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RESUMO 

 

 

As fronteiras brasileiras historicamente têm sido regiões de alta relevância, palco de 

disputas e conquistas, além de possuírem papel importante na história da diplomacia 

que delineou os contornos do país. Entretanto, devido ao processo de globalização que 

se intensificou nos últimos anos, as fronteiras tornaram-se região estratégica para a 

atuação criminosa internacional. Os chamados crimes transnacionais constituem as 

vulnerabilidades existentes na faixa de fronteira. O narcotráfico, o tráfico ilegal de 

armas, o contrabando e outras ilicitudes geram reflexos negativos na esfera doméstica e 

na internacional. A multiplicidade de eventos nesta região chave demanda então uma 

abordagem diferenciada da questão. A cooperação interagência apresenta-se como uma 

solução interessante para tais vulnerabilidades. O presente trabalho busca compreender 

a construção da política brasileira de segurança e defesa das fronteiras via cooperação 

interagência.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Fronteira. Crime transnacional. Política de segurança e defesa. 
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ABSTRACT 

 

The Brazilian borders have historically been areas of high relevance, scene of disputes 

and achievements, besides their important role in the history of diplomacy that outlined 

the contours of the country. However, due to the globalization that has intensified in the 

last years, the boundaries have become strategic region for international criminal 

activity. The so-called transnational crimes are existing vulnerabilities in the border 

region. Drug trafficking, illegal arms trafficking, smuggling and other illegal activity 

generate negative impacts on the domestic and international sphere. The multiplicity of 

events then demands a different approach to the issue. The interagency collaboration is 

presented as an interesting solution to these vulnerabilities. This paper seeks to 

understand the construction of Brazilian security and defense policy of borders via 

interagency cooperation. 

 

KEYWORDS: Border. Transnational crime. Security and Defense Policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A interação entre os estados tornou-se profunda e complexa em vários níveis nos 

últimos anos, devido ao alto grau de ligação entre as economias na ordem mundial 

vigente, sob a égide do capitalismo liberal. Apesar do processo de globalização ter 

aproximado as nações, não raramente os estados ameaçam ou mesmo entram em 

conflito uns com os outros, evidenciando a necessidade de uma política sólida de defesa 

que garanta efetivamente a segurança da nação. Na América dos Sul, os países gozam 

de certa estabilidade e de um baixo grau de conflito armado, porém tal condição não 

exclui outros tipos de ameaça. Assim, inúmeros problemas relativos à segurança se 

constituem ao longo de suas fronteiras, de modo que mesmo não havendo o estado de 

guerra propriamente dito, outros males afetam a qualidade da relação entre os estados, 

ou mesmo dentro dos países. 

O Brasil possui uma extensa área fronteiriça onde se interliga por vias terrestres 

com dez países sul-americanos, com os quais buscou sempre cultivar relações 

harmônicas e pacíficas, pautadas na manutenção da ordem e da paz continental. Desde a 

Guerra de Paraguai (1864-187)
1
 não houve outro conflito armado de grande proporção 

na região, principalmente, devido aos esforços dos estados para manter a unidade do 

continente. 

Entretanto, mesmo com a notável ausência de conflito armado de alta 

intensidade na região, o estado brasileiro considera as políticas de segurança e defesa 

nacional essencial para a boa manutenção da ordem doméstica e internacional. A 

referida atenção dada a este setor deriva precipuamente dos problemas reflexos voltados 

à questão da segurança internacional na realidade hodierna, onde a inovação tecnológica 

e o desenvolvimento científico podem ser usados tanto para ações ilícitas e danosas de 

organizações criminosas, quanto pelos próprios governos nacionais para a coadunação 

de políticas públicas eficientes de combate a essas violações e diminuição da 

criminalidade. 

A proteção das fronteiras tornou-se elemento fundamental nas agendas dos 

países, inclusive do Brasil, onde o objetivo central é conter as vulnerabilidades 

                                                 
1
 A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado já ocorrido na América do Sul, onde o Paraguai lutou 

contra a tríplice aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai com o objetivo de conquistar a terras da 

região da Bacia do Prata e obter saída para o Oceano Atlântico. O Paraguai sai da guerra derrotado. 
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existentes nessas áreas e impedir o avanço de ações danosas fruto do crime 

transnacional, especificamente do narcotráfico, do tráfico de armas, do contrabando, 

evasão de divisas e da imigração ilegal. Essas violações constituem novas formas de 

conflito entre os estados e, por conseguinte, as fronteiras precisam mais do que nunca 

ser monitoradas a fim de que políticas públicas possam ser implementadas com sucesso 

nestas regiões.  

Cabe ainda acrescentar que existem relações entre agências nos mais diversos 

temas e níveis, e com certa frequência muitas destas atuam no sentido de combater 

dificuldades comuns. É corriqueiro ainda que as decisões que são tomadas no nível 

político, a fim de assegurar que os objetivos nacionais sejam alcançados, sejam estes 

fundamentais, de estado ou de governo, são operacionalizadas por meio de ações 

compartilhadas entre os entes federativos. Entretanto, a simples interação entre as 

agências nem sempre pressupõe um planejamento efetivo e organizado, fator este que 

pode vir a se tornar um problema que compromete o sucesso da ação.  

