto tem atemorizado.  
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Não é incomum a divulgação de fatos e notícias pelos meios de comunicação 

de reportagens sobre a existência de grupos terroristas na tríplice fronteira do Brasil, 

Paraguai e Argentina, ainda que pública ou oficialmente nada tendo sido comprovado. 

Além dos ilícitos penais, outros efeitos nefastos e negativos podem ser 

apontados em relação aos delitos de fronteira. Algumas consequências com danos 

significativos aos interesses nacionais e comerciais são a perda de receitas e tributos, 

desvio de fontes de receitas governamentais, custos maiores para a implantação de 

programas governamentais e consequentemente para a execução das políticas 

públicas e os impactos negativos no desenvolvimento econômico, nos investimentos 

e nos níveis de emprego e renda.  

 

2.1 A fronteira entre Brasil e Bolívia: contextualização 

 

O processo que envolveu a demarcação dos limites entre o Brasil e a Bolívia 

foi marcado por grandes períodos de inatividade e um breve período de intensos 

conflitos. Nesse sentido, até 1867 os limites corresponderam aqueles oriundos dos 

impérios de Portugal e da Espanha, regulados pelo tratado de Santo Ildefonso no ano 

de 1777 (SILVA, 2010). 

Após a independência dos dois países, os limites entre Brasil e a Bolívia não 

foram objeto de preocupação, somente sendo observados por ocasião do período 

máximo da exploração da borracha. 

Neste sentido, a disputa pelo território do Acre culminou no acordo de 

Petrópolis ocorrido no ano de 1903, onde foi revista a demarcação dos limites entre 

Brasil e a Bolívia e se estabeleceu a responsabilidade brasileira pela construção da 

ferrovia Madeira-Mamoré.  

No contexto histórico, a fronteira entre Brasil e Bolívia foi marcada pelo 

isolamento em relação aos respectivos centros políticos. Este fato refletiu na 

estruturação territorial da zona de fronteira entre os dois países. As dificuldades na 

implementação de um povoamento estável e duradouro, tornaram essa área pouco 
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aproveitada no desenvolvimento de atividades econômicas relevantes (BRUSLÉ, 

2007). 

Portanto, em razão do isolamento da fronteira entre Brasil e Bolívia, desde a 

época da colonização, as necessidades mutuas de sobrevivência, bem como o acesso 

a bens criaram um ambiente de intensas trocas e contatos entre os Portugueses e 

Espanhóis, depois entre Brasileiros e Bolivianos. 

O isolamento e a falta de infraestrutura passaram a prejudicar severamente a 

estruturação da região, e impossibilitaram a implementação de atividades comerciais 

que viessem a proporcionar eficazmente a inclusão social. Neste sentido, a falta de 

oportunidades e a ausência de políticas de repressão aos ilícitos transnacionais 

passaram a incentivar a propagação de atividades ilícitas relacionadas ao 

contrabando, descaminho e tráfico de drogas na região fronteiriça. 

A zona de fronteira composta por estes dois países abrange faixas fronteiriças 

dos seguintes estados brasileiros, sendo eles: Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, bem como, três departamentos do País Boliviano, Pando, Beni e Santa 

Cruz de la Sierra. 

Em razão de sua grande extensão a presente fronteira, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE atualmente é dividida metodologicamente 

em três partes, sendo elas: 

- NORTE: da foz do rio Yaverija, ponto considerado tripartite Brasil-Bolívia-

Peru, indo até o rio Madeira, localizado nos Estados do Acre e Rondônia no lado 

brasileiro e Pando na Bolívia; 

- CENTRAL: região dos rios Madeira, Mamoré e Guaporé, localizados nos 

Estados de Rondônia e Mato Grosso no lado Brasileiro e Departamento de Beni e 

Santa Cruz na Bolívia; 

- SUL: da foz do rio Verde, (no rio Guaporé), até a Baía Negra (no rio 

Paraguai), representando o ponto tripartite entre Brasil – Bolívia – Paraguai. Estados 

do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Departamento de Santa Cruz na Bolívia. 
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Importante salientar que a Bolívia é considerada como a terceira maior 

produtora mundial de cocaína, sua droga tem como principal destino o mercado 

interno brasileiro. 

Portanto, os produtores de cocaína da Bolívia acabam por aproveitar da 

fragilidade de nossas fronteiras, para obter fácil acesso as terras brasileiras. Assim a 

Bolívia passa a utilizar a fronteira com o Pantanal para transportar a droga por meio 

aéreo e terrestre para os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (MATO 

GROSSO, 2012). 

 

          Figura 12. Rota do tráfico de drogas entre a fronteira do Brasil e a Bolívia. 

 

           Fonte: Plano Estadual de Enfrentamento às Drogas  

 

Por meio de dados divulgados pela Polícia Federal, verificou-se que cerca de 

59% da cocaína que foram apreendidas no Brasil no ano de 2010 eram originárias da 

Bolívia, das 11 toneladas de cocaína que acabaram sendo confiscadas, 6,5 toneladas 

vieram da Bolívia (Polícia Federal, 2012). 
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2.2 Ameaça terrorista 

Uma onda de incerteza política, econômica e social permanece, ao longo do 

último século, na maior parte dos países da América do Sul. Certamente, a ameaça 

terrorista somente seria um ‘plus’ em meio à quantidade de problemas que a maioria 

desses países têm pela frente.  

A criminalização do terrorismo no continente sul-americano ocorre de forma 

gradual e tímida – Guatemala, México, El Salvador, Honduras, Paraguai, Equador, 

Colômbia, Argentina e Brasil. Este tipo de providência política reflete uma tendência 

que ocorre em todo o hemisfério ocidental, sofrendo, grande parte, influência da 

política regional norte-americana.  

É bem verdade que, nesta região, os Estados aprovaram leis antiterrorismo 

sob a influência das diretrizes dos Estados Unidos, mas países como Colômbia e 

Venezuela vêem no terrorismo mais um complicador para manutenção das 

estabilidades políticas, e pacificação das classes sociais.  

Dois fatores são analisados para comporem o quadro de instabilidade do 

continente sul-americano: a) a existência de conflitos entre países, mormente aqueles 

localizados dentro da Região Amazônica; b) a fragilidade dos governos – da política – 

regionais. Dos conflitos interestados.  

Os conflitos presentes nos países que compõem junto ao Brasil a Pan-

Amazônia são em sua maior parte, disputas fronteiriças originárias do processo de 

descolonização, ou enfrentamentos diplomáticos oriundos de uma rivalidade 

estabelecida historicamente no seio das sociedades locais, as quais têm apresentado 

continuidade ao longo da história.  

Deve-se destacar que os objetivos políticos na manutenção desses conflitos 
prevalecem sobre uma possível cooperação entre esses países. As disputas 
e incertezas geradas pelos processos contenciosos desses países ajudam a 
compor um quadro de instabilidade sobre a região amazônica e que dificulta 
a promoção de projetos que têm como objetivo incentivar a interdependência 
política e econômica entre esses países, ou mesmo uma integração efetiva 
de seus mercados e interesses estatais, tendo como base o exemplo europeu 
de integração em uma comunidade econômica (TEIXEIRA, 2011, p. 57). 

 

Em termos representativos, Colômbia, Venezuela, Argentina, Peru, Equador, 

Chile e Bolívia constituem o rol dos Estados que guardam algum tipo de ressentimento 
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em virtude da perda ou encontram-se em litígio com vizinho(s), motivado(s) por 

disputas territoriais.  

A instabilidade política é um fator importante a ser analisado, dentro de uma 

conjuntura geopolítica, pois permite situar o Estado dentro de uma perspectiva 

objetiva de desagregação, oposição ou de resistência, diagnosticando, a necessidade 

de cuidados especiais, como forma de prevenir sua falência prematura ou de garantir 

sua sobrevivência, como entidade internacional de direito público. 

