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Resumo: A ascensão do crime organizado transnacional ao patamar de ameaça à segurança 

internacional trouxe mudanças significativas às estratégias de combate ao problema por parte 

dos Estados. Seu caráter transfronteiriço e difuso exige a concatenação de esforços estatais 

para seu enfrentamento que vai além das fronteiras estatais, sob pena de restar infrutífera 

qualquer política nesse sentido. O Brasil e o Paraguai ocupam papel de destaque no 

desenvolvimento de atividades ilícitas transnacionais no continente sul-americano, existindo 

entre eles uma dinâmica de complementariedade entre oferta e demanda de produtos e 

serviços ilegais. A fronteira entre ambos os países corresponde à rota mais tradicional do 

narcotráfico na América do Sul, razão pela qual Brasil e Paraguai têm reunido esforços para o 

enfrentamento da questão, inclusive em questões militares. O presente artigo busca analisar 

como se desenvolve a cooperação militar entre o Brasil e o Paraguai para o combate ao tráfico 

de drogas na fronteira entre ambos os países. Para tanto, faz-se um resgate conceitual do 

crime organizado transnacional e sua caracterização na fronteira Brasil-Paraguai. Em seguida, 

observam-se as iniciativas empreendidas na região de fronteira, em termos de cooperação 

militar, no combate aos ilícitos transfronteiriços.  

 

Palavras-chave: Cooperação militar. Crime organizado transnacional. Fronteira Brasil -

Paraguai.  
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Introdução 

 

 A discussão referente à criminalidade organizada transnacional é tema que vem 

ganhando destaque na comunidade internacional, especialmente em razão da potencialidade 

lesiva que detém esse tipo de empreendimento ilícito em face de economias nacionais, 

mercados financeiros e sociedade civil de uma forma geral.  

 Trata-se de um fenômeno antigo, mas em franca ascensão em todo o planeta desde o 

fim da Guerra Fria, quando o processo globalizatório tomou robustez e passou a ter impactos 

mais profundos em aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais. A abertura do mercado 

financeiro e a facilitação da mobilidade de capital ao redor do globo, aliado a um fluxo de 

pessoas, bens e serviços cada vez maior entre os Estados deu margem a vários efeitos, tanto 

positivos quanto negativos. Nesse último caso, construiu-se o espaço propício ao nascimento 

de uma criminalidade organizada de caráter transnacional, cada vez mais poderosa: uma 

verdadeira ameaça à soberania estatal e ao seu desenvolvimento econômico e social. 

(CASTELLS, 2010; NAIM, 2006). 

 Além disso, a atividade criminosa organizada transnacional mantém populações 

inteiras reféns de uma violência que ameaça a segurança de todos, indistintamente, em 

flagrante violação ao direito humano à paz.  

 E quanto mais crescia a criminalidade organizada em sua lógica empresarial e maior ia 

se tornando sua ameaça ao próprio Estado, igualmente se propagava a percepção – e o 

reconhecimento – do crime organizado transnacional como um problema de segurança 

internacional. Diante dessa nova realidade, um novo conceito de segurança emergiu e novas 

ameaças foram inseridas na agenda de segurança internacional. Dentre elas, o crime 

organizado ascendeu a uma posição de destaque.  

 O Brasil sofre diretamente com as consequências nefastas ocasionadas pela ameaça do 

crime organizado, cuja gravidade é potencializada quando conjugada às violências estruturais 

tão presentes em nosso cotidiano, geradas pela pobreza, marginalização, degradação 

ambiental e violações a direitos humanos básicos. A situação se torna mais flagrante na 

extensa faixa fronteiriça de que dispõe o país, área praticamente sem qualquer controle por 

parte do Estado, em que os grupos criminosos atuam de forma mais incisiva.  

 Considerando o caráter transnacional do problema, a cooperação internacional tem 

sido vista como um imperativo para um sucesso mais duradouro das estratégias de 

enfrentamento desse desafio. (NAIM, 2006). O Brasil tem se destacado nesse aspecto na 

América do Sul e vem promovendo acordos de cooperação para combate ao crime organizado 
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com todos os seus vizinhos. Todavia, incapaz de dar conta da imensidão do problema por 

meio dos esforços policiais, o Estado brasileiro (assim como outros da região) tem recorrido 

cada vez mais às Forças Armadas para contenção da criminalidade organizada transfronteiriça 

e ações militares têm sido comumente deflagradas. Por essa razão, compreender esta 

cooperação militar é de extrema relevância.  

 Assim sendo, para fins do presente trabalho elegeu-se a fronteira entre o Brasil e o 

Paraguai como objeto de estudo. Na fronteira entre esses dois países, que se estende pelos 

estados do Mato Grosso do Sul (MS) e do Paraná (PR), se encontram as rotas mais 

tradicionais do tráfico de drogas, de armas e de contrabando no país. É também nessa região 

que se situam duas importantes zonas de fronteira do país, que são aquelas estabelecidas entre 

as cidades gêmeas de Foz do Iguaçu (PR)/Ciudad del Este (PY) e Ponta Porã (MS)/Pedro 

Juan Caballero (PY).  

 O presente artigo centra-se no seguinte questionamento: como se desenvolve a 

cooperação militar entre o Brasil e o Paraguai para o combate ao tráfico de drogas na 

fronteira entre ambos os países? 

 Objetiva-se, assim, apresentar os principais desafios relacionados à violência e à 

criminalidade na fronteira entre o Brasil e o Paraguai e analisar como os dois países têm 

respondido a esta questão de forma conjunta, em termos de cooperação militar.  

 Em termos metodológicos, trata-se de trabalho de natureza descritiva, com abordagem 

qualitativa. Quanto ao procedimento de coleta de dados, com vistas a alcançar a solução ao 

problema de pesquisa posto, será utilizada a pesquisa bibliográfica. 

 O texto encontra-se disposto em três seções. Na primeira delas, faz-se uma breve 

análise acerca do fenômeno da criminalidade internacional, seu vertiginoso crescimento após 

a Guerra Fria e ascensão ao status de nova ameaça à segurança internacional. Posteriormente, 

será feito um trabalho de caracterização da região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, 

apontando-se os crimes mais incidentes na área. Na última seção, tratar-se-á da cooperação 

firmada entre o Brasil e o Paraguai, notadamente a cooperação militar.  

 

1. Crime organizado transnacional: uma nova ameaça? 

 

1.1.Do fenômeno do crime organizado transnacional 

 

 O processo de globalização é um dos elementos de maior influência na construção do 

mundo contemporâneo, tal qual o concebemos, sendo responsável por transformar 
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profundamente a maneira com a qual os atores estatais se organizam e relacionam-se entre si. 

Considerado inevitável, irrefreável e irreversível, tal fenômeno ganhou a notoriedade e a 

importância que atualmente ostenta após o fim da Guerra Fria: o mundo que antes era palco 

de uma disputa entre lados antagônicos, agora se pretendia integrado, unívoco.  

 A partir de então, ideias e convicções acerca de conceitos tradicionais como fronteira, 

território e mesmo soberania foram abaladas por essa ideologia que, em tese, professa a 

aproximação entre Estados, sociedades nacionais e instituições, propondo a derrubada das 

barreiras geográficas e burocráticas então existentes e que impediriam a efetiva circulação de 

bens, capitais, serviços e pessoas. Surgia, assim, uma nova ordem mundial, alicerçada na 

integração entre todas as nações, em vários níveis.  