A expressão interagência utilizada no contexto brasileiro trata-se de uma 

concepção ampla e multidimensionada, onde os órgãos do governo e outros atores civis 

que possam participar da ação podem ser considerados agência. Os atores envolvidos 

constituem as agências que interagem entre si e com o governo. Tal acepção é possível a 

fim de garantir o mesmo grau hierárquico para todos os entes participantes do processo 

de cooperação interagência. 

Emerge como opção viável a cooperação interagência, onde instituições se 

articulam conjuntamente com o objetivo de alcançar um resultado final único. A ação 

em ambiente interagência organiza-se por meio da coalizão de agências governamentais 

e civis, que buscam soluções conjuntas para os problemas que se apresentam na 

realidade atual por meio de um enfrentamento coletivo destas questões. 

No caso brasileiro, admite-se uma tendência crescente da ação interagência na 

tentativa de solucionar problemas hodiernos nas mais diversas áreas, e precipuamente, 

naquelas relacionadas à segurança pública e defesa. O Governo Federal tem investido 

na ação integrada dos órgãos da administração pública, como Ministério da Defesa, 

Ministério da Justiça e Ministério da Fazenda. As agências que fazem parte destes 

ministérios, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, entre 
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outros, articulam-se a fim de coibir ilícitos e diminuir vulnerabilidade nas faixas de 

fronteira. 

Assim, a partir deste esforço coletivo, emerge em Junho de 2011 o Plano 

Estratégico de Fronteiras (PEF) sob a coordenação da Vice-Presidência da República, 

visando o fortalecimento da faixa de fronteira, bem como da prevenção, controle, 

fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços e dos delitos praticados nestas 

regiões. O Plano é fruto ainda da Estratégia Nacional de Defesa e encontra-se em fase 

de desenvolvimento, tendo seu foco básico em duas frentes de ação: a Operação Ágata e 

a Operação Sentinela. 

A Operação Àgata até o presente momento já foi realizada em sete (7) edições, 

sob a coordenação do Ministério da Defesa, especificamente das Forças Armadas, 

através de uma atuação de impacto e surpresa. Enquanto que a Operação Sentinela, sob 

a coordenação do Ministério da Justiça, ainda também em fase de implementação, onde 

objetiva-se uma política de defesa da fronteira permanente e pautado na atuação da 

inteligência.  

A Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON), cujo 

escopo é a criação de uma coordenação efetiva das ações dos órgãos públicos nas 

regiões de fronteiras para a diminuição da criminalidade e do tráfico de ilícitos também 

emerge como fruto do Plano Estratégico de Fronteiras. O ENAFRON coaduna-se como 

um projeto inovador, articulado entre o Governo Federal, dos Governos Estaduais 

Municipais das unidades federativas e distintas agencias, visando construir um aparato 

de defesa e monitoramento das fronteiras mais completo e eficiente. 

Esta pesquisa buscou abordar ainda o tema da proteção das fronteiras e do 

combate ao crime transnacional a partir de uma análise em dois níveis, tanto sensível ao 

enfoque da temática no espectro da defesa nacional, quanto relacionado ao debate de 

segurança pública no Brasil, através da cooperação interagência. A metodologia 

utilizada buscou ainda construir uma análise do problema das fronteiras do Brasil na 

América do Sul, evidenciando seu caráter transnacional enquanto região de trânsito, e 

concomitantemente, como uma região do Brasil que também está exposta as 

animosidades domésticas e a violência. 



14 

 

A pesquisa realizada teve sua natureza da vertente metodológica baseada nos 

pressuposto da abordagem qualitativa. No método qualitativo, a pesquisa é descritiva, as 

informações não podem ser quantificáveis e os dados obtidos são analisados de forma 

indutiva. Assim, buscou-se compreender a dinâmica de proteção das áreas 

transfronteiriça brasileiras via cooperação interagência, analisando qualitativamente o 

processo de planejamento e implementação dessas políticas conjuntas para região.  

No que se refere aos objetivos e procedimentos técnicos da pesquisa optamos 

pela utilização combinada de dois tipos pesquisa: a exploratória e a explicativa. A 

pesquisa exploratória pode ser compreendida como esforço do pesquisador em tornar o 

problema mais explícito e conhecido pela comunidade cientifica pressupondo a pouca 

informação sobre tal. Enquanto que, a pesquisa explicativa visa identificar fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência de determinado fenômeno. (MATIAS-

PEREIRA, 2012, p. 89) 

Logo, a presente pesquisa é primeiramente exploratória devido a pouca produção 

acadêmica, especialmente nacional, que faça a ligação entre o projeto brasileiro de 

defesa da fronteira e cooperação interagências para repressão dos crimes transnacionais 

e vulnerabilidades da faixa de fronteira. Em seguida, a pesquisa se coadunou ainda 

como um estudo de caráter explicativo, pois buscou compreender o porquê da opção 

interagência para a defesa da faixa de fronteira e ainda evidencia as consequências desta 

escolha para o Brasil. 