 

2.3 Combate aos delitos na fronteira 

 

No Brasil, a Lei  N° 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de drogas) - 

Estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 

drogas; define crimes e dá outras providências, atua em quatro direções distintas, não 

apenas repressivas, obrando de forma conglobante ao: a) instituir o Sistema Nacional 

de Políticas Públicas sobre Tráfico (Sisnad); b) prescrever medidas para prevenção 

do uso indevido, apoio social e aos usuários e dependentes de drogas; c) estabelecer 

normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; d) 

definir crimes, dentre outras providências legais (FACCIOLLI, 2017). 

Para combater o narcotráfico é necessário primeiro entendê-lo, dentro do 

contexto latino-americano. Não se trata apenas de uma questão de estratégia ou 

mesmo de segurança. Chavez Alvarez apud Facciolli (2017), alerta que sua 

verdadeira dimensão ocorre nos campos econômicos, social e político, pelo menos, 

por três razões.  

Em primeiro lugar, porque a coca e seus derivados são produtos de 

exportação de diversos países – commodity ilícita, com alta valorização no mercado 

internacional. Em segundo lugar, há, nestes países, uma numerosa população de 

empobrecidos que não têm à frente outras opções além de trabalhar a serviço do 

narcotráfico.  “A mão de obra empregada a serviço das drogas, quer seja na produção 

de pasta de cocaína, quer seja no cultivo de folhas de coca, tem melhorado o nível de 
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renda, em relação aos agricultores de produtos tradicionais” (FACCIOLLI, 2017, p. 

113). 

Trata-se de uma agricultura de exploração – monocultura, tradicionalmente 

“escravocrata” e, que, na maioria das vezes, está inserida num contexto de exploração 

social e pobreza.  

O terceiro e último fator – de fundamental importância – mostrou, que, pela 

primeira vez após séculos de marginalidade, a folha de coca possibilitou às classes 

mais baixas e empobrecidas da América Latina uma forma de acumulação interna de 

capital.  

O momento a partir do qual se estrutura uma economia à base de drogas, 

aconteceu quando a coca deixou de ser uma simples mercadoria de consumo 

local/regional, para se tornar uma forma crescente e confiável de acumulação de 

capital. 

Plantar e colher a folha de coca faz parte da cultura – e da própria tradição – 

da população de diversos países andinos. Sabe-se que no início da década de 80, o 

Brasil já havia sido incorporado pelo Cartel de Medellín, como rota oficial de trânsito 

do narcotráfico. Com a invasão do Panamá em 1989, os EUA passaram a controlar 

de forma mais efetiva o espaço marítimo e aéreo do Caribe.  

Em decorrência, as grandes organizações de tráfico de drogas colombianas 

foram obrigadas a buscar outras bases – plataformas de exportação. A expansão da 

economia da droga em território brasileiro disparou nos últimos vinte e cinco anos e 

tem suas causas em processos que extrapolam o contexto nacional.  

É difícil precisar o momento exato em que cada uma destas atividades passou 

a ser exercida de forma efetiva no país. Outros fatores podem ter tido influência no 

processo de expansão da economia da droga no Brasil, sendo o aumento de seu 

consumo, em ambiente interno, um deles. Este aqui é um país que possui incontáveis 

potencialidades, quando se fala do narcotráfico.  

Atualmente, o combate à lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico é 

considerado um dos pontos chave da “guerra às drogas”. Paralelamente, investe-se, 

cada vez mais, nas atividades de repressão policial a laboratórios de processamento 
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da cocaína. Segundo o Relatório Anual do Departamento de Estado dos Estados 

Unidos, o Brasil é o primeiro numa lista de quarenta países, onde os cartéis 

colombianos da droga estenderam seus negócios (FACCIOLLI, 2017, p. 113). 

O combate à criminalidade relacionada aos delitos de fronteira apresenta 

algumas dificuldades, principalmente de ordem estrutural, como a ausência de meios 

materiais para os policiais e agentes estatais estarem em igualdade de condições com 

as organizações criminosas, que geralmente são insuficientes e inferiores aos 

instrumentos das organizações criminosas.  

Nesse cenário, também não é possível ignorar que há agentes públicos que 

colaboram para o sucesso da empreitada criminosa, ao invés de cumprir com o seu 

dever institucional de repressão e prevenção.  

As propinas e as facilitações atrapalham sobremaneira a atuação mais forte 

do Estado. Outro aspecto que deve ser atacado com seriedade é a corrupção, que, 

por minar as instituições governamentais, dificultando toda e qualquer política de 

combate ao crime.  

Que a faceta mais aflitiva do crime organizado talvez seja exatamente a sua 
capacidade de minar as estruturas políticas e sociais, compondo com certos 
setores do Poder Público uma simbiose, extremamente perigosa, como é 
intuitivo, para a estabilidade de algumas nações e para o sucesso das 
atividades coordenadas de repressão (SARTORI, 2005, p. 03). 

 

Em contraofensiva as instituições têm trabalhado. As ações mais visíveis são 

as denominadas operações realizadas, na maioria das vezes, por forças tarefas e 

parcerias do ministério público, da Receita Federal e da Policial Federal. Os resultados 

são relevantes e vêm depurando estas mazelas que tanto assombram a 

respeitabilidade do Estado e a confiança dos cidadãos.  

No que se refere às relações comerciais na zona de fronteira, desde 1981 o 

Brasil vem firmando acordos aduaneiros, demonstrando sua preocupação de 

estimular o comércio lícito e regular visando a proteger a sociedade contra possíveis 

ilícitos, de acordo com um padrão recomendado pela Organização Mundial das 

Aduanas, de que o Brasil faz parte (BRASIL, 2014). 

A Receita Federal tem trabalhado em ações conjuntas com órgãos aduaneiros 

de outros países fronteiriços, no intercâmbio de informações principalmente ligadas 
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ao embarque e o transporte de cargas, documentação nas operações específicas e 

suspeitas de subfaturamento ou superfaturamento.  

O combate à pirataria, mas principalmente a conscientização das pessoas 

sobre os seus malefícios, é fundamental, pois ela representa um mercado clandestino 

que movimenta R$ 100 bilhões por ano no Brasil.  

A avaliação do governo federal é que os piratas, além de formarem uma 

“máfia” de distribuição de produtos está colocando em risco a saúde da população. 

Outros grandes problemas correlatos com a pirataria: utilização de mão de obra 

semiescrava, o não pagamento de impostos e o uso de marcas de grandes 

fabricantes, além de a atividade afetar as relações comerciais e a atividade 

concorrencial no País.  

São inúmeras as operações de grande monta realizadas pela Polícia Federal, 

em conjunto com a Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de 

Inteligência, Policias Civis e Militar, na cidade de Foz do Iguaçu e na região fronteiriça, 

que visam a combater a criminalidade.  

Pode-se citar as operações Ubatuba, Nicotina, Sucuri, Trânsito Livre, e mais 

recentemente, as operações Quati, Camaleão, Comboio Nacional, Laranja, Camelo, 

Véu de Noiva, Caronte, Boneco de Pano, Laranja, Travessia, Inconfidência, Calcanhar 

de Aquiles, Canil e outras. Como parte de um plano para controlar melhor o comércio 

e a grande população internacional em trânsito, os três países estabeleceram em 

1996 um “Comando tripartido da tríplice fronteira” com uma agência múltipla de polícia 

cooperativa trinacional.  