 A despeito de seus mais variados efeitos nos âmbitos social, político e cultural
1
, é na 

ordem econômica que o fenômeno se revela mais contundente. Em termos econômicos, em 

linhas gerais, a globalização propõe a interligação concreta de mercados nacionais, por meio 

da remoção de qualquer entrave existente à livre circulação de bens, capitais e serviços. Dessa 

forma seria possível conceber uma economia global, integrada e interdependente, 

caracterizada pela dispersão da produção e do consumo pelo globo (à conveniência do capital 

e do lucro), pela sofisticação do mercado financeiro – cada vez mais ágil, volátil e 

especulativo, e pelos avanços tecnológicos nas áreas relativas ao processamento, difusão e 

transmissão de informações. (CASTELLS, 2005).   

 É nessa realidade de relativização de fronteiras nacionais e facilidade de intercâmbio 

de bens e fluxo de capitais que se revela uma das múltiplas faces do processo de globalização, 

notadamente no âmbito econômico: o desenvolvimento de uma nova criminalidade 

organizada, de caráter transnacional, adaptado à nova lógica de mercado, tendo adotado um 

caráter empresarial similar a tantos outros empreendimentos lícitos
2
. (WILLIAMS, 2001).  

 O crime organizado transnacional é uma séria ameaça à governança e à estabilidade 

dos Estados, explora indivíduos, destrói economias inteiras, submete significativa parcela da 

população à violência física e estrutural
3
, e por fim, acaba por enfraquecer a democracia 

                                                           
1 Nesse aspecto, Guilherme Werner (2013, p. 27), ao tratar da globalização como elemento responsável pela 

ascensão do crime organizado ao caráter transnacional, aponta que o fenômeno da globalização, na perspectiva 

proposta pelo sociólogo Zygmunt Bauman, ultrapassa o ponto de vista econômico e traduz-se como “uma forma 

de mudança do comportamento social, gerando uma profunda mudança nas estruturas dos Estados, nas 

condições de trabalho, e nas relações internacionais, em uma constituição da própria subjetividade coletiva, 

sendo uma modernidade líquida [...]”.  
2
 “[...] organized crime is perhaps best understood as the continuation of commerce by ilegal means, with 

transnational criminal organizations as the illicit counterparts of multinational corporations”. (WILLIAMS, 

2001).  
3
 “Social exclusion is linked to many of the criminal activity and violence problems that are present in our 

region, including high levels of homicides, kidnappings, and other crimes, and a disproportionate number of 
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global. “Crime is fuelling corruption, infiltrating business and politics, and hindering 

development. And it is undermining governance by empowering those who operate outside the 

law” (UNODC, 2010). Consoante observam Marcelo Milano Vieira e Eurípedes Falcão Vieira 

(2007, p. 48-49): 

 

O crime organizado global tornou-se um gigantesco fenômeno de caráter 

delituoso, operacionalizando segundo estratégias em rede, cujas dimensões 

em valores e atividades comprometem a segurança de países e da sociedade 

como um todo. [...] tornou-se uma dinâmica e complexa estrutura financeira 

global, caracterizando-se pela diversidade, amplitude, adaptação ao ambiente 

e se reestruturando de acordo com a evolução das técnicas. O poder que 

emana das entranhas do crime organizado global está fora de controle: poder 

de expansão sobre os espaços disponibilizados pela abertura econômica; 

poder de ativar suas ações criminosas junto às comunidades; e poder de 

ampliar os tráficos de influência e corrupção no âmbito dos poderes 

públicos.  
 

 Quanto ao conceito de crime organizado (ou a lista de crimes que o compõe), não 

existe consenso entre os estudiosos da área, tampouco entre os Estados. A ONU, por meio da 

Convenção contra o Crime Organizado (Protocolo de Palermo), de novembro de 2000, tentou 

resolver o impasse ao estipular, já em seu art. 2º, que a criminalidade organizada consistiria 

num “grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando 

concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas 

na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício 

econômico ou outro benefício material”.  

 Através desta Convenção, a ONU tentou não só construir uma definição comum ao 

tema, como também buscou precisar as forças que deveriam assumir o seu combate. Em 

ambos os casos, a proposta está longe de ser uma unanimidade e é alvo de críticas constantes 

devido “à sua subjacente moral universalista, à sua incapacidade de abarcar as especificidades 

locais e regionais da criminalidade, bem como à desconsideração das ambiguidades entre o 

lícito e o legítimo, além de sua pretensão apolítica e incontestável.” (PEREIRA, 2013). Além 

disso, a noção ofertada pela Convenção carece de clareza e objetividade quanto aos elementos 

conceituais, o que abre ensejo para que a interiorização dessas ideias seja feita de maneira 

distinta por cada Estado.  

 Mais interessante parece ser o conceito apresentado por Guilherme Werner que resume 

a ideia de crime organizado como sendo “a associação estratégica de indivíduos que, atuando 

de forma supranacional, têm por meta a obtenção de um ganho ilícito”, ao que se acrescenta a 

                                                                                                                                                                                     
incarcerations. Under these circumstances, social exclusion becomes a form of structural and cultural violence 

which prevents thousands of people from achieving personal fulfillment". (BLACKWELL e DUARTE, 2013) 



6 
 

ideia trazida por Jay Albanese (citado por Werner) em que crime organizado corresponde ao 

“empreendimento criminoso desenvolvido de forma racional e continuada, objetivando o 

ganho ilícito através do fornecimento de bens ou serviços com grande demanda, e se 

mantendo com uso da força física e da ameaça, buscando assim o controle e o monopólio da 

atividade ilícita, utilizando-se também da corrupção de funcionários públicos”.  

 Os esforços empreendidos pela Convenção contra o Crime Organizado são bastante 

válidos, ainda que considerados vagos e abrangentes. A Convenção é, indiscutivelmente, um 

marco na discussão do tema e tem um papel importante no reconhecimento do crime 

organizado transnacional como um tema tanto de segurança doméstica como de segurança 

internacional, o que já representa um avanço nessa discussão.  

 

1.2.Do novo conceito de segurança e as novas ameaças 

 

 Não é de hoje que o crime organizado aterroriza nações inteiras com sua violência e 

impõe significativos prejuízos sociais e econômicos a Estados nacionais. Ainda que seu 

caráter transnacional tenha sido potencializado com a intensificação do processo 

globalizatório a partir dos anos de 1980, o desenvolvimento de atividades ilícitas que 

transpassavam as fronteiras estatais esteve intrinsecamente ligado à construção do Estado 

moderno e às grandes navegações no século XVI, em que a pirataria e o tráfico de escravos já 

eram práticas comuns. (PEREIRA, 2011)
4
.  

 Apesar de seu caráter eminentemente internacional, o crime organizado costumava ser 

tratado meramente como um problema interno dos Estados, razão pela qual era posicionado à 

margem dos estudos de segurança em Relações Internacionais. É que, tradicionalmente, o 

conceito de segurança então difundido “demonstrava que sua utilização e significado 

encontravam-se imbuídos pelas premissas realistas, que associavam segurança 

exclusivamente ao Estado e aos aspectos militares e estratégicos”. (TANNO, 2003). 