Na pesquisa proposta, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, foram 

adotadas duas vertentes: Primeiramente, a pesquisa documental, também reconhecida 

como fonte primária, onde se tem acesso às informações brutas, sem o recebimento de 

qualquer tratamento analítico, obtidas nos sites e documentos dos Ministérios da Defesa 

e da Justiça; E depois a pesquisa bibliográfica, também reconhecida como fonte 

secundária, que se refere aos trabalhos já produzidos e disponíveis na comunidade 

acadêmica, tais como livros, artigos científicos, teses, dissertações e outros. 

A hipótese defendida neste trabalho é que a preocupação com o aprofundamento 

das vulnerabilidades na faixa de fronteira aliado ao combate ao crime transnacional gera 

política pública de defesa e segurança pública via cooperação interagência direcionada 

aos novos desafios postos. Assim, os capítulos foram articulados a fim de demonstrar tal 
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relação entre o combate às vulnerabilidades e a criação de políticas de defesa e 

segurança nas fronteiras.  

No capítulo I, intitulado “Fronteiras Brasileiras, Crime Transnacional e 

Cooperação Interagência: conceitos e teorias” buscou-se fazer uma breve revisão de 

literatura sobre estes três vetores fundamentais da pesquisa, de modo que restasse clara 

a conceituação de cada um deles. Buscou-se ainda trazer o embasamento teórico desta 

pesquisa. 

No capítulo II, cujo título é “Políticas Brasileiras de Defesa e Proteção das 

Fronteiras”, buscou-se construir uma evolução das políticas brasileiras para região que 

culminaram na opção pela atuação interagências. Destacou-se a Estratégia Nacional de 

Defesa, os projetos SIVAM e Calha Norte, e ainda, o Plano Estratégico de Fronteiras. 

No capítulo III, intitulado “A Política Brasileira de Defesa e Segurança das 

Fronteiras Via Cooperação Interagência” buscou-se apresentar e analisar o processo de 

materialização da cooperação interagência no setor de segurança e defesa brasileira, no 

âmbito da sua faixa de fronteira.  

Neste sentido, as próximas páginas constituem um estudo acerca destas questões 

apresentadas ao longo dos três capítulos, evidenciando uma perspectiva acadêmica desta 

problemática. 
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Fronteiras Brasileiras, Crime Transnacional e Cooperação Interagências: 

conceitos e teoria. 
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CAPÍTULO 1 – Fronteiras Brasileiras, Crime Transnacional e Cooperação 

Interagências: conceitos e teoria. 

 

Ao iniciarmos o estudo da política brasileira de segurança e defesa nacional nas 

fronteiras faz-se necessário uma breve apresentação do que são estas áreas e de qual a 

sua importância para delimitação e constituição do estado nacional. A faixa 

transfronteiriça tem sido espaço de alta dinamicidade devido, em grande medida, ao seu 

alto grau de importância tanto para o contexto interno doméstico quanto para a ordem 

internacional, no caso brasileiro, especificamente, para ordem continental na América 

do Sul.  

As transformações ocorridas com fim da Guerra Fria trouxeram distintas e 

importantes consequências para a ordem internacional, onde restou claro a troca no eixo 

de frequência dos conflitos internacionais, ou seja, uma diminuição ou quase extinção 

das guerras globais e o aumento de conflitos regionais, sejam estes promovidos por 

atores estatais ou não-estatais. O incremento desta prática passou a demandar ainda uma 

utilização maior de armas, cuja procedência nem sempre é legal, e de pessoas. Estes 

equipamentos, material e humano, estão conectados às ações criminosas transnacionais, 

como tráfico de drogas, armas e pessoas. (SANDRONI, S/D) 

O crime transnacional vem se tornando uma prática nefasta e corriqueira que 

reflete e afeta significativamente certos setores da sociedade, impedindo seu 

desenvolvimento político, econômico e social. Na realidade brasileira, as fronteiras têm 

se transformando em área de destaque para a coadunação desses ilícitos tanto enquanto 

destino final, como também enquanto porta de entrada para práticas criminosas que se 

materializam nas grandes cidades.  

Ao perceber e admitir a importância da existência de um tipo de combate a estes 

crimes transnacionais, a Organização das Nações Unidas (ONU) traz a tona este debate 

e propõe a Convenção de Palermo. Em 2000, os representantes de cento e vinte e quatro 

países, incluindo o Brasil, assinaram na Itália a Convenção das Nações Unidas contra o 

Crime Transnacional.  
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Neste sentido, as fronteiras brasileiras demandam atenção por serem locais 

aonde vulnerabilidades crescentes vem instaurando-se ao logo dos anos, especialmente, 

tornando-se palco interessante para a atuação de grupos criminosos internacionais.  

 

1.1. O conceito de Fronteira 

O processo histórico de formação das fronteiras brasileiras, especialmente as 

terrestres, que é o foco deste estudo, ocorreu de forma complexa e intensa durante os 

anos que consolidaram a própria formação do estado brasileiro. Logo, é imprescindível 

conceber a ideia de fronteira sem correlacioná-la às noções de estado, território e 

soberania. 

Antes mesmo de adentramos as questões relativas às fronteiras terrestres 

nacionais, faz-se mister trazer algumas opiniões sobre a conceituação do que, para os 

estudiosos, pode ser considerado fronteira, haja visto o caráter polissêmico da palavra. 