O Paraguai é representado pela sua polícia nacional. A Argentina está 
representada por sua Gendarmeria Nacional (segurança de fronteiras), a 
Guarda Costeira e unidades da Polícia Federal, assim como representantes 
da Secretaria de Inteligência do Estado, o Escritório do Cônsul da Argentina 
em Foz do Iguaçu, a Polícia Aeronáutica Nacional e a Polícia da Província de 
Missões. As unidades brasileiras incluem a Polícia Federal Brasileira, o 34º 
Batalhão de Infantaria Motorizado, a Agência Brasileira de Inteligência, além 
do Escritório do Cônsul Brasileiro em Cuidad Del Este. Em 1998, o programa 
trinacional foi complementado com um acordo de segurança entre os três 
países para intensificarem sua luta contra o terrorismo, o contrabando, a 
lavagem de dinheiro e o narcotráfico (LUDWIG; BARROS, 2017, p. 127). 

 

Diante da criminalidade transnacional os meios tradicionais de combate se 

revelam insuficientes ou ineficientes. O Poder Judiciário é limitado pelas fronteiras, 
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devendo recorrer aos instrumentos de cooperação e colaboração em suas formas 

tradicionais, enquanto as formas de criminalidade expandem-se devido à globalização 

e da facilidade de acesso à comunicação e meios de transportes em constante 

aperfeiçoamento e mutação, ampliaram geograficamente as suas ligações, 

ultrapassando fronteiras e desconsiderando os estados nacionais. Portanto, se há 

criminalidade sem fronteira, também não pode haver espaço para que a atuação na 

repressão dos ilícitos mais graves seja limitada geograficamente.  

O debate a respeito das experiências e a superação dos obstáculos 

burocráticos, principalmente em relação à troca de informações e no cumprimento de 

atos jurisdicionais, são relevantes no combate às atividades que causam os mais 

nefastos efeitos aos nossos países, pela evasão de divisas e pela problemática social. 

A cooperação judiciária, em sentido amplo, pode se revelar no início da minimização 

da criminalidade da região de fronteira.  

Houve uma evolução significativa nos últimos anos. O Código de Processo 

Civil brasileiro de 2015, estabelece nos arts. 26 a 41, uma série de instrumentos de 

cooperação internacional como o auxílio direto (meio de cooperação internacional, 

que promove meio legal para obtenção transnacional de provas, comunicação de atos 

processuais, entre outros atos processuais a serem realizados em país diferente 

daquele que exerce a jurisdição), a carta rogatória (instrumento jurídico internacional 

pelo qual um País requer o cumprimento de um ato judicial ao órgão jurisdicional de 

outro País, para que este coopere na prática de determinado ato processual) e sinaliza 

na mudança de parâmetros e padrões de cooperação judiciária internacional.  

Em matéria de coordenação da ação das autoridades competentes, os países 

do Mercosul devem adotar medidas conjuntas para eliminar as brechas de nossas 

legislações e empreender esforços para institucionalizar dita cooperação e assistência 

mútua com vistas principalmente à prevenção, investigação e repressão das infrações 

praticas nas regiões de fronteira (LUDWIG; BARROS, 2017). 

Os países fronteiriços devem promover reuniões, debates e encontros para 

integrar as autoridades constituídas do Poder Judiciário (Magistrados), Executivo 

(Polícias, Fazendas) e Legislativo dos Países do Mercosul e os membros do Ministério 

Público. Afinal, muitas vezes, a proximidade dos colegas dos países vizinhos é maior 
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do que de colegas brasileiros. Ressalto que a integração iniciou-se ainda no ano de 

2004 com a realização do 1º Encontro dos Juízes de Fronteira, organizado pela 

AJUFE e realizado na cidade de Foz do Iguaçu e na Primeira jornada de Magistrados 

y Funcionairos Judiciales Del Mercosur, em Posadas, em setembro de 2005.  

Entre os tratados e acordos internacionais podemos citar o “Protocolo de 

Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais para o Mercosul”, firmado em Buenos 

Aires, entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, aos 13 de junho de 1996, a envolver 

ampla cooperação mesmo quando a conduta objetivada não constitua crime no 

Estado requerido.  

Merece destaque o seminário realizado em Ciudad del Este (Paraguay), nos 

dias 1 a 3 de julho de 2002, sobre “La Explotación Sexual Comercial Infanto juvenil en 

la Triple Frontera (Argentina/Brasil/Paraguay): acciones articuladas para la prevención 

y erradicación”, promovido pelo Programa Internacional para a Eliminação do 

Trabalho Infantil (IPEC) da Organização Internacional do Trabalho, foi debatido e 

apresentada uma proposta de Protocolo Especial de Assistência Jurídica Mútua em 

Assuntos Penais para a Tríplice Fronteira, inspirado no Protocolo de Assistência 

Jurídica em Assuntos Penais para o Mercosul.  

A proposta inova ao criar a figura das autoridades locais, ligadas diretamente 

às autoridades centrais de cada país, para que se agilizem as ações conjuntas na 

Tríplice Fronteira. A forma como se dará o relacionamento entre as Autoridades 

Centrais e Local precisa ser elaborado, de forma a garantir que as segundas não 

sejam passíveis de contaminação pelas pressões locais nem fator de burocratização 

do processo. Também precisa ficar clara, no Protocolo, a definição de Tríplice 

Fronteira.  

O Plano Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, sob a responsabilidade do 
Ministério da Integração Nacional, que se depara com desafios estratégicos 
visando à mudança de mentalidade no tocante às fronteiras, que não podem 
mais ser entendidas como áreas longínquas e isoladas, e sim como uma 
região com a singularidade de estimular processos de desenvolvimento e 
integração regional. As faixas contíguas dos países fronteiriços apresentam 
vantagens comparativas para provocar o fortalecimento regional, a partir de 
características políticas e propósitos comuns e reforça o caráter estratégico 
desta região para a competitividade do país e para a integração do continente 
(LUDWIG; BARROS, 2017, p. 128). 
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A ONU tem desempenhado papel decisivo no combate ao tráfico internacional 

de entorpecentes e aos crimes transnacionais, mas alvitra-se a necessidade de essa 

prestigiosa organização lançar programa internacional concreto a fomentar e melhor 

estruturar os países nesse combate.  

Por fim, após revisitar as nuances principais das regiões de fronteiras é 

possível apontar que houve significativa evolução nos mais variados aspectos, mas 

ainda há um caminho enorme a ser construído.  

Deste modo, não é uma medida radical de fechamento das fronteiras ou de 

rigorosa política policial ou prisional que irá conter ou resolver o problema da 

criminalidade, mas sim a presença de alternativas viáveis e diferenciadas de vida 

social, econômica e cultural, por meio da realização de políticas públicas estatais, 

corroboradas pela alta intensidade das ações sociais, que poderá dar uma melhor 

qualidade de vida às populações fronteiriças, principalmente aos menos favorecidos.  

 

2.4 Principais elementos operacionais de combate ao crime na fronteira  

 

A partir do seu engajamento multilateral, é que o Brasil estruturou sua 

estratégia de combate ao crime organizado transnacional, incluindo as áreas de 

fronteira. No plano nacional, coube ao Ministério da Justiça estruturar essa estratégia, 

principalmente no que diz respeito às atividades de combate às drogas, armas, 

contrabando, crime financeiro, terrorismo, etc. 

Para cumprir essa demanda o Ministério da Justiça instituiu algumas 

secretarias com atribuições específicas, como a Secretaria Nacional de Segurança 

Pública – SENASP, Secretaria Nacional de Justiça – SNJ, Departamento para 

Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI, o Departamento 

de Polícia Rodoviária Federal – DPRF e a Polícia Federal – PF. Esta última como 

instituição diretamente responsável pela investigação e combate direto ao crime 

organizado, tanto interno quanto externo.  