 Com o fim da Guerra Fria, todavia, o cenário internacional começa a passar por 

mudanças significativas e a inserção de novos atores internacionais e de novas dinâmicas 

regionais e globais fez emergir correntes teóricas que atuaram na redefinição dos limites dos 

                                                           
4
 Especificamente quanto à pirataria, esta atividade não nasceu como essencialmente ilegal, uma vez que a 

prática era autorizada – e muitas vezes, contratada – pelos Estados como alternativa de defesa. A partir do século 

XVII, contudo, especialmente depois do desenvolvimento das marinhas nacionais, a pirataria começou a 

interferir na estabilidade comercial da região mediterrânea e atlântica, transformando-a em ameaça internacional 

que deveria ser contida e punida (PEREIRA, 2011).  
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estudos de segurança, de modo a abranger essa nova realidade pós-conflito presente no 

sistema internacional
5
.  

 Dentre essas novas vertentes teóricas, merece destaque a Escola de Copenhague, cuja 

perspectiva teórica sustenta a necessidade de ampliação da agenda de segurança internacional, 

levando-a além das questões meramente militares, passando a admitir que as ameaças à 

segurança também poderiam se originar das esferas política, econômica, ambiental e societal.  

 A partir dessa nova perspectiva de segurança, a própria percepção do que viria a ser 

uma ameaça ganha novos contornos. Segundo o Relatório do Grupo de Alto Nível sobre 

Ameaças, Desafios e Mudanças da Organização das Nações Unidas (2004), intitulado A more 

secure world: Our shared responsibility, ameaça pode ser entendida como “any event or 

process that leads to large-scale death or lessening of life chances and undermines States as 

the basic unit of the international system”.  

 O teor abrangente desse conceito confere espaço ao surgimento, na agenda de 

segurança dos Estados, do que se convencionou denominar de “novas ameaças”. O próprio 

Relatório da ONU, citado linhas acima, elenca seis grupos de ameaças às quais recomenda 

que seja dada prioridade global em termos de prevenção e combate. São eles: as ameaças 

econômicas e sociais, incluindo a pobreza, as doenças infecciosas e a degradação ambiental; 

os conflitos interestatais; os conflitos internos, incluindo guerra civil, genocídio e outras 

atrocidades em larga escala; as armas nucleares, radiológicas, químicas e biológicas; o 

terrorismo; e, por fim, o crime organizado transnacional. 

 Diferentes organizações internacionais e Estados nacionais têm distintas percepções de 

ameaça. A OEA, por exemplo, reconhece as diferentes perspectivas de cada Estado do 

Hemisfério quanto às ameaças e às prioridades em sua segurança, uma vez que estas estão 

relacionadas às particularidades de cada sub-região e de cada ente estatal. A União Europeia, 

por sua vez, elenca a ciber-segurança e a segurança energética no rol das ameaças e desafios 

que punham em xeque os interesses do organismo em matéria de segurança
6
.  

 De maneira geral, essas novas ameaças diferem-se das tradicionais por seu caráter 

complexo, interligado, que ultrapassam as fronteiras nacionais e impactam os Estados de 

maneira difusa, numa dinâmica e intensidade distintas em cada região do globo. Representam, 

assim, uma nova ordem de desafios de segurança aos Estados, posto exija uma lógica de 

combate que não pode ficar adstrita à força militar (COSSUL, 2014).  

                                                           
5
 Realidade esta marcada por uma sensível diminuição dos conflitos interestatais (ONU, 2004). 

6
 Relatório sobre a Execução da Estratégia Europeia de Segurança: Garantir a Segurança num Mundo em 

Mudança. Cf. < http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/PT/reports/104638.pdf>.  
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 Essa ideia, inclusive, é reiterada pela Declaração sobre segurança nas Américas, 

promulgada em outubro de 2003 pela Organização dos Estados Americanos (OEA), ao 

asseverar que “as novas ameaças, preocupações e outros desafios à segurança hemisférica 

são problemas intersetoriais que requerem respostas de aspectos múltiplos por parte de 

diversas organizações nacionais e, em alguns casos, associações entre os governos, o setor 

privado e a sociedade civil [...]”, atingindo de forma diferente cada um dos Estados do 

Hemisfério.  

 Ainda que sua atuação seja antiga, o crime organizado transnacional – com sua rede 

difusa de operação e fomentado pelo processo globalizatório - figura no rol das novas 

ameaças por ser considerado um dos mais graves atentados à paz e à segurança internacional, 

contribuindo ao enfraquecimento do Estado, impedindo o crescimento da economia e 

debilitando a própria democracia. “These activities thus create a permissive environment for 

civil conflict. The prospect of organized criminal groups providing nuclear, radiological, 

chemical and biological weapon to terrorists is particularly worrying. Increasing drug trade 

partly accounts for rapidly increasing levels of HIV/AIDS infections [...] And organized 

criminal activities undermine peacebuilding efforts and fuel many civil wars through illicit 

trade in conflict commodities and small arms”. (ONU, 2004).  

 Inserir o crime organizado transnacional na nova agenda de segurança internacional é 

reconhecer a potencialidade lesiva de sua atuação, capaz de subjugar e manipular estruturas 

de poder, com vistas a assegurar a prosperidade desse empreendimento detentor de lucros 

altíssimos. É também admitir que, diante de uma criminalidade globalizada tão sofisticada e 

poderosa, munida de tantos recursos financeiros e políticos, a atuação isolada e meramente no 

âmbito interno dos Estados é insuficiente para alcançar o problema. 

 Na realidade da América do Sul, região rotulada pela ONU como uma zona de paz, 

enquanto livre de conflitos interestatais, o crime organizado transnacional – agressivamente 

presente nas regiões fronteiriças - tem grande participação nos altos índices de violência do 

continente, responsáveis por classificar a região como uma das mais violentas do planeta. No 

caso brasileiro, país com uma das maiores faixas fronteiriças do mundo, existe grande 

dificuldade em conter o avanço da criminalidade organizada nessas áreas, o que tem dado 

ensejo a inúmeras iniciativas de cooperação com os países vizinhos nos locais considerados 

mais preocupantes. Um desses pontos críticos, sem dúvida, é fronteira com o Paraguai.  

 

2. A fronteira entre o Brasil e o Paraguai 
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2.1. Da criminalidade na fronteira entre Brasil e Paraguai 

 

 Historicamente, as relações diplomáticas entre Brasil e Paraguai são consideradas 

amistosas, tendo sido de fato iniciadas ainda na época do Primeiro Reinado (1822-1831). Em 

termos de fronteira, desde 1850 os dois países mantêm acordos bilaterais de livre circulação 

fluvial no rio Paraguai, que faz a divisa entre ambos. O cenário sofreu mudanças com a 

deflagração da Guerra do Paraguai (1864-1870) e só foi começar a se restabelecer em 1872, 

com a assinatura dos Tratados de Paz, Limites e Amizade e do Comércio e Navegação 

(FURQUIM JÚNIOR, 2007). 

 A Guerra do Paraguai teve impactos muito mais significativos que o estremecimento 

das relações diplomáticas entre os países vizinhos. O Paraguai perdeu parte de seu território 

para o Brasil e a Argentina e teve seu desenvolvimento pelos próximos anos comprometido 

pela destruição e pobreza ocasionadas pelo conflito. Em consequência disso, o país 

permaneceu como uma economia eminentemente agrária e baseada no latifúndio, enquanto 

seus vizinhos maiores (Brasil e Argentina) tomaram a via desenvolvimentista, o que teve 

impactos diretos na região de fronteira: 

 

O Paraguai, por ser um país agrário até a década de 1980 destacava-se mais 

enquanto fornecedor de serviços e produtos estrangeiros nas fronteiras, onde 

reside 70% de sua população. Isso faz que as fronteiras brasileiras sofram 

forte influência do país vizinho, tanto por meio dos fluxos lícitos quanto dos 

fluxos ilícitos, sejam eles originados no Paraguai ou que transitem por esse 

país para alcançar o Brasil. (COSTA, 2016).  