Para o geógrafo precursor alemão, Friedrich Ratzel, as fronteiras devem ser 

compreendidas como o órgão periférico do Estado, que se destacam por duas condições 

essenciais: fronteira como zona – as cidades, e fronteira como linha – traçado 

geodésico. Nesta acepção, linhas e zonas são os limites a serem considerados. No 

dizeres do autor, “as fronteiras são os órgãos periféricos do Estado, o suporte e a 

fortificação de seu crescimento.” (RATZEL, 1895 apud CESAR e ALBUQUERQUE, 

2012, p.210; CATAIA, 2008) 

Entretanto, a despeito da importância da abordagem geográfica da questão, 

parece claro que esta não traduz mais a real e atual significância do que seja de fato a 

fronteira, visto que é composta por uma diversidade de nuances e características que 

precisam ser consideradas. Neste sentido, Oliveira (2009 apud LINJARD, 2012, p.14) 

aduz que “é consenso em vários estudiosos que os marcos geográficos não dão conta da 

tarefa de delimitar o espaço fronteiriço, uma vez que, rotineiramente, eles são 

persuadidos a ser esquecidos, ou ignorados. O espaço é apropriado, concreta e 

simbolicamente, e, por isso, sua delimitação transgride, usualmente, a física da 

geografia.” 
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Neste sentido, a conceituação que interessa a este trabalho deriva inicialmente da 

contribuição de Rudolf Kjelle, voltada para Ciência Política, onde a fronteira pode ser 

compreendida como a “epiderme dos estados”. Para o sueco, o estado e as fronteiras são 

apresentados a partir de uma perspectiva organicista, onde o primeiro é comparado a um 

organismo vivo que nasce, cresce, adquire maturidade e poder, podendo estagnar ou 

expandir-se. Enquanto que o segundo materializa-se como a epiderme de um corpo 

vivo, sendo a camada que primeiro recebe e transmite todas as manifestações de poder 

que se destinam ao centro (“cérebro”) estatal. (SCHERMA, 2012) 

A “epiderme”, no caso a fronteira, funciona com uma linha, que separa os 

ambientes internos e externos, que seria aquilo que representa a separação entre os 

territórios de estados vizinhos.  

Outra colaboração fundamental é a do brasileiro General Meira Mattos, que é 

considerado uma das referências nacionais mais importantes na área de geopolítica, que 

buscou aglutinar as diversas influências e produziu sua conceituação própria. Segundo o 

General,  

“A fronteira, destacada ou não como característica essencial da Nação-

Estado, sempre existe e é vital – é a linha ou faixa periférica que 

contorna o território, de cuja soberania o Estado não pode abdicar. 

Sendo, como é, uma região periférica, é a faixa de contato com outras 

soberanias, com o mar ou com o espaço aéreo cujos limites 

jurisdicionais e direito de utilização são regulados por leis 

internacionais. As fronteiras são, portanto, regiões sensíveis, onde os 

direitos soberanos dos Estados se contatam fisicamente”. (ESG, 2007, 

p.81) 

 

Assim, é possível destacar ainda que a existência de área territorial próxima à 

linha de divisória que é denominada como faixa de fronteira, de forma que amplia 

territorialmente aquilo que é concebido como fronteira.  Acerca da faixa de fronteira 

entende-se que 

“(...) os limites entre as nacionalidades se caracterizam por uma faixa de 

transição onde os valores de cada parte, particularmente a língua, raça, 

religião, ideologia, costumes e comércio, se interpenetram. Realmente, 

as faixas fronteiriças, quando habitadas, são regiões de endosmose 

cultural, daí a caracterização sociológica do chamado homem 

fronteiriço. Esta interpenetração se faz natural e pacificamente quando 

se trata de Estados amigos e é limitada e mesmo proibida quando se 

trata de Estados rivais. Mas, se a caracterização jurídica da fronteira é a 
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linha, a sua realidade cultural ou administrativa (instalação de postos de 

controle, alfândegas, elementos de vigilância ou defesa) é a faixa.” 

(MEIRA MATTOS, 1990, p.34 apud SCHERMA, 2012) 

 

Assim, é indubitável a contribuição de Meira Mattos para os estudos de 

segurança e defesa no Brasil, especialmente, no que se refere às questões relacionadas a 

território e fronteira, que é o objeto de estudo deste trabalho. A partir de suas 

constatações foram moldadas políticas e práticas adotadas pelas Forças Armadas, que 

iniciaram as atividades de proteção e monitoramento das fronteiras, e que até hoje 

influenciam as ações para essas regiões. 

Diante desta diversidade de conceituação, e consciente ainda da existência de 

tantas outras não apresentadas aqui, deve-se ter clarificado que todas as contribuições 

formam o background fundamental para compreensão do que é fronteira e de suas 

implicações para todo estado. 

 

1.2. Fronteiras terrestres brasileiras 

O Brasil possui uma enorme fronteira que o interliga com diversos países, sendo 

elas essencialmente dos tipos terrestres, marítimas, fluviais e aéreas. Todos os tipos de 

interligações existentes contam com uma complexidade de questões e fatores que 

merecem um estudo mais detalhado acerca de suas realidades. Contudo, o foco deste 

breve trabalho concentra-se nas fronteiras terrestres, ficando para outra oportunidade a 

apresentação do outros tipos de interligação. 