Na estrutura organizacional da Polícia Federal está a Diretoria de Combate ao 

Crime Organizado – DICOR, cuja competência é específica para o combate ao crime 
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organizado interno e externo. Essa Diretoria conta com o apoio de várias outras 

diretorias da Polícia Federal, principalmente a Diretoria de Inteligência Policial.  

A Diretoria de Combate ao Crime Organizado tem suas representações em 

todos os Estados da Federação, através das Delegacias Regionais de Combate ao 

Crime Organizado. Estão subordinadas a esta Diretoria a Coordenação Geral de 

Polícia Fazendária, a Coordenação Geral de Polícia de Repressão a Droga e a 

Coordenação Geral de Defesa Institucional. 

A Polícia Federal mantém relações de cooperação com diversos países, 

através da sua Coordenação Geral de Cooperação Internacional – CGCI, que mantém 

contatos diretos com as Adidâncias da Polícia Federal e Agentes de Ligação, tanto 

em países das Américas como com outros países de outros continentes, com o 

propósito de troca de informações, investigações conjuntas e auxilio no combate ao 

crime organizado transnacional, dentre outras atividades. 

Além desse aparato institucional, a Polícia Federal ainda faz parte do Sistema 

Integrado de Inteligência – SISBIN, composto por todos os órgãos de inteligência do 

país e diversas outras entidades públicas, as quais estão engajadas, juntamente com 

a Polícia Federal, no combate ao crime organizado, tais como a Polícia Rodoviária 

Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Receita Federal, Forças Armadas, Polícias 

Civis e Militares dos Estados, etc.  

No que tange o Exército, o art. 142 da Constituição Federal de 1988 prescreve 

que as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. São essas, 

portanto, suas atribuições constitucionais típicas.  

Ocorre que nas últimas duas décadas passaram a atuar na Faixa de Fronteira 

para combater crimes transfronteiriços e ambientais, realizando constantemente 

Operações de prevenção e repressão, tais como nas denominadas Operação Ágata, 

Operação Cadeado e Operação Sentinela, quando colocam postos de bloqueio em 

toda a Faixa de Fronteira terrestre e ainda realizam fiscalização nos rios e no espaço 

aéreo (HAMMERSCHMIDT; LIMA, 2017). 

O amparo legal para tais atribuições é, em primeiro lugar, a Constituição da 

República e, em segundo lugar, a Lei Complementar N° 97, de 9 de junho de 1999, 
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que estabelece as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das 

Forças Armadas em suas ações típicas e nas subsidiárias e ainda regulamenta as 

suas atividades de combate ao crime na Faixa de Fronteira.  

A autorização legislativa para essas atividades reconheceu às Forças 

Armadas atribuições policiais típicas das instituições de segurança pública, pois dota 

o Exército, a Marinha e a Aeronáutica de poderes de polícia nas ações preventivas e 

repressivas ao crime transfronteiriço e ambiental, em toda a área da Faixa de Fronteira 

terrestre, aérea e aquática.  

Não haveria nenhum questionamento sobre o fato de as Forças Armadas 

estarem nessas atribuições, se o art. 144 da Constituição Federal não estabelecesse 

competência diversa para atividades de segurança pública no país.  

Preceitua esse dispositivo que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, 

a Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Civis, as Polícias Militares e o Corpo de 

Bombeiros Militares são os órgãos responsáveis pela Segurança Pública, cuja missão 

constitucional é a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio.  

Essa interseção de atribuições no âmbito da segurança pública na Faixa de 

Fronteira tem causado controvérsias, principalmente quanto ao Poder de Polícia do 

qual são investidos os membros das Forças Armadas no cumprimento das ações de 

patrulhamento, de prisão em flagrante delito e de revistas de pessoas, de veículos 

terrestres, de embarcações e de aeronaves, nos termos do art. 16-A da Lei 

Complementar 97, de junho de 1999.  

Art. 16-A.  Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, 
também como atribuições subsidiárias, preservadas as competências 
exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e 
repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, 
independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer 
gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, 
isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, 
executando, dentre outras, as ações de: 

I - Patrulhamento; 

II - Revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de 
aeronaves; e 

III - Prisões em flagrante delito. 

(BRASIL, 1999) 
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De todas as Forças Singulares, o Exército Brasileiro apresenta tanto o maior 

efetivo, quanto as melhores estruturas operacionais para atuarem contra ameaças 

externas. As principais Organizações Militares e Comandos vocacionados, 

doutrinados e instruídos para este fim são: 1) Comando de Operações Especiais, em 

Goiânia-GO; 2) 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Nuclear e Radiológica, no 

Rio de Janeiro – RJ; 3) Centro de Defesa Cibernética, em Brasília-DF. 1) Comando 

de Operações Especiais – COpEsp (FACCIOLLI, 2017). 

O Comando de Operações Especiais – COpEsp é um grande comando 

operacional subordinado para fins de emprego diretamente ao Comando de 

Operações Terrestres - COTer e possui uma estrutura diferenciada de elementos de 

manobra, contando com unidades de Forças Especiais, Comandos, Operações 

Psicológicas e Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, além de toda uma 

rede interna de apoio e administração. Esta denominação – Comando de Operações 

Especiais – substituiu à anterior: Brigada de Operações Especiais, em virtude da 

alteração constante no Decreto N° 8.214, de 27 de março de.2014.  

As frações (mínimas) de emprego do COpEsp são os destacamentos, 

capazes de infiltrarem-se em qualquer ambiente operacional (por terra, mar ou ar), 

utilizando-se de meios convencionais ou não, como viaturas especiais, embarcações 

e salto de paraquedas de aeronaves com asas rotativas ou fixas.  

As principais unidades de operações especiais aptas ao combate ao 

terrorismo que integram o Comando são: 1º Batalhão de Forças Especiais, 1º 

Batalhão de Ações de Comandos, e 1ª Companhia de Defesa Química, Biológica, 

Radiológica e Nuclear. Além destas, temos a 3ª Companhia de Forças Especiais, 

situada em Manaus-AM, subordinada doutrinariamente ao COpEsp, mas para fins de 

emprego ao Comando Militar da Amazônia. Veremos alguns dados essenciais das 

Organizações Militares integrantes do COpEsp, no combate ao terror: (a) 1º Batalhão 

de Forças Especiais – Unidade responsável por planejar e executar operações de 

guerra irregular, reconhecimento especial e contraterrorismo.  

É capaz de atuar em qualquer ambiente operacional. É sede do 1º 

Destacamento Contraterrorismo (DCT) e da 1ª Companhia de Forças Especiais (1ª 

Cia F Esp). (b) 1º Batalhão de Ações de Comandos– Este Batalhão tem estrutura 
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capaz para planejar e executar ações de comandos (também conhecidas como ações 

diretas) contra alvos militares depende da ocorrência de crime, portanto a ocorrência 

de qualquer feito por grupo, entidade ou indivíduo que atente contra os destinatários 

previstos no art. 1º da sua lei, já é argumentação legal suficiente para início do 

processo.  

A presença das Forças Armadas na fronteira brasileira é um fenômeno normal 

e permanente, como fator de defesa da soberania, entretanto nas últimas décadas 

passaram a atuar na Faixa de Fronteira com os países da América do Sul para 

combater crimes, com atribuições policiais iguais às das forças de segurança pública 

e consequentemente, exercendo o Poder de Polícia. Isso se dá porque o combate aos 

crimes transfronteiriços e ambientais tornou-se uma das maiores preocupações do 

Estado brasileiro na área de segurança pública.  

Efetivamente, as Forças Armadas sempre atuaram na Faixa de Fronteira 

brasileira, mas a partir de 2010, com a inclusão do art. 16-A na Lei Complementar 97, 

de 09 de junho de 199, passaram a exercer atividades de combate aos chamados 

crimes transfronteiriços e ambientais. E nessas circunstâncias agem dotadas de 

Poder de Polícia, “uma atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos 

direitos individuais em benefício do interesse público” (HAMMERSCHMIDT; LIMA, 

2017, p. 334). 