 

 É nesse contexto de assimetria em termos de desenvolvimento entre o Paraguai e o 

Brasil, aliada a políticas governamentais de povoamento de fronteira promovidas durante a 

década de 1950, que nascem muitas das zonas de fronteira que compartilham ambos os 

Estados, e que revelam, de certa maneira, a dinâmica econômica entre esses dois países.  

 A melhor representação de uma zona de fronteira reside no conceito de cidades-

gêmeas, que são adensamentos populacionais cortados pela linha de fronteira que apresentam 

grande potencial de integração econômica e social, a despeito dos limites políticos 

estabelecidos. No caso da fronteira entre Brasil e Paraguai, destacam-se três pares de cidades-

gêmeas: Foz do Iguaçu (PR) e Ciudad del Este (PY), Guaíra (PR) e Salto del Guaíra (PY) e 

Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero (PY).
7
 

                                                           
7
 Recentemente, através da Portaria n. 213, do Ministério da Integração Nacional, de 19.07.2016, mais 5 

municípios brasileiros foram definidas como cidades-gêmeas na fronteira com o Paraguai. A portaria também 

estabelece o conceito de “cidades-gêmeas”. Destaque para o município de Mundo Novo (MS) que forma 
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 Se, por um lado, as zonas de fronteira são espaços de grande integração econômica, 

também são regiões representativas dos “problemas característicos da fronteira, que ai 

adquirem maior densidade” (MI, 2010). Segundo o Ministério da Integração, a exploração 

não-regulamentada de trabalho e o fluxo ilícito de capitais econômicos e financeiros, além do 

enfraquecimento do comércio legal e sobrecarga dos serviços públicos são alguns dos 

problemas mais recorrentes nessa região de fronteira. O destaque, entretanto, diz respeito aos 

altos índices de violência que caracterizam a área, uma fonte constante de preocupação das 

autoridades locais e nacionais. O Gráfico I evidencia a disparidade nos níveis de violência 

entre os munícipios dentro e fora da zona de fronteira.  

 

Gráfico I – Comparação das Taxas de Registros de Homicídios, por 100 mil habitantes, entre os 

municípios em Zona de Fronteira e fora de Zona de Fronteira (2007).  

 
Fonte: PEFRON – PRONASCI, Ministério da Justiça. Extraído de ALMEIDA (2010).  

 

 Tais índices de violência têm estreita ligação com a forte atuação do crime organizado 

transnacional na região, o que tem merecido maior atenção estatal, notadamente em razão de 

seu transbordamento para áreas além das zonas de fronteira, potencializando a violência 

urbana nas demais cidades do país.   

 A longa extensão da fronteira brasileira é comumente apontada como um dos fatores 

que torna o controle transfronteiriço um dos maiores e mais preocupantes desafios do governo 

brasileiro. A realidade das fronteiras brasileiras, de maneira geral, deixa-nos antever que o 

controle estatal fronteiriço é praticamente inexistente, situação esta que acompanha o país 

desde os primórdios de sua construção. O Paraguai, por sua vez, embora possua uma região 

                                                                                                                                                                                     
fronteira tríplice com Guaíra (PR) e Salto del Guaíra (PY). A lista completa pode ser conferida em: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=12&data=20/07/2016.  
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de fronteira muito menor, padece do mesmo problema brasileiro e também não possui 

controle efetivo sobre suas fronteiras. 

 Tem-se, assim, o espaço propício ao desenvolvimento de verdadeiros 

empreendimentos criminosos que se valem justamente da ausência estatal e de uma fronteira 

aberta e livre para o fomento de suas atividades ilícitas. O crime organizado, na fronteira entre 

Brasil e Paraguai, concentra-se de forma mais incisiva em três grandes áreas ilícitas: o tráfico 

de drogas, o tráfico de armas e o contrabando.  

 Paulo Pereira (2013, p. 8) assevera que Brasil e Paraguai ocupam papel de destaque no 

desenvolvimento de atividades ilícitas transnacionais no continente e que existe entre eles 

uma dinâmica de complementariedade entre oferta e demanda de produtos e serviços ilegais: 

enquanto o Paraguai corresponde a um país de oferta, o Brasil assume o papel de um país de 

demanda.  

 Interessante destacar a classificação elaborada por Dreyfus (2008), trazida por Paulo 

Pereira (2013, p. 8), que categoriza as atividades ilícitas como “indústrias ilegais”. A primeira 

delas seria a indústria agroexportadora ilegal, responsável por cultivar, colher e distribuir 

produtos que não ainda não foram processados. O Paraguai se sobressai nesse aspecto, sendo 

o maior produtor de cannabis da América do Sul, consoante a International Narcotics Control 

Board (2012). Ainda segundo referida instituição (2015), “enquanto a cannabis apreendida na 

Colômbia em 2014 foi cultivada domesticamente, as apreensões reportadas pelo Brasil foram 

de cannabis que entraram no país vinda do Paraguai”, o que só reforça a dinâmica de oferta e 

demanda proposta por Paulo Pereira (2013).  

 A segunda categoria seria a indústria ilegal de transformação na qual “além de mão de 

obra para produção da matéria prima e redes de apoio para transporte e distribuição tanto em 

larga escala quanto para os pequenos consumidores, pressupõem outras atividades que 

implicam na transformação do produto inicial”. É o que acontece com a produção da folha da 

coca e sua transformação em cocaína, produção muito comum na Bolívia, Peru e Colômbia. 

Nesse caso, o Paraguai funciona como uma das mais tradicionais rotas de entrada da cocaína 

vinda desses países em direção à região do Cone Sul, notadamente o Brasil – o maior mercado 

consumidor do continente. O Brasil, nesse contexto, torna-se também “ponte” entre o 

produtor da droga e o mercado consumidor de cocaína norte-americano e europeu.
8
  

                                                           
8
 “Brazil, with its extensive land borders with all three major source countries for cocaine, a large population, 

significant levels of use of both cocaine salt and crack cocaine and a long coastline affording easy access to the 

Atlantic ocean for onward trafficking to Africa and Europe, plays an important role in the global cocaine market 

as both a destination and a transit country.” (UNODC, 2013).  
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 A terceira e última categoria é a da indústria de proteção ilegal, voltada à proteção 

armada das demais categorias de “produção industrial”. Destaque-se o papel do Brasil, seja 

como rota para outros países, seja como destino final das armas ilegais. “O país é comumente 

utilizado como rota para as armas que seguem para a Europa. Além disso, existe o chamado 

‘efeito bumerangue’, armas brasileiras exportadas e que regressaram ao território brasileiro” 

de maneira ilegal, grande parte delas pela fronteira com o Paraguai. (COSSUL, 2014). 

Ademais, essa “indústria” é a grande responsável pelos altos índices de violência que incidem 

sobre a região, que vivencia números alarmantes de homicídios, conforme se observa no 

Gráfico I.  

 Além das dinâmicas de oferta e demanda das drogas e das armas ilícitas, a prática do 

contrabando e da falsificação de produtos também é uma atividade comum e bastante peculiar 

da fronteira entre Paraguai e o Brasil, sendo que o primeiro é um importante fornecedor de 

produtos, e o último, um mercado consumidor expressivo.  