Neste sentido, apresentaremos um sucinto retrato sobre as fronteiras terrestres 

brasileiras na atualidade. Inicialmente, é necessário dizer que o Brasil possui a 

regulação de fronteira terrestre disposta no artigo 20
2
 da Constituição Federal vigente, 

onde se encontram os limites e disposições constitucionais sobre o tema.  

                                                 
2
 CF.88 - Art. 20. São bens da União: I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser 

atribuídos; II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções 

militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei (...) 

§ 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. 
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As faixas de fronteiras representam vinte e sete por cento do território brasileiro, 

delineado por onze estados da federação (RS, SC, PR, MS, MT, RO, AC, AM, RR, AP, 

PA), contando com cento e cinquenta quilômetros de largura, caracterizado pela faixa 

de fronteira. Esta possui ainda quase 17 milhões de quilômetros de extensão, com os 

quais faz fronteira com dez países latino-americanos (Guiana Francesa, Suriname, 

Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina).  

Na faixa de fronteira existem quinhentos e oitenta e oito municípios, sendo que 

cento e vinte e dois deles são limítrofes e fazem contato direto com algum dos dez 

países da América do sul. Neste universo são aproximadamente onze milhões de 

habitantes vivendo nestas regiões de acordo com os dados do Ministério da Justiça. 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2012) 

 Apesar da grandeza dos números, o que gera motivos para grandes preocupações 

tanto pelo governo quanto pela população são as inúmeras dificuldades que se 

apresentam nestas regiões. As atividades ilícitas e até mesmo violentas vêm crescendo 

nessas regiões, demandando uma atenção maior por parte dos ministérios e agencias 

governamentais. Assim, é possível compreender essa multiplicidade de problemas como 

vulnerabilidades sérias na região de fronteira, que precisam ser amenizadas ou mesmo 

aniquiladas para melhorar o bem-estar e o nível de desenvolvimento da área.  

 Entretanto, para compreender melhor a materialização de tais vulnerabilidades 

utiliza-se a macrodivisão da faixa de fronteira brasileira a partir da perspectiva dos três 

grandes Arcos: Norte, Central e Sul. Através desta divisão é possível compreender 

melhor a realidade de cada região do país, de modo que as ações sejam também 

planejadas no sentido de perceber tais especificidades.  

 O Arco Norte abrange a faixa de fronteira que compreende os territórios do 

Amapá, Pará, Roraima, Amazonas e Acre. As questões como base produtiva, posição 

geográfica e predomínio de população indígena foram os critérios essências para a 

subdivisão do arco em sub-regiões, quais sejam: (I) Oiapoque-Tumucumaque; (II) 

Campos do Rio Branco; (III) Parima- Alto Rio Negro; (IV) Alto Solimões; (V) Alto 

Juruá; (VI) Vale do Acre-Alto Purus. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 

2005) 
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 O Arco Central abrange a faixa de fronteira entre os estados de Rondônia, Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul. O Arco é fruto da transição entre a realidade da 

Amazônia e o Centro-Sul do Brasil e foram identificadas oito sub-regiões, e um 

indicador de grande diversidade nos tipos de organização territorial. É neste arco que se 

encontram ainda duas importantes bacias hidrográficas da região: Bacia Amazônica e a 

Bacia do Paraná-Paraguai. De acordo com a base produtiva e a identidade cultural 

dividiu-se nas seguintes sub-regiões: (VII) Madeira-Mamoré; (VIII) Fronteira do 

Guaporé; (IX) Chapada dos Parecis; (X) Alto Paraguai; (XI) Pantanal; (XII) 

Bodoquena; (XIII) Dourados; (XIV) Cone Sul-mato-grossense, os últimos quatro em 

Mato Grosso do Sul. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005) 

 O Arco Sul abrange a faixa de fronteira dos estados do Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul, e corresponde à área mais meridional do Brasil. A despeito das 

diferenças intraregionais, este arco constitui-se como espaço de maior influencia do 

legado socioeconômico e cultural europeu ao longo da faixa de fronteira brasileira. É 

ainda o arco mais afetado pela intensa dinâmica transfronteiriça fruto do projeto de 

integração econômica, promovida em grande medida pelo Mercosul. A diferenciação 

interna deste arco distinguiu três sub-regiões: o Portal do Paraná, no Noroeste 

paranaense; os Vales Coloniais Sulinos, subdivididos em três segmentos, Sudoeste do 

Paraná, Oeste de Santa Catarina e Noroeste do Rio Grande do Sul; e o segmento de 

fronteira da Mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul (segmento de fronteira 

conhecido culturalmente como Campanha Gaúcha). (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005) 

 A divisão da faixa de fronteira em Arcos e Sub-regiões permite uma melhor 

compreensão acerca da realidade de cada localidade ali situada. É impossível conceber 

que as fronteiras da Amazônia sejam iguais as do Sul, por exemplo, mas é certo que 

muitas mazelas são compartilhadas por todas as regiões de cada área. Entretanto, o 

enfrentamento deve se dar de acordo suas características específicas. No mapa (Figura 

1) a seguir tem-se a disposição dos arcos e sub-regiões. 
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FIGURA 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Integração Nacional, 2005; 

 