No artigo 15 da supracitada Lei, encontra-se os procedimentos necessários 

para emprego das Forças Armadas nas atividades de garantia da lei e da ordem, salvo 

nas ações da Faixa de Fronteira, que estão disciplinadas em outro dispositivo.  

Objetivando suprir a deficiência que existe na segurança das fronteiras e 

desta forma refrear a entrada de ilícitos em território nacional, o governo federal 

poderá unir o seu aparato militar das forças armadas, em atividades operacionais 

estruturadas e integradas para combater ao tráfico de drogas nas fronteiras. 

Com efeito, a integração policial e a cooperação policial internacional 

compreendem algo que pode ser determinado nas cúpulas das polícias e ministérios, 

mas deve ser exercido, exercitado e providenciado pelas equipes locais de policiais 

que atuam nas regiões de fronteira, de forma organizada e com instrumentos que 

permitam prontas respostas de informações e atuações conjuntas e coordenadas, 
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pois se o crime hoje é cada vez mais um fenômeno transnacional, as polícias não 

devem ver nas suas fronteiras nacionais um limite, mas um local de encontro e 

colaboração com as demais forças de segurança dos países vizinhos, tudo no mister 

de apresentar melhores resultados para a segurança de todos os países envolvidos.  

Neste sentido, é o chamado do título: ultrapassando fronteiras. A atuação do 

Comando Tripartite por 20 (vinte) anos na região da tríplice fronteira da Argentina, 

Brasil e Paraguai – congregando rotineiramente os órgãos de segurança desses 

países – é sem dúvida um grande exemplo de integração e cooperação internacional 

local, que tem rendido frutos importantes na prisão de criminosos, recuperação de 

bens e veículos e na troca ágil de informações policiais.  

No Brasil, a partir da década de 1990, mais precisamente em 1998, houve 

uma reorientação das Forças Armadas, para que essas pudessem atuar na segurança 

interna. A Lei N° 9.614 de 05 de março de 1998 (Lei do Abate), autoriza os militares a 

abaterem aeronaves hostis que adentrem ilegalmente no espaço aéreo brasileiro, 

modo este frequentemente utilizado pelos contrabandistas e traficantes de drogas. 

Corroborando, a Lei Complementar N° 97 de 09 de junho de 1999, atualizada 

em 2010, estabeleceu novas diretrizes para as Forças Armadas, permitindo que essas 

forças atuem em ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no 

mar e nas águas interiores, excetuando as ações de Polícia Judiciária, de 

exclusividade da Polícia Federal (LUDWIG; BARROS, 2017). 

A Política Nacional de Defesa, elaborada em 2008 e revisada em 2012 

estabelece a Estratégia Nacional de Defesa do Governo Brasileiro, apresentando 

diretrizes para as Forças Armadas, os limites de sua atuação tanto no cenário externo, 

quanto interno, e amplia o conceito de segurança, agora abrangendo os campos 

político, militar, econômico, psicossocial, científico-tecnológico, ambiental, etc. Coloca 

a segurança como a condição em que o Estado, a sociedade ou os indivíduos, se 

sentem livres de riscos, pressões ou ameaças.  

A segurança, neste conceito alargado, permite ao país preservar sua 

soberania, promover os interesses nacionais e garantir aos cidadãos o exercício de 

seus direitos e deveres constitucionais.  
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A Estratégia Nacional de Defesa, incentiva os acordos bi e multinacionais 

voltados para o combate ao crime organizado transnacional, fomenta a cooperação 

interagências, inclusive com órgãos de países vizinhos, que queiram atuar 

conjuntamente contra o crime organizado e propiciar operações nas fronteiras, 

conjuntas e sucessivas, visando ao desmantelamento de redes do tráfico ilícito 

transnacional (LUDWIG; BARROS, 2017). 

Com isso, permitiu-se firmar acordos entre a Polícia Federal do Brasil e órgãos 

de investigação dos países do Cone Sul, como a Bolívia, Paraguai, Colômbia, Peru, 

etc, na tentativa de eliminar a atuação do crime organizado nas zonas fronteiriças.  

A criação dos Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira – GGIF e dos 

Centros de Operações Conjuntas – COC, bem como as parcerias com os países 

vizinhos, possibilitaram a realização de algumas ações conjuntas entre a União, os 

Estados e os Municípios, permitindo um combate mais efetivo contra o crime 

organizado transnacional.  

O Plano Estratégico de Fronteira, implementado em 2011, teve como 

objetivos principais prevenir, controlar e reprimir o crime organizado transnacional e 

integrar as instituições de segurança pública e as forças armadas. No cenário 

internacional, o Brasil, como signatário do MERCOSUL e da UNASUL sempre 

postulou junto a estes organismos, acerca da necessidade de firmarem tratados 

referentes a ações de combate ao crime organizado transnacional. 

Os Estados Unidos da América e vários outros países desenvolvidos cobram 

do Brasil uma posição de liderança no Cone Sul, que resultasse em assinaturas de 

acordos multinacionais que efetivamente combatam o crime organizado na região. 

Porém, os arranjos multinacionais promovidos pelo Brasil enfatizaram as relações 

com a União de Nações Sul-Americanas - UNASUL e com o Mercado Comum do Sul 

- MERCOSUL.  

Estes organismos, compostos por países que apresentam fragilidades 

institucionais e econômicas, não conseguem honrar os compromissos firmados no 

âmbito dessas instituições, o que dificulta a implementação dos acordos firmados. 

Com isso, toda a Estratégia de Defesa do país se torna fragilizada, permitindo o 

aumento da criminalidade pela ineficácia do plano estratégico de defesa do Brasil.   
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CAPÍTULO III - OS APARATOS ATUALMENTE NÃO CONSEGUEM COMBATER A 

CRIMINALIDADE NA FAIXA DE FRONTEIRA 

 

Desde o século XVIII, a historiografia regional demonstra uma paisagem 

semelhante em todas as áreas de fronteira do Brasil. Das fronteiras provinciais da 

época do império, aos atuais acordos internacionais de cooperação entre o Brasil e 

os países limítrofes, pouca coisa mudou. O ponto central de mudança estaria na nova 

compreensão da fronteira como um espaço de integração e não mais de um limite, 

com os atributos socioeconômicos, como uma barreira intransponível.  

Contudo, o conceito de fronteira teve de ser redefinido para acomodar as 

novas tendências da globalização e um de efeitos colaterais, a potencialização da 

criminalidade transnacional. Essa mesma historiografia que enaltecia a integração 

como atributo primordial da área de fronteira que perpassa o espaço, os atributos 

socioeconômicos e o limite, sai de um conceito estratificado de fronteira e busca um 

conceito que sugere que essas zonas limítrofes são dinâmicas e manejadas para 

acomodar demandas construídas sob medida pelos transfronteiriços.  

A globalização, que esboçou um conceito de fronteira fluida em que os atores 

sociais têm liberdade para redefinir os elementos que manejam, trouxe consigo o 

aumento das transações comerciais e do fluxo de pessoas entre os países fronteiriços. 

Soma-se a isso o descaso do poder público das nações limítrofes, que um ambiente 

propício à instalação de grupos criminosos, provocando o aparecimento de uma 

criminalidade organizada transfronteiriça.  

Com o aumento do fluxo de pessoas e de mercadorias, nas regiões de 

fronteira do Brasil, foi preciso atualizar o conceito de fronteira, no sentido de 

apresentar uma definição que atendesse alguns elementos específicos daquela 

região. A alteridade das comunidades vizinhas e o emaranhado de relações cada vez 

mais complexas não mais se adaptavam ao conceito de integração, principalmente ao 

conceito de integração plena.  