 Ao contrário do senso comum, que tende a ver a fronteira entre Foz do Iguaçu (PR) e 

Ciudad del Este (PY) como a mais importante em termos de contrabando, a principal porta de 

entrada em território brasileiro de produtos contrabandeados e falsificados está entre as 

cidades de Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero (PY). Entre essas cidades, além das 

condições geográficas de uma fronteira seca de 600 km de extensão ser mais favoráveis à 

prática, quase não existe nenhum tipo de fiscalização do Estado. O comércio ilícito 

transfronteiriço da zona Foz do Iguaçu - Ciudad del Este, por outro lado, é a principal rota de 

“contrabando formiga”
9
 

 Há quem considere, a exemplo de Paulo Pereira (2013), que o contrabando e a 

falsificação não seriam, a princípio, um assunto de segurança nacional ou internacional. 

Entretanto, há de se considerar que tais atividades retroalimentam os grupos criminosos 

organizados que lidam com o tráfico de armas e drogas e estimulam a prática de diversos 

crimes conexos, além de causar prejuízos significativos à economia lícita local e regional. Por 

essa razão, o contrabando e a falsificação também fazem jus a políticas públicas voltadas ao 

seu controle por parte do Estado, por ser braço importante da criminalidade organizada.  

 Diante desse cenário construído até então, tendo o crime organizado transnacional sido 

alçado ao patamar de ameaça à segurança internacional, os Estados brasileiro e paraguaio têm 

se movimentado, nos últimos anos, em direção ao combate dessa criminalidade que assola sua 

                                                           
9
 Na definição de Ariane Roder (2005, p. 12), contrabando formiga diz respeito ao “comércio ilícito de pequena 

escala, geralmente feita por pessoas (nomeadas de mulas) contratadas pela rede organizada do crime para 

transportar pela fronteira mercadorias de pequeno porte”. 
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fronteira compartilhada e que tem sido fonte de insegurança regional em todo o continente. 

Nesse âmbito, a cooperação entre os dois países, nos mais diversos segmentos, tem crescido 

como alternativa viável e de mais efetividade no combate ao crime organizado transnacional.  

 

3. Da cooperação militar entre Brasil e Paraguai e o combate ao narcotráfico na 

fronteira 

 

3.1.Considerações iniciais 

 

 Em razão de sua atuação simultânea em mais de um país, através de uma rede difusa 

de operação, o crime organizado ganhou status de transnacional e passou a ser objeto de 

preocupação da comunidade internacional, não só por ser uma verdadeira ameaça à paz e à 

segurança, mas também por constituir-se em fator que leva a violação de direitos humanos e 

ao comprometimento do desenvolvimento socioeconômico, cultural, político e civil de 

comunidades inteiras ao redor do mundo.  

 Num contexto de expansão do crime organizado, a atuação estatal não poderia ficar 

adstrita às fronteiras nacionais, sob pena de restar infrutífera qualquer política nesse sentido, 

pois como bem aponta a Organizações das Nações Unidas no Relatório da UNODC (2010) 

“since crime has gone global, purely national responses are inadequate: they displace the 

problem from one country to another”. Emerge, então, a necessidade de internacionalizar o 

enfrentamento a essa prática delitiva, como forma de tentar conter o avanço do crime 

transnacional e suas consequências para a segurança dos cidadãos e o desenvolvimento 

sustentável de economias locais e regionais.  

 A cooperação internacional torna-se, assim, uma importante ferramenta de 

fortalecimento da soberania dos Estados e de suas instituições destinadas à prevenção e 

combate ao crime, bem como da segurança nos planos interno e internacional. Seria o 

instrumento com maior aptidão a conferir uma resposta mais eficaz à criminalidade 

organizada, que cresce na mesma velocidade de expansão dos mercados globais e do avanço 

tecnológico.  

 A promoção da cooperação é, inclusive, o objetivo da Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional, que em seu artigo 1º assevera categoricamente que 

“o objetivo da presente Convenção consiste em promover a cooperação para prevenir e 

combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional”, cooperação esta que 

pode ser desenvolvida em diferentes níveis e em diferentes searas. Dentre estas modalidades 
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possíveis de cooperação, destaca-se a cooperação de caráter militar que, apesar de não figurar 

no texto da Convenção, ainda é muito presente nas discussões sobre ilícitos transfronteiriços, 

especialmente nas relações entre Brasil e Paraguai.  

 

3.2. O uso das Forças Armadas no combate ao narcotráfico 

 

 Tradicionalmente, as Forças Armadas têm como destinação precípua a defesa externa 

do território perante ameaças infligidas por outros países. Para o Estado brasileiro, tal 

concepção vem expressa na Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 142, estabelece 

que as Forças Armadas, constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, destinam-se à 

defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 

lei e da ordem.  

 Todavia, o próprio direito brasileiro abre espaço para que as Forças Armadas possam 

ter atribuições que ultrapassem seu escopo inicial. É que o se vislumbra no art. 16-A, incluído 

em 2010 à Lei Complementar n. 79/1999, que confere poder de polícia às Forças Armadas na 

faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, permitindo sua atuação contra 

delitos transfronteiriços e ambientais, seja por meio de ações preventivas ou repressivas. 

Caberia às Forças Armadas, portanto, ainda que em caráter subsidiário, nas faixas de 

fronteira, a execução de ações de patrulhamento; revista de pessoas, de veículos terrestres, de 

embarcações e aeronaves; bem como a realização de prisões em flagrante delito.  

 Ao ampliar o escopo de ação das Forças Armadas na região de fronteira, o 

ordenamento acaba por permitir sua atuação nas duas dimensões de proteção da fronteira 

interna e externa. Conforme preleciona Maurício Costa (2016, p. 14), se por um lado essa 

concepção híbrida das tropas brasileiras permitiria a articulação com as demais instituições de 

segurança pública, por outro lado, representa apenas uma medida paliativa, diante das 

limitações do Estado em prover a efetiva segurança na região de seus cidadãos.  

 Na realidade brasileira, independentemente de estipulação legal, o uso da força militar 

sempre foi frequente na manutenção da ordem pública
10

. Historicamente, especialmente 

depois da vitória brasileira na Guerra do Paraguai, o Exército é visto como uma força forte e 

expressiva na vida da nação, uma instituição de tradição e força interna. Essas características, 

de certa maneira, permitiram que o Exército tomasse a frente da nação em algumas ocasiões, 

                                                           
10

 No Paraguai, da mesma forma, a Constituição prevê que as Forças Armadas teriam função de segurança 

externa e defesa de fronteiras. Todavia, na prática, são utilizadas como forças policiais, contribuindo, inclusive, 

no controle de fronteiras. (ABENTES, 2006).  
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como por exemplo, na Proclamação da República e, posteriormente, durante o Regime 

Militar.  

 Com o fim da Guerra Fria, que no Brasil coincidiu com o fim do governo militar, o 

papel das Forças Armadas terminou diminuído: no plano internacional, as ameaças à 

segurança já não exigiam uma atuação exclusivamente militar; e, no plano interno, o 

sentimento de “revanchismo” por parte da sociedade civil e a impossibilidade do exercício da 

política enquanto militar acabaram por tolher a força dos militares no país. Reverberou na 

América Latina o pensamento norte-americano de que as Forças Armadas, finda a grande 

ameaça do comunismo, deveria converter-se em força de segurança e, como tal, prestar-se ao 

combate do narcotráfico, do tráfico de armas e do contrabando. (MATHIAS e GUZZI, 2009). 