1.3. Crime Organizado Transnacional 

Em 2013, a Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional 

completou dez anos
3
 em vigor e estima-se que tal ilícito tenha deixado inúmeras vítimas 

e gerado ilicitamente no mínimo 870 bilhões de dólares por ano. O referido instrumento 

                                                 
3
 Apesar da Convenção de Palermo ter sido assinada em 2000, esta somente entrou em vigor em 2003. 
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evidencia o comprometimento e tentativa da comunidade internacional em coibir ações 

criminosas motivadas exclusivamente pelo lucro e realizadas por grupos organizados 

envolvendo mais de um país. (ONU, 2013)  

Entretanto, para que seja possível entender ainda mais o impacto dos crimes 

transnacionais no contexto atual é necessário que apresentemos as definições e 

conceitos acerca da natureza deste ilícito. O que seria de fato crime organizado 

internacional? Qual a conceituação mais adequada para que entendamos o problema de 

pesquisa ora proposto? Assim, a despeito das diversas denominações existentes e das 

discussões acadêmicas sobre o tema na área das ciências humanas, iremos apresentar 

algumas perspectivas que balizaram a construção da nossa conceituação. 

Ao explicar o conceito de transnacional, Evans e Newnham (1998, apud 

WERNER, 2009, p. 28) aduzem que o termo se refere aquilo que ocorre e se realiza 

através das nações. A nomenclatura “transnacional” é utilizada para designar as ações 

que ocorrem por meio das fronteiras dos estados, evidenciando assim os movimentos 

referentes ao transporte físico de objetos, de indivíduos, de informações e ideias, e de 

dinheiro e créditos.  

O termo transnacional foi utilizado com propriedade e pioneirismo por Samuel 

Huntington em seu artigo “Organizações transnacionais na política mundial”, de 1973, 

que define as organizações transnacionais a partir de três características:  

“Primeiro, cada uma delas é uma burocracia centralizada, organizada 

hierarquicamente e relativamente grande. Em segundo lugar, cada uma 

desempenha um conjunto de funções relativamente limitadas, 

especializadas e técnicas, em certo sentido: congregam inteligências, 

investem recursos financeiros, veiculam mensagens, promovem vendas, 

produzem cobre, atiram bombas e salvam almas. Em terceiro e último 

lugar, cada organização desempenha suas funções através de uma ou 

mais fronteiras internacionais e, tanto quanto é possível, com relativo 

desrespeito a esses limites. Elas são, enfim, organizações transnacionais 

e as atividades em que estão engajadas são operações transnacionais.” 

(HUNTINGTON, 1975, p.10) 

 

A contribuição de Huntington une-se também a perspectiva de Keohane e Nye, 

cuja concepção de transnacionalismo envolve as diversas interações materializadas além 

dos limites fronteiriços tradicionais estatais, e somam-se com a participação de 

diferentes agentes, onde pelo menos um deles, seja do governo ou de uma organização 
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intergovernamental. Neste sentido, os autores enfatizam no caráter público ou privado 

daqueles agentes que estão envolvidos na operação. O foco é voltado para o papel do 

estado como elemento chave na política global. Ademais, as relações transnacionais 

passaram a serem concebidas como as interações entre estados gerando os chamados 

processos transnacionais, que podem variar de uma simples viagem ao tráfico 

internacional de drogas. (HUNTINGTON, 1975) 

As colaborações de Huntington, Keohane e Nye foram empenhadas devido ao 

cenário estabelecido nas Relações Internacionais durante as décadas de 70 e 80, onde o 

papel do estado vinha sendo amplamente referendado. Ao passo que outras ocorrências 

foram tornando-se também constantes na ordem global, como o surgimento de 

conglomerados empresariais multinacionais, que passaram a demandar uma nova forma 

de gerenciamento, onde atores estatais e não estatais fossem em certa medida 

compreendidos e coordenados.  

No momento posterior, o debate acerca do transnacionalismo convergiu no 

sentido de compreender a importância do processo de propagação dos agentes não-

estatais e da ampliação das formas de comunicação em diferentes níveis, o que 

propiciou uma participação mais coletiva e diversificada de atores na política 

internacional. Tal situação de intensificação das relações transnacionais permitiu ainda a 

construção de uma agenda complexa e barganhada por agentes movidos por distintos 

interesses, entre eles governos, corporações e empresas multinacionais.  

Neste segundo debate acerca do transnacionalismo ocorrido na década de 1990, 

restou claro a importância das novas ferramentas de comunicação na formatação dos 

temas relevantes da política global do período. Neste âmago, Evangelista (1999, p.19) 

argumenta que atores domésticos não estatais podem deter recursos para influenciar 

significativamente o debate interno e, por conseguinte, a política externa de um país. No 

mesmo sentido, Florini (2000), Thomas, et al (1999), Werner (2009) e outros, explicam 

que a propagação de atores da sociedade civil em nível mundial, juntamente com a o 

desenvolvimento dos meios de comunicação, elevou a participação destes agentes na 

arena internacional, pressionando os Estados a satisfazerem suas demandas, inclusive 

utilizando-se das instituições internacionais.  
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A terceira parte da discussão sobre o transnacionalismo inicia-se nos anos 2000 

e prolonga-se até os dias de hoje, destacando que os atores estão organizados em 

diferentes núcleos e atuam para além das fronteiras. E, além da pressão exercida sobre 

os governos, passam a promover novas formas de regulamentação global. Segundo 

Schimtz (2007 apud Werner, 2009, p.31) 

“A principal contribuição é estabelecer que as redes transnacionais não 

apenas exercem pressão sobre os estados ou criam novas formas de 

regulamentação global, como também indicam que a mobilização 

transnacional apresenta efeitos negativos, identificando atores não 

estatais violentos, observável na atuação do terrorismo o qual vinha 

sendo ignorado até então.”  