Os agentes sociais que habitam os espaços fronteiriços não se comportam de 

forma estática, há uma pluralidade e incoerência nas modalidades de relacionamento, 

como se observa em qualquer espaço social.  
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Como fronteira manejada, os atores sociais têm o poder de apropriar, 

construir, redefinir os mecanismos que manejam, tendo consciência da existência de 

duas soberanias, que vivem em contatos e que possuem sistemas diferentes e 

incoerência de espaço.  

Não há dúvida de que o crime organizado transnacional passa a ser o grande 

dilema do século XXI. A globalização trouxe muitas facilidades para os grupos 

criminosos, possibilitando a proliferação desses agentes na seara internacional. Essas 

organizações têm, a seu dispor, mecanismos facilitadores, nunca antes disponíveis. 

A dinâmica do comércio internacional, a rede mundial de computadores, a facilidade 

nas transferências de capitais, as telecomunicações desprotegidas pelo poder estatal 

e controladas pelo setor privado, a preferência dos Estados democráticos em 

privilegiar as liberdades e garantias individuais (LUDWIG; BARROS, 2017). 

O surgimento das offshores seguiu essa dinâmica. A partir da criação desse 

tipo de empresa pode-se perceber uma facilidade maior na lavagem de dinheiro pelo 

mundo. O questionamento a se fazer é saber se nosso atual sistema de fiscalização, 

nosso aparato policial, nossas leis e nosso poder judiciário estariam aptos a enfrentar 

esse moderno sistema de criminalidade?  

A fronteira brasileira, a par de tudo que até agora foi dito, não foge à regra da 

forma descompromissada com que o governo central cuida do referido espaço. Desde 

o império é possível observar a leniência do poder estatal no tocante ao controle das 

fronteiras brasileiras.  

A frágil presença da coroa e a falta de limites geográficos definidos acabaram 

por incentivar a prática de crimes, principalmente o contrabando, espécie de crime 

presente na fronteira desde a colônia. Dois tipos de contrabando eram reconhecidos 

na colônia, o contrabando de guerra e o contrabando oficioso. O primeiro seria aquele 

praticado em momentos de guerra, como roubo de gados do país vizinho, e sua venda 

e distribuição do lucro entre os soldados.  

O segundo era o contrabando realizado pela população civil, guarnição militar 

e o próprio governador da província e que também ocorria em momento de guerra.  

A fraca presença do Estado nas áreas de fronteira, acrescido dos elementos 

próprios das zonas fronteiriças, tornou campo fértil à proliferação de quadrilhas 
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organizadas, com atuação transnacional. Outro ponto a ser considerado é os 

diferentes contextos e suas influências na modificação da forma, dos caminhos, dos 

produtos e dos agentes do comércio ilícito nas áreas de fronteiras (LUDWIG; 

BARROS, 2017). 

É forçoso entender que o contrabando, na época colonial se resumia ao 

contrabando de mulas e couros e, já no século XIX viria a ser os produtos 

manufaturados fabricados na Europa. Nos dias atuais, o contrabando toma outras 

nuances, sobressaindo os produtos de ponta da era tecnológica.  

Da mesma forma, os modos, os caminhos, os agentes do comércio ilícito se 

transfiguraram, não só a navegação, mas o transporte terrestre, o aéreo, férreo, a 

ação individual dá lugar às redes transnacionais. Surgem novos contextos, que 

exigem novas formas de análise e compreensão, conforme cita Martins. 

A mercadoria globalizada que se desenvolve na região de fronteira, mesmo 
com um caminho longo, possui um preço bem menor no seu destino final do 
que a nacional. Ela também passa da formalidade a informalidade, e assim a 
noção de ilícito também se torna de difícil apreensão, pois durante seu ciclo 
ela sofre diversas metamorfoses, onde as fronteiras com o mundo ideal da 
regulamentação do Estado são tênues e confusas (MARTINS JÚNIOR, 2011, 
p. 35). 

 

Se por um lado as novas tecnologias permitiram o desenvolvimento de muitos 

países, por outro beneficiaram a atuação do crime organizado transnacional, que 

passou a fazer uso da rede mundial de computadores para a prática de crimes, se 

acobertando no emaranhado de informações que transitam pelas redes.  

As investigações realizadas pela Polícia Federal na operação Lava Jato 

expuseram a facilidade com que as organizações criminosas lavaram dinheiro da 

corrupção praticada no Brasil. A utilização de offshores, de empresas “fantasmas”, de 

transferências ordinárias, com aparente legalidade das transações, é o modus 

operandi utilizado pelas organizações criminosas neste século XXI.  

Há uma sequência de causas que promoveram a ascensão do crime 

organizado transnacional neste nosso século. Dentre elas pode-se apontar o fluxo 

migratório, a abertura das fronteiras, os conflitos étnico-religiosos, as crises 

econômicas, os conflitos regionais, a fragilidade estatal e, por fim, a globalização.  
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Há toda uma dinâmica que sobrepõe o antigo conceito de fronteira, mas que 

não esvazia a compreensão de que a fronteira é o lugar de encontro de soberanias e 

que, só por isso, vários empecilhos de integração se apresentam, de sorte que se 

torna imperiosa a criação de organismos privados ou institucionais que possibilitem o 

manejo dessas soberanias, de modo a possibilitar uma melhor integração das 

fronteira.  

A Polícia Federal, apesar de possuir o atributo constitucional de polícia de 

fronteiras, não apresenta o aparato necessário para que realmente desempenhe 

eficazmente o seu dever. 

Diante da fragilidade das fronteiras, o atual governo sul mato-grossense, vem 

implantando políticas direcionadas tanto para a prevenção como o combate ao tráfico 

de drogas na região. 

Há cerca de dezoito anos o Estado do Mato Grosso do Sul acabou por se 

voltar ao combate à criminalidade na fronteira com a Bolívia por meio da 

reestruturação da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP, 

por força do Decreto Estadual N° 8.431, o Grupo de Operações de Fronteira – GOF 

passou a denominar-se Departamento de Operações de Fronteira – DOF. Em 21 de 

maio de 1999, por força da Resolução N°, 228, o DOF passou a policiar a fronteira do 

Estado do Mato Grosso do Sul.  

Os policiais têm como função exercer o policiamento de cerca de 290 

quilômetros de fronteira seca, compostos por estradas e rodovias que se interligam 

com as cidades brasileiras e bolivianas, dos mais de 1.500 quilômetros de fronteira 

com os países do Paraguai e Bolívia. 

Além das estradas regulares, os policiais realizam patrulhamento nas 

estradas interiores, sendo estas chamadas de “cabriteiras” - são consideradas como 

estradas irregulares, construídas pelos próprios traficantes, que em razão da ausência 

da figura do Estado, acabam por invadir as propriedades rurais e abrirem estradas 

clandestinas com a finalidade de promover a distribuição dos seus produtos 

ilegalmente, sendo utilizada com o fim de burlar as eventuais fiscalizações. 
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Portanto, a estrada sem nenhum tipo de policialmente passa a ser rota do 

narcotráfico, furto e roubo de veículos, cargas em propriedades rurais e outros crimes 

específicos na região.  

Em entrevista realizada pelo Jornal o Dia, em 26 de agosto de 2012, o prefeito 

da cidade de San Matias, na Bolívia, Velarde, acabou afirmando que sua cidade é um 

verdadeiro esconderijo de bandidos. Assim, segundo ele, os bandidos vêm do lado 

brasileiro da fronteira. Para ele, a fronteira sem policiamento acaba sendo 

transformada em um verdadeiro reduto para a venda de carros roubados ou ainda sua 

troca por drogas. 