Nesse mesmo sentido, Paulo Vizentini (2004, p. 173-174) explicita:  

 

No campo da segurança, foi visível a apresentação de um novo enfoque para 

as forças armadas. No quadro do pós-Guerra Fria, deveriam ser reduzidas, 

"profissionalizadas" (isto é, terminar com a conscrição cidadã obrigatória), 

institucionalizadas em Ministérios da Defesa e destinadas a outras tarefas, 

como o combate às "novas ameaças" (como o narcotráfico). As questões de 

defesa clássica, ainda que não explicitado formalmente, caberia ao 

hegêmona. Ironicamente, a mesma nação que incentivou os golpes militares 

no continente nos anos 60 e 70, nos anos 90 passou a encarar as forças 

armadas como desnecessárias, justamente quando a globalização projetava 

limites aos princípios tradicionais de soberania. 
 

 Aliada a essa concepção, considerando a realidade brasileira, encontra-se a ideia de 

que a polícia é corrupta e despreparada e, portanto, incapaz de lidar com a violência crescente 

fruto da atuação do crime organizado, o que justificaria o apelo ao uso das Forças Armadas no 

controle das políticas de combate. (MATHIAS e GUZZI, 2009). O Brasil adota, então, o 

posicionamento de que o tratamento mais adequado aos ilícitos transfronteiriços reside no 

âmbito da segurança pública, mas que, para alcançar efetivamente a ordem pública nas áreas 

de fronteira, o apoio das Forças Armadas é fundamental, razão pela qual o país tem se 

movimentado em direção ao estabelecimento de cooperação militar com os países 

circunvizinhos. 

 

3.3.Da cooperação militar entre Brasil e Paraguai e o combate ao narcotráfico 

transfronteiriço 

 

 O Brasil ocupa posição privilegiada no continente sul-americano e, sendo o maior ator 

da região, fazendo fronteira com quase a totalidade dos países da América do Sul, as relações 
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firmadas com estes últimos têm o condão de afetar o continente como um todo. Diante desse 

papel a que se arvorou, o Brasil tem participado ativamente das iniciativas de cooperação 

sobre o tema dos ilícitos transnacionais tanto em âmbito multilateral, quanto em âmbito 

bilateral.  

 A Política Externa Brasileira do governo Lula da Silva foi marcada pela concepção da 

autonomia pela diversificação, pautada na busca por uma inserção nacional autônoma por 

meio da diversificação de parcerias e a criação de novos foros multilaterais de negociação 

(COSTA, 2016). Conferiu-se, assim, prioridade às relações com os países da América do Sul, 

com vistas à integração econômica e física da região.  

 Em matéria de defesa, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 

2011) foi bastante profícuo em termos de quantidade de acordos bilaterais, em relação ao 

governo anterior e posterior, o que denota a importância do tema na agenda externa brasileira 

no período. Tal importância, inclusive, tem estreita ligação com a ideia de intensificação da 

integração da América do Sul, funcionando também como uma estratégia apta a impedir que a 

região se converta num espaço proveitoso ao desenvolvimento e ao fortalecimento das 

organizações criminosas. 

 Segundo Lucas Rezende (2013, p. 165), “entre 2002 e 2010, foram assinados, ao todo, 

16 acordos, e metade disso, 8, está em vigor. Ao todo, entre acordos bilaterais vigentes ou em 

tramitação e com assinatura próxima, temos um total de 24. Apenas 8 foram assinados antes 

do governo Lula da Silva e nenhum foi assinado durante o governo de Dilma Rousseff”.  

 Observa-se a partir dos dados constantes da Tabela I a seguir que o Paraguai é o país 

que mais tem acordos bilaterais em defesa e assuntos militares com o Brasil, o que expõe a 

importância do tema para ambos os países. 
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Tabela I – Acordos e tratados bilaterais do Brasil em defesa e assuntos militares com os demais 

países da América do Sul (2013) 

 
Fonte: REZENDE (2013, p. 167).  

 

 O intercâmbio militar entre Brasil e Paraguai remonta à década de 1940, quando os 

primeiros contatos entre os governos paraguaio e brasileiro (comandados, respectivamente, 

por Higino Morinigo e Getúlio Vargas) deram ensejo à criação, já em 1942
11

, de uma Missão 

Militar de Ensino, cujo objetivo seria organizar cursos de cavalaria, equitação e educação 

física – a Missão Militar Brasileira de Instrução no Paraguai (MMBIP), atualmente 

denominada Cooperação Militar Brasileira no Paraguai (CMPB). (BONDE, 2003). Em razão 

disso, o Paraguai é país que mais enviou soldados para treinar junto às Forças Armadas 

brasileiras: um total de 334 soldados. Em segundo lugar vem a Venezuela, com 281 soldados. 

(REZENDE, 2013).  

 Essa aproximação entre Brasil e Paraguai para fins militares teve seguimento nas 

décadas seguintes. Como apontado na Tabela I, ambos os países firmaram acordos para 

funcionamento de estações de rádio para serviço de assistência a aeronaves militares (1974) e 

para criação de uma missão técnica aeronáutica brasileira em Assunção (1982). 

 O estreitamento dos laços entre os dois países nesse quesito culminou no 

estabelecimento, em 1995, do Acordo de Cooperação Militar, que substituiu a Missão Militar 

                                                           
11

 A regulamentação das atividades do MMBIP só veio em 1948, com a assinatura do Acordo entre os dois 

governos. (BONDE, 2003). 
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de Ensino de 1942 (atualmente denominada de Cooperação Militar Brasileira no Paraguai - 

CMBP) e buscou consolidar, nos termos do acordo, a cooperação dos dois países “com fins 

científicos, culturais, tecnológicos e de aperfeiçoamento na área militar, a ser canalizada 

através da Adidância do Exército de sua Embaixada.” (MRE, 1995). O Paraguai é o único 

país com quem o Brasil já firmou um acordo dessa natureza (conforme se observa na Tabela I 

acima).  

 No bojo dessa cooperação militar, Brasil e Paraguai celebraram o Acordo de 

Cooperação Mútua para Combater o Tráfego de Aeronaves Envolvidas em Atividades Ilícitas 

Transnacionais, em fevereiro de 2000, que compreende intercâmbio de informações, 

treinamento técnico ou operacional especializado, fornecimento de equipamentos e recursos 

humanos, além da assistência técnica mútua. As ações propostas no âmbito deste acordo 

representam medidas de enfrentamento ao crime organizado tão presente na região, 

conduzidas diretamente pelas Forças Armadas (no caso, a Aeronáutica) com vistas a coibir, 

especialmente, o tráfico de armas, o contrabando e o narcotráfico.  

 Em abril de 2016, o Acordo de Cooperação Militar entre Brasil e Paraguai foi 

renovado por mais cinco anos, reafirmando o interesse de ambos os países em fomentar os 

exercícios e operações combinadas ou simultâneas na fronteira, capacitação e treinamento, 

compartilhamento de informações, desenvolvimento de iniciativas para melhor controle do 

espaço aéreo, dentre outras.
12

 A renovação desse acordo veio logo em seguida à definição do 

compromisso de ampliação da cooperação militar contínua entre os Ministérios de Defesa e 

Forças Armadas do Brasil e do Paraguai, em janeiro de 2016, para combater grupos do 

narcotráfico e prevenir o crime na fronteira compartilhada, com o objetivo de salvaguardá-la. 

Nesse aspecto, o compartilhamento de informações – sempre presente em acordos dessa 

natureza firmados entre ambos os países - foi eleito como um elemento essencial nessa missão 

conjunta.  