 

Assim, o enfoque dado a transnacionalismo justifica-se à medida que sua 

concepção se modela ao longo dos anos, ganhando complexidade e importância para 

entender determinados fenômenos, que no caso desta pesquisa refere-se diretamente ao 

crime transnacional na região fronteiriça brasileira. Ademais, no transnacionalismo 

pressupõe-se a noção básica de que há efetiva relação entre atores em mais de um 

Estado.  

O crime transnacional tornou-se uma realidade preocupante para todos os países, 

haja visto que a globalização e o processo de transnacionalismo experimentado nos 

últimos anos trouxeram não somente os louros referentes ao desenvolvimento e 

aprimoramento das ferramentas de comunicação, mas também os reflexos negativos 

advindos do encurtamento das distâncias, especialmente, no tocante a materialização 

das ações criminosas. Os ilícitos praticados na condição de transnacionalismo afetam 

significativamente a administração dos Estados, enquanto unidade, mas também destes 

enquanto região.  

A despeito das divergências acadêmicas acerca da conceituação de crime 

transnacional, frequentemente, este é concebido através da sua versão organizada, que 

de fato é aquela que prejudica de maneira mais incisiva o ambiente doméstico dos 

Estados. Entretanto, cabe asseverar ainda que crime transnacional ora denominado 

como “simplificado”- praticado por um único indivíduo - também é percebido como um 

problema a ser enfrentado na realidade hodierna, porém seus efeitos podem ser menos 

nefasto do que os causados pelas redes de crime organizado internacional. 
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Dado a importância do crime organizado internacional faz-se indispensável 

apresentar sua conceituação de modo que restem claro os parâmetros utilizados pelos 

criminosos e sua forma de atuação. Inicialmente, é salutar saber que o marco legal 

internacional do tipo “crime organizado internacional” encontra-se na Convenção da 

ONU contra o Crime Organizado Transnacional
4
, aprovada por sua Assembleia Geral 

em 15 de novembro de 2000, e cuja aplicabilidade deu-se a partir de setembro de 2003. 

A Convenção tornou-se o marco para o enfrentamento e coibição do crime 

organizado transnacional por parte dos Estados-membros, buscando a construção de 

uma solução coletiva e, em certo sentido, eficaz. Obviamente, a normatização por si só 

não é suficiente para a solução do problema, mas já constitui um passo importante na 

jornada. Ademais, a cooperação internacional passa a ser considerada uma possibilidade 

factível e mesmo proativa para o gerenciamento de crise.  

O Escritório da ONU para Crime e Droga (UNODC) 
5
 aduz a respeito das 

consequências preliminares de tal instrumento a nível doméstico: 

“Os Estados-membros que ratificaram este instrumento se 

comprometem a adotar uma série de medidas contra o crime organizado 

transnacional, incluindo a tipificação criminal na legislação nacional de 

atos como a participação em grupos criminosos organizados, lavagem 

de dinheiro, corrupção e obstrução da justiça. A convenção também 

prevê que os governos adotem medidas para facilitar processos de 

extradição, assistência legal mútua e cooperação policial. 

Adicionalmente, devem ser promovidas atividades de capacitação e 

aprimoramento de policiais e servidores públicos no sentido de reforçar 

a capacidade das autoridades nacionais de oferecer uma resposta eficaz 

ao crime organizado.” (UNODC, 2013)  

  

No caso do Brasil, segundo a Constituição Federal de 1988, as convenções 

internacionais assinadas pelo corpo diplomático devem ser ratificadas pelo Congresso 

Nacional para ter validade no ordenamento jurídico brasileiro e assim surtir os devidos 

efeitos. A Convenção em questão passou a ter sua aplicabilidade garantida em março de 

                                                 
4
 Existem ainda três protocolos que complementam a referida convenção e se referem a áreas específicas, 

são eles: Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial 

Mulheres e Crianças; o Protocolo Relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, 

Marítima e Aérea; e o Protocolo contra a fabricação e o tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças e 

componentes e munições.   
5
 Sigla em inglês referente a “United Nation Office on Drugs and Crime”. 
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2004, por meio do decreto nº 5.015
6
. E ainda, no ano de 2013 entrou em vigor a lei nº 

12.850/2013 a respeito do combate ao crime organizado. 

No que tange às contribuições acadêmicas, os autores que pesquisam e 

trabalham a temática buscaram transcender a “letra fria da lei” e construir conceitos de 

forma crítica e inteligível, fazendo uma ligação entre o desejável e o real. Além disso, é 

possível compreender no espectro das relações internacionais, que a ausência de 

conflitos do tipo guerra na região fronteiriça permite um avanço na atividade criminosa 

transnacional, agregando cada vez mais valores à conceituação. 