Outro fator que traz grande preocupação, principalmente para as autoridades 

brasileiras, é a regularização pelo governo boliviano dos carros frutos de roubos e 

furtos de outros países, sem documentos ou mesmo com documentação irregular, os 

carros importados antes da entrada em vigor da lei, sendo que ao ingressarem em 

território boliviano deveriam ser regularizados pelo município aonde iriam circular, não 

podendo se ausentar da área. 

A justificativa era coibir a entrada de forma irregular de qualquer carro no país. 

Assim, em junho de 2011, o então governo do presidente Evo Morales acabou por 

autorizar a nacionalização dos veículos estrangeiros, mantendo o controle dos carros 

na Bolívia. 

Em matéria que fora disponibilizada pela Folha de São Paulo, acabou por 

noticiar que no primeiro dia da medida comentada acima, o serviço aduaneiro 

boliviano realizou o registro de sete mil carros. 

É evidente que a população reconhece realmente a natureza ilícita de tais 

veículos, mas, mesmo assim acaba por adquirir o bem. 

Portanto, torna-se impossível coibir realmente a prática de roubo e furto de 

veículos, principalmente por serem subtraídos em nosso país e terem livre mercado 

no país vizinho, visto que na Bolívia, com o fim de arrecadar impostos, acaba por 

incorrer na legalização de carros considerados como produto ilícito em território 

brasileiro. 
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Deste modo, se o veículo que fora produto de roubo ou furto vier a ingressar 

em território boliviano, e for legalizado por este país, não é possível coibir com real 

eficácia a prática do roubo e furto de veículos no Brasil. 

O governo boliviano retrata que a nacionalização de veículos tem como 

finalidade principal apenas a arrecadação de receitas por meio da regularização dos 

carros que acabam tramitando no solo do país e apresentam origem estrangeira. 

Assim, tais veículos quando considerados de origem ilícita passam a ser devolvidos 

para o seu país de origem. A restituição apenas apresentará êxito quando os países 

limítrofes realmente começarem a encaminhar ao governo boliviano a relação dos 

carros furtados e roubados. 

Neste sentido, o encontro realizado em 2011 no Congresso Nacional, as 

autoridades brasileiras e bolivianas se reuniram com o fim de solucionar a integração 

dos países, com o objetivo de combater o roubo e também o furto dos veículos, sendo 

constatado que na Bolívia existem cerca de 128 mil automóveis considerados como 

de origem irregular, advindo tanto do Brasil como da Argentina. 

Outro problema vivenciado em razão dos crimes de fronteira é o uso de 

“mulas” que acabam por transportar droga pela fronteira. Importante salientar que 

tanto mulheres grávidas, quanto crianças também são utilizadas nos esquemas de 

tráfico internacional.  

Deste modo, revela-se a existência de uma fragilidade na fronteira entre Brasil 

e Bolívia, visto que, não existe um patrulhamento realmente eficiente, principalmente 

nas áreas de difícil acesso da região do pantanal. 

Portanto, o Estado não se encontra presente efetivamente na fronteira entre 

Brasil e Bolívia, sendo deficitária, visto que, 

[...] o trabalho policial de combate ao tráfico de drogas é realizado em locais, 
por vezes, de difícil acesso, distantes e isolados, e em condições pouco 
satisfatórias, dada a especificidade dessa região. A fronteira do estado do 
Paraná com o Paraguai, por exemplo, separada em toda a sua extensão pelo 
lago de Itaipu é uma área crítica, por ser utilizada sistematicamente para o 
contrabando de mercadorias e tráfico de drogas e armas. A fronteira de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul com o Paraguai e Bolívia, por sua vez, é uma 
área extensa e pouco habitada abrangida pelo pantanal, cujo tráfico de 
entorpecentes ocorre por meio de aeronaves que invadem o espaço aéreo e 
por veículos e pessoas que trafegam na fronteira seca transportando drogas. 
Os demais estados fronteiriços com a Bolívia, Peru e Colômbia, por estarem 
circundadas pela densa floresta amazônica, têm como característica o tráfico 
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de entorpecentes realizado por meio de embarcações que navegam nas 
áreas drenadas pelas bacias dos rios amazônicos, ou por via aérea 
(AMORIM, 2012, p. 30). 

 

A falta de recursos materiais, pessoal, aliada ao isolamento, locais de difícil 

acesso, demonstram uma fiscalização pouco satisfatória das fronteiras. 

O Sindicato dos Policiais Federais declara que um dos maiores problemas 

que afetam ao combate a criminalidade na faixa de fronteira é a falta de agentes para 

poder fiscalizar a fronteira com o Paraguai, afirma ainda que tão somente no lago do 

Itaipu seria necessário mais ou menos 500 policiais. 

Assim, mesmo com a incumbência constitucional de zelar pelas fronteiras do 

Brasil, a Polícia Federal igualmente no Estado do Mato Grosso do Sul não possui o 

aparato indispensável para fazer cumprir o seu dever. 

O Estado de Mato Grosso na busca de uma melhor fiscalização de suas 

fronteiras, possui o Grupo Especial de Fronteira – GEFRON, sediado na cidade de 

Porto Esperidião e tem como princípio elementar a promoção de atividades 

operacionais de natureza sistêmica, possui três postos fixos avançados, AVIÃO 

CAIDO, VILA CARDOSO E MATÃO, efetua igualmente patrulhamento nos locais onde 

se regularmente detecta tráfego de “mulas humanas”.  

Um grande problema para não se conseguir combater a criminalidade na faixa 

de fronteira do Estado de Mato Grosso, como já apontado anteriormente, a falta de 

efetivo, pois, conta com somente noventa policias militares para cobrirem uma área 

compreendida por 980 quilômetros, desses, 750 quilômetros de fronteira seca e 230 

quilômetros de fronteira aquática, onde estão 28 municípios na faixa fronteiriça.  

A segurança nas fronteiras tem um liame direto com as relações 

internacionais promovidas por países que estabelecem acordos que visam, ao fim, à 

segurança de seus cidadãos e ao bem-estar dos indivíduos que habitam a área de 

fronteira.  

Os acordos bi e multinacionais ganham mais força a partir da introdução da 

temática acerca do crime organizado e sua presença na fronteira, com clara ameaça 

à segurança humana.  
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O crime organizado expõe as fraquezas dos Estados e impõe uma tomada de 

atitude, por parte dos Estados, no sentido de implementarem estratégias que visem a 

dar uma resposta a essa ameaça. A criação de organismos internacionais como a 

Organização Mundial do comércio - OMC, a Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo - OPEP, o Fundo Monetário Internacional - FMI visa, dentre outras 

finalidades específicas de cada organismo, à segurança nas relações internacionais 

e à neutralização de uma possível ação da criminalidade organizada.  

O Brasil, como integrante de muitos desses organismos internacionais e 

signatário de vários acordos bi, multilaterais, utiliza desses acordos, em parte, para 

também tentar neutralizar as ameaças do crime organizado transnacional.  
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CONCLUSÃO 

 

O Estado tem o território como um de seus elementos, que é o espaço, política 

e juridicamente, considerado como base substantiva do Poder Nacional, ou seja, é a 

extensão de terra onde exerce a sua soberania, dentro dos limites estabelecidos pelo 

Direito Internacional. Essa extensão do domínio terrestre é determinada por limites, 

ou linhas imaginárias, que indicam até onde vai o território sobre o qual se exerce a 

sua soberania.  

A marcação material desses limites é direito ou até mesmo um dever do 

Estado, pois deve indicar concretamente as linhas que o separam de seus vizinhos.  