 A ampliação concertada pelos governos do Brasil e Paraguai intentava, assim, dar 

mais visibilidade às novas possibilidades de atuação das Forças Armadas, especialmente no 

tocante à prevenção e combate à criminalidade organizada trasnfronteiriça. Em entrevista à 

Revista Diálogo
13

, o porta-voz das Forças Armadas do Paraguai assevera que os ministros da 

Defesa do Brasil e do Paraguai:  

                                                           
12

 Cf. Brasil e Paraguai renovam acordo militar até 2021. Disponível em <http://www.brasil.gov.br/defesa-e-

seguranca/2016/04/brasil-e-paraguai-renovam-acordo-militar-ate-2021>. 
13

 Cf. Brasil e Paraguai reforçam a cooperação militar na fronteira entre os dois países. Disponível em 

<https://dialogo-americas.com/pt/articles/brasil-e-paraguai-reforcam-cooperacao-militar-na-fronteira-entre-os-

dois-paises>.  
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Concordaram em manter e melhorar os mecanismos de comunicação usados 

para realizar operações militares na fronteira contra o tráfico de drogas e 

armas e de todas as atividades criminosas que geram insegurança e 

preocupação tanto para os dois países quanto para a população civil [...]. Os 

acordos entre os Ministérios da Defesa são importantes e vitais para 

continuar o trabalho de cooperação em defesa, que visa a um futuro melhor 

para os dois países. 

 

 Na ocasião da renovação do Acordo de Cooperação Militar, foi inaugurado o 

“Mecanismo 2+2 de Consulta Política e Avaliação Estratégica”, instrumento pensado para o 

aprofundamento das relações em matéria de política exterior, defesa e segurança entre os dois 

países sul-americanos. O Mecanismo 2+2 foi celebrado em 2007 e estabelece que: 

 

a) O Mecanismo 2+2 será um foro diplomático-militar, integrado pelos 

Ministros da Defesa e das Relações Exteriores de ambos os países (ou por 

representantes por eles designados), dedicado à consideração conjunta da 

realidade político-estratégica regional e global, bem como das grandes linhas 

da cooperação bilateral no âmbito de defesa e de segurança internacional. 

b) Proporcionará também o âmbito para o intercâmbio de idéias e 

informações em questões de defesa e segurança internacional. [...].  

 

 A I Reunião do Mecanismo 2+2 de Consulta e Avaliação Estratégica entre Brasil e 

Paraguai, realizada em abril de 2016, resultou numa Declaração Conjunta, que identificou a 

questão da criminalidade transnacional organizada como um dos grandes problemas a serem 

enfrentados pelos países nos setores de segurança e defesa. Na oportunidade,  

 

[...] os Ministros concordaram que se poderiam realizar, periodicamente, 

além do presente Mecanismo 2+2, outras reuniões bilaterais de cunho mais 

técnico em matéria de defesa, que possibilitem às partes coordenarem-se 

periodicamente nas áreas de cooperação ou de operações militares, como, 

por exemplo, exercícios simultâneos ou conjuntos na fronteira, com 

participação de observadores. Foram abordados, igualmente, temas de 

cooperação em treinamento, capacitação, compartilhamento de informações, 

desenvolvimento de iniciativas conjuntas para melhorar o controle do espaço 

aéreo, entre outros temas e iniciativas que reforçarão as relações bilaterais 

nos setores de defesa e segurança. (MRE, 2016).  
 

 Ainda em 2007, na mesma data de celebração do Mecanismo 2+2, Brasil e Paraguai 

deram um passo importante em termos de cooperação em defesa e assinaram o Acordo 

Quadro Sobre Cooperação em Matéria de Defesa entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo da República do Paraguai, cujo texto foi aprovado em 2010, por meio do 

Decreto Legislativo n. 78. O Acordo Quadro tem uma incidência muito mais abrangente que a 

cooperação militar firmada de em 1995 (renovada em 2016) e visa, dentre tantos objetivos, a 
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desenvolver uma visão compartilhada de defesa e parâmetros comuns relacionados com 

políticas de defesa nacionais e doutrinas militares entre ambos os Estados.  

 Um ponto interessante do Acordo é a defesa de que os temas de defesa e de segurança 

internacional constituem responsabilidades da sociedade como um todo e, como tal, deve 

promover um maior entrosamento do estamento militar com os setores civis pertinentes à 

questão. Isso ajuda a reforçar a ideia de que as forças militares também tem responsabilidade 

no enfrentamento ao crime organizado transnacional.  

 Todo esse arcabouço de instrumentos cooperativos é o que possibilita uma série de 

ações militares conjuntas entre Brasil e Paraguai voltadas ao combate ao crime organizado 

transnacional, ao qual se atribui o status de ameaça à segurança nacional e um problema 

comum de ambos os países (MRE, 2016). Numa análise breve do teor dos acordos, nota-se 

que, em essência, nenhum deles faz menção expressa e específica ao uso da força militar no 

combate ao narcotráfico na fronteira, embora deixe em aberto a possibilidade do 

estabelecimento de instrumentos cooperativos nesse sentido, tal qual aponta Acordo Quadro 

Sobre Cooperação em Matéria de Defesa (2007), ao abrir espaço à cooperação na área de 

defesa em qualquer tema de interesse do Brasil e Paraguai. O uso das Forças Armadas nesse 

caso é muito mais reflexo da política doméstica dos países e da sua visão quanto ao papel da 

força militar dentro das questões de segurança pública que, propriamente, resultado de 

instrumentos de cooperação.  

 No plano interno brasileiro, já no governo Dilma Rousseff (2011 – 2016), deu-se a 

criação do Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) por meio do Decreto n. 7.496/2011, cuja 

instituição pretendia o fortalecimento da prevenção, controle, fiscalização e repressão dos 

delitos praticados na faixa de fronteira brasileira. O PEF foi substituído pelo Programa de 

Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), já no governo Michel Temer, pelo Decreto n. 8.903 

de novembro de 2016. Ambos os programas comungam, em essência, das mesmas diretrizes: 

atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança pública, dos órgãos de inteligência, 

do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, do Ministério da Justiça e das Forças Armadas, 

em concomitância com a cooperação e integração com os países vizinhos.  

 Das operações que têm sido conduzidas sob orientação do PPIF (e, anteriormente, pelo 

PEF), destaca-se a Operação Ágata, liderada pelo Ministério da Defesa, em parceria com os 

Ministérios da Justiça e da Fazenda. Trata-se de operações combinadas entre Exército, 

Marinha e Aeronáutica sob um mesmo comando, cujo objetivo é combater delitos como 

narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de armas e munições, crimes ambientais, 

imigração e garimpo ilegais, entre outros ilícitos. Segundo Lucas Rezende (2013, p. 174), a 
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cada Operação, os países fronteiriços são convidados a participar, na maioria das vezes, num 

esquema de cooperação ativa.  

 

A Operação Ágata foi elaborada dentro da concepção do Plano Estratégico 

de Fronteiras [...], cujos principais objetivos são a neutralização do crime 

organizado, redução dos índices de criminalidade, cooperação com os países 

fronteiriços e apoio à população de fronteira. (MD, 2012).  

 

 Até o presente momento, 11 operações Ágata foram realizadas. Dentre elas, 7 

envolveram trabalhos empreendidos na fronteira entre Brasil e Paraguai - as edições I, III, V, 

VI, VIII, IX e XI – todas também com participação das Forças Armadas paraguaias, resultado 

não só da intenção cooperativa do PPIF, mas também dos inúmeros acordos de cooperação 

firmados entre ambos os países com esse fim. Tais operações foram responsáveis por grandes 

apreensões de drogas e outros produtos ilícitos.  

 

Tabela II – Dados e resultados das Operações Ágata contra o crime organizado em área de 

fronteira entre Brasil e Paraguai 

Operação Área de Fronteira coberta Efetivo Resultados 

Ágata I 

(2011) 

Argentina, Paraguai e Uruguai 3.500 militares Apreensão de 2t de produtos 

irregulares; destruição de 

pistas de pouso clandestinas e 

de sítios extrativistas ilegais 

Ágata III 

(2011) 

Bolívia, Paraguai e Peru 7.000 militares 50 armas de pequeno porte e 

1t de drogas apreendidas 

Ágata V 

(2012) 

3.900km de fronteiras entre o RS e o 

MS 

19.000 militares 31 pessoas presas; 6t de 

drogas apreendidas, 

totalizando um valor em 

apreensões de mais de R$5 

milhões 

Ágata VI 

(2013) 

4.200km de fronteiras entre o MS e o 

Acre 

7.000 militares Apreensão de 3,7t de drogas e 

de 67 veículos e 201 

embarcações  

Ágata VIII 

(2014) 

Suriname, Guiana Francesa, Guiana, 

Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia, 

Paraguai, Argentina e Uruguai 

30.000 militares Apreensão de 40t de drogas, 

126 automóveis e 28 armas. 

58 m³ de madeira ilegal foram 

recuperados 

Ágata IX 

(2015) 

De Roraima ao Paraná 5.000 militares Apreensão de 4t de drogas, 

65t de gêneros alimentícios 

sem procedência e R$ 700 mil 

em matérias proibidos e de 

descaminho de mercadoria 

Ágata XI 

(2016( 

De Roraima ao Rio Grande do Sul 11.000 militares Apreensão de 3t de 

explosivos, 204kg de 

maconha, 15 veículos 

furtados, R$253 mil em 

espécie não declarada e  R$ 
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420 mil em descaminho e 

contrabando. Foram efetuadas 

9 prisões em flagrante 

Fonte: Adaptado de MUGGAH e DINIZ (2013).  

 

 Outras operações similares têm sido deflagradas na fronteira entre o Brasil e o 

Paraguai com vistas ao combate ao crime organizado na região, tais como a Operação 

Muralha e a Operação Sentinela, que contam igualmente com a cooperação entre os dois 

países para alcançar seus objetivos. As Forças Armadas de ambos os países colaboram em tais 

ações assumindo o papel de forças policiais, realizando patrulhamento da área e auxiliando 

nas apreensões e prisões.
14

  

 A aproximação entre Brasil e Paraguai vem crescendo no correr dos anos, 

especialmente após a redemocratização no fim dos anos de 1980, tendo tomado um impulso 

maior a partir do governo Lula da Silva. A cooperação internacional vem sendo reconhecida 

como um instrumento vital para a integração e o desenvolvimento de ambos os países.  

 Entretanto, a despeito dessa conjuntura em que se encontram inseridos – e dos 

esforços empreendidos até então – Brasil e Paraguai ainda caminham a passos lentos quanto 

ao estabelecimento de políticas públicas comuns voltadas ao enfrentamento dos ilícitos 

transnacionais, via instrumentos de cooperação internacional. É que, apesar de terem 

estreitado os laços de confiança que os unem nas últimas décadas e serem, inclusive, Estados 

parte em vários tratados e acordos que versam sobre o tema, Brasil e Paraguai ainda guardam 

certo grau de desconfiança em relação ao outro. Nesse sentido, Maurício Costa (2016, p. 16) 

aponta que: 

 

[...] as megaoperações realizadas pelo Brasil em suas fronteiras e a constante 

presença das Forças Armadas gera uma assimetria de poder que dificulta a 

ruptura da desconfiança, ainda mais porque durante boa parte da história do 

Brasil, o país atuou de modo soberanista nas fronteiras sem desenvolver 

canais de diálogo e envolvimento do país vizinho em suas ações na fronteira.  

 

 Assim sendo, considerando-se a natureza dos interesses envolvidos, é imperioso o 

reconhecimento da necessidade de promoção de ações de cooperação, em matéria de defesa e 

segurança, como medida de enfrentamento à criminalidade organizada transnacional, 

notadamente aquele que se encontra enraizado nas regiões de fronteira. Esse seria o primeiro 

                                                           
14

 “Da mesma forma, a Polícia Federal deve trabalhar em coordenação com as Forças Armadas, que estão 

progressivamente exercendo um papel mais assertivo no combate ao crime organizado em áreas de fronteira”. 
(MUGGAH E DINIZ, 2013).  
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passo para o desenvolvimento de programas de cooperação de natureza diversa, indo além dos 

temas de segurança pública e defesa nacional.  

 

Considerações Finais 

 

 A ascensão do fenômeno do crime organizado transnacional ao patamar de nova 

ameaça à segurança internacional trouxe mudanças à maneira com a qual os atores 

internacionais se posicionam diante do problema e como se comportam para combatê-lo. O 

combate a tamanha ameaça exige uma concatenação de esforços por parte de entidades 

governamentais e não-governamentais em diversos segmentos, como aporte ao 

desenvolvimento sustentável, a promoção dos direitos humanos e a construção de uma cultura 

de paz.  

 Não há espaço para desenvolvimento sustentável, exercício de direitos de cidadania e 

promoção da paz num contexto em que o crime organizado, muitas vezes, se sobrepõe ao 

próprio Estado e impõe à sociedade uma realidade de tráfico – seja de drogas, armas, 

mulheres, órgãos e crianças – de esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, assassinatos, 

sequestros e extorsões, dentre tantas outras condutas delituosas. 

 A cooperação internacional aparece, assim, como a alternativa mais viável para conter 

o avanço desse empreendimento criminoso, cuja rede difusa de atuação, marcada por uma 

lógica empresarial, desafia o Estado e os organismos internacionais a criar estratégias 

enfrentamento.  

 O Brasil tem se destacado como um importante ator regional nesse sentido, 

impulsionando a cooperação no continente sul-americano, tanto em âmbito multilateral, 

quanto bilateralmente, com vistas a salvaguardar suas fronteiras e controlar a violência 

urbana. 

 A cooperação, no entanto, não se mostra tão simples: as assimetrias existentes entre o 

Brasil e seus vizinhos, aliada a uma desconfiança persistente por parte dos demais países do 

continente, ainda representam grandes entraves à efetivação de políticas públicas unívocas, 

capazes de dar resposta efetiva ao problema da criminalidade organizada na fronteira. No caso 

específico do Paraguai, as assimetrias de interesses também incidem como obstáculos à 

cooperação: enquanto o interesse do Brasil na fronteira direciona-se ao enfrentamento do 

narcotráfico e de seus crimes conexos, o Paraguai está muito mais preocupado com questões 

de segurança fundiária e a tensão social ocasionada pelos “brasiguaios”.  
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 O presente artigo dedicou-se a análise acerca da cooperação militar firmada entre o 

Brasil e o Paraguai para fins de combate ao crime organizado transnacional. Com isso, buscou 

evidenciar que, apesar de parecer um pouco distante da nova concepção de segurança, cuja 

ideia central prescinde da atuação meramente militar, as Forças Armadas ainda têm presença 

constante na agenda de segurança brasileira e que, apesar de caminhar a passos lentos, 

representa um avanço na luta contra o crime organizado transnacional.  
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