A confusão entre as palavras limite e fronteira é comum, pois na linguagem 

usual elas não se distinguem. Entretanto, não significam a mesma coisa já que limite 

é uma linha imaginária, enquanto que fronteira é uma zona. Na geografia, limite é a 

linha que separa o território entre os dois Estados e a fronteira é a região ao redor do 

limite. 

Com todas as suas peculiaridades, a Faixa de Fronteira é considerada um 

território propício para ações de organizações criminosas, especialmente pela 

extensão, pelo estado de isolamento e ausência dos organismos do Estado. Quando 

presentes, as instituições estatais sofrem de precariedade devido à falta de pessoas, 

de equipamentos e tecnologias adequadas a fazer frente aos esquemas sofisticados 

e organizados para as ações do crime.  

Essa tem sido a justificativa estatal para dotar as Forças Armadas com 

atribuições de segurança pública na Faixa de Fronteira para combater crimes, 

compartilhando essa competência com as forças policiais.  

As Forças Armadas, principalmente o Exército Brasileiro, a partir da 

promulgação da Constituição em 1988, passaram a intensificar sua presença na Faixa 

de Fronteira, com o aumento de quartéis, de efetivos militares permanentes e de 

atividades para coibir a prática de crimes nessa região, considerada fundamental para 

a defesa do território nacional.  
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Sem risco de invasão estrangeira à soberania nacional – o que demandaria 

uma guerra no estilo tradicional – o inimigo passou a ser as organizações criminosas, 

que utilizam a fronteira para os seus ilícitos.  

Essas atividades para combater crimes, além de vir com lastro constitucional, 

pois previstas em Lei Complementar, estão inseridas nos programas da Política 

Nacional de Defesa (PND) e da Estratégia de Defesa Nacional (EDN). Nesse contexto, 

as Forças Armadas realizam Ações Operacionais de Combate aos Ilícitos na Faixa de 

Fronteira, com tempo e lugar definidos que, embora caracterizadas como esporádicas, 

se tornaram constantes, pois ocorreram 234 Operações no período de 1996 a junho 

2016.  

Receberam diversas denominações, tais como: Operação Ágata, Operação 

Cadeado, Operação Atalaia, Operação Fronteira Sul, entre outras.  

É notória a necessidade de se repensar as definições de fronteiras e seus 

impactos, tanto para as políticas públicas, quanto no que se refere à própria 

reconfiguração do sistema internacional. Verificamos, com a pesquisa realizada, que 

as fronteiras fazem parte de uma realidade que está inerentemente relacionada com 

a própria concepção de Estado e, consequentemente, com suas atuações nestas 

regiões.  

Desde a apresentação, a segurança pública e sua relação com o Estado nas 

regiões de fronteira do Brasil, passando pela elasticidade das fronteiras da Rússia e 

seus impactos para a geopolítica regional e internacional, as fontes de conflitos e 

paradigmas no que se refere à militarização da União Europeia, a discussão acerca 

da utopia da segurança nas fronteiras, fontes de cooperação internacional e suas 

repercussões nas fronteiras, tendo como estudo de caso o Brasil, Paraguai e 

Argentina, mais especificamente sobre cooperação policial, o esmiuçado estudo sobre 

a desglobalização das fronteiras, as explorações sobre a relação entre delito e 

fronteira e, por fim, uma detalhada descrição sobre a fronteira esquecida. Todas estas 

interpretações nos levam à conclusão de que é urgente um repensar das fronteiras, 

nas suas mais variadas representações.  

Verificamos que o tema transcende a esfera local, transita pela regional e 

chega, finalmente, ao âmbito internacional (e vice-versa), o que implica em uma ação 
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conjunta de esforços a fim de resolver os problemas oriundos das particulares regiões 

fronteiriças. E é justamente por esta razão que vemos diversas análises acerca de 

diferentes órgãos responsáveis pelas fronteiras, seja o Estado, se uma integração 

regional (como Mercosul, Unasul e União Europeia, por exemplo).  

Ou mesmo cooperações no que se refere à segurança/internacional, visando 

a reforçar o papel intergovernamental das forças de segurança nos países em causa. 

Salientou-se também a necessidade de se revisar a militarização das fronteiras e seus 

efetivos impactos para a segurança.  

Se por um lado, o alcance das fronteiras e sua importância vai para além do 

plano doméstico do Estado, mesmo por conta da sua natureza transnacional, e se 

insere, cada vez mais, no plano internacional – enquanto fonte de disputas e litígios 

internacionais.  

Sua relevância e essencialidade está intrinsecamente ligada às questões do 

plano global. Portanto, para se compreender as fontes de conflitualidades 

internacionais, precisamos também nos utilizar e compreender as principais 

vicissitudes das regiões fronteiriças e, particularmente, sua realidade sui generis.  

Assim, a (re)definição do conceito tradicional de fronteira – ou seja, enquanto 

parte limítrofe de um Estado – deve ser ampliada e fomentada, trazendo-a no cerne 

das discussões internacionais, concomitantemente ao processo de globalização.  

Com isso, a melhor maneira de combater a criminalidade na faixa de fronteira 

será aumentando e melhorando os aparatos existentes, aumento de efetivo policial 

existente, fiscalização e trabalho realizado por grupos especializados e formados com 

conhecimento das áreas que vão atuar, baseados em trabalho de permanente 

inteligência, valorizar e aumentar progressivamente o efetivo da Polícia Federal, a 

quem cabe a atribuição do controle das fronteiras, ampliar espaços de atuação 

conjunta entre os Ministérios da Integração, Ministério da Justiça, Ministério das 

Relações Exteriores, assim, não há motivos para substituir a polícia pelos militares 

das Forças Armadas. 

A observação que se faz é a de que, apesar das estratégias apresentadas 

pelo governo brasileiro e de toda a estrutura de que se falou, as estatísticas não 

deixam dúvidas de que a cada dia aumenta a atuação das organizações criminosas 
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em nosso país. A falta de uma estratégia eficiente é posta como um dos motivos do 

avanço da criminalidade organizada.  

Outro fator preponderante no aumento dessa atividade criminosa é o 

despreparo dos governos signatários do MERCOSUL e UNASUL, seja por falta de 

recursos, por falta de efetivos, seja por falta de vontade política, em implementarem 

estratégias que tenham como foco permanente o combate ao crime organizado 

transnacional, e que seja eficiente e eficaz na atuação.  

Nenhum dos países que fazem fronteira com o Brasil tem uma estratégia 

contínua e eficiente de combate ao crime organizado transnacional. A falta de 

estratégia comum a todos os países limítrofes com o Brasil favorece a sedimentação 

de organizações criminosas nas zonas de fronteira. Quando as atuações dessas 

organizações incomodam determinado país, busca-se firmar acordos bilaterais, 

específicos para combater determinada organização ou tipos de crimes.  

Estes acordos em nada contribuem para um eficiente combate a estas 

organizações. Há décadas o Brasil vem utilizando desses acordos bilaterais para 

combater o crime organizado nas zonas de fronteiras. A ineficiência dessa estratégia 

é confirmada pela presença, cada vez maior, das organizações criminosas nas áreas 

fronteiriças do Brasil.  

Conclui-se, no que se diz respeito ao Brasil, que sempre houve intenção 

governamental em estabelecer estratégias que visem à segurança e ao combate ao 

crime organizado transnacional. Porém, a observar a falta de implementação total 

dessas estratégias, tem-se que caberá ao Brasil repensar a sua política de segurança 

fronteiriça, ressignificando o conceito de fronteira, sob o prisma de uma fronteira 

dinâmica, fluida e manejável e priorizar o cumprimento de acordos bilaterais e 

multilaterais, comprometendo-se a implementar estratégias que sejam definidas como 

estratégias de Estado e não de um só governo. 
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