Segundo Mingardi (2007) o que baliza o entendimento sobre a constituição do 

crime organizado é a presença de características fundamentais: 1) práticas de atividades 

ilícitas; 2) atividade clandestina; 3) hierarquia organizacional; 4) previsão de lucros; 5) 

divisão do trabalho; 6) uso da violência; 7) simbiose com o Estado; 8) mercadorias 

ilícitas; 9) planejamento empresarial; 10) uso da intimidação; 11) venda de serviços 

ilícitos; 12) relações clientelistas; 13) presença da lei do silêncio; 14) monopólio da 

violência; 15) controle territorial. Seu caráter transnacional é verificado quando na 

utilização da estrutura de mais de um Estado para a materialização do ilícito.  

A definição do crime organizado transnacional compreende um conjunto 

complexo e amplo de ações ilícitas que são repetidas vezes realizadas por um grupo de 

indivíduos que buscam ganhos materiais, desobedecendo às normas jurídicas, podendo 

                                                 

6
 O artigo 2º da Convenção em questão apresenta as terminologias e seus significados. “Art. 2º - a) 

"Grupo criminoso organizado" - 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; b) "Infração grave" - ato que constitua infração punível com uma pena de privação de 

liberdade, cujo máximo não seja inferior a quatro anos ou com pena superior; c) "Grupo estruturado" - 

grupo formado de maneira não fortuita para a prática imediata de uma infração, ainda que os seus 

membros não tenham funções formalmente definidas, que não haja continuidade na sua composição e que 

não disponha de uma estrutura elaborada; d) "Bens" - os ativos de qualquer tipo, corpóreos ou 

incorpóreos, móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, e os documentos ou instrumentos jurídicos que 

atestem a propriedade ou outros direitos sobre os referidos ativos; e) "Produto do crime" - os bens de 

qualquer tipo, provenientes, direta ou indiretamente, da prática de um crime; f) "Bloqueio" ou 

"apreensão" - a proibição temporária de transferir, converter, dispor ou movimentar bens, ou a custódia 

ou controle temporário de bens, por decisão de um tribunal ou de outra autoridade competente; g) 

"Confisco" - a privação com caráter definitivo de bens, por decisão de um tribunal ou outra autoridade 

competente; h) "Infração principal" - qualquer infração de que derive um produto que possa passar a 

constituir objeto de uma infração definida no Artigo 6 da presente Convenção; i) "Entrega vigiada" - a 

técnica que consiste em permitir que remessas ilícitas ou suspeitas saiam do território de um ou mais 

Estados, os atravessem ou neles entrem, com o conhecimento e sob o controle das suas autoridades 

competentes, com a finalidade de investigar infrações e identificar as pessoas envolvidas na sua prática;” 
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inclusive atentar contra o país e sua população propriamente dita. (BROOME, 2000 

apud WERNER, 2009) 

O estudioso do tema, Jay Albanese (2007, p.04), define que “crime organizado é 

um empreendimento criminal contínuo que trabalha racionalmente para lucrar com 

atividades ilícitas que estão na demanda do grande público. Sua existência contínua é 

mantida pelo o uso da força, ameaça, e/ou a corrupção de funcionários públicos”.  

Ainda na obra “Organized Crime in our times” (2007), Albanese discute sobre 

crime organizado transnacional caracterizando-o através de um processo planejamento 

e/ou execução de ilícitos que envolvam a estrutura mais de um país. O autor fornece 

ainda uma tabela listando os ilícitos praticados nestas condições: 

Figura 1 

Fonte: Albanese, 2007,p.206 

A tabela 1.0 foi desenvolvida pela ONU e serve de baliza para seus Estados-

membros, que podem fazer a distinção dos crimes contra o patrimônio, contra serviços e 

contra os negócios. O roubo de objetos, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, 

corrupção, entre outros, fazem parte do escopo de atuação das organizações criminosas 

transnacionais. É possível perceber que na materialização dos crimes listados, as 

características elencadas, tais como hierarquia, previsão de lucro e outros sejam 

indispensáveis para sua coordenação. 
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Neste sentido, de acordo com os argumentos ora apresentados resta evidente a 

importância do conhecimento das nuances que perpassam a atividade criminosa 

organizada transnacional de maneira global, e especialmente daqueles que são próprios 

do ambiente de fronteira. 

 

1.4. O crime transnacional: segurança pública e defesa nacional 

O crime organizado transnacional tem por natureza ser multifacetado e aparecer 

sob as mais diversas modalidades, atingindo claramente a realidade doméstica das 

nações, e ainda, das regiões em que estão inseridos. No caso dos ilícitos que ocorrem 

nas fronteiras, as consequências são ainda mais dramáticas. Seguramente, tais distúrbios 

tornam-se problemas tanto de ordem de segurança, especificamente, a pública, quanto 

de defesa nacional. Cabe então destacar brevemente as duas vertentes que vislumbram 

garantir a ordem e paz nacional, diferenciando uma da outra. A despeito da utilização 

dos termos “defesa” e “segurança” como expressões sinônimas, a bem da verdade o que 

existe é uma relação de complementaridade entre os dois conceitos. 

A Política Nacional de Defesa
7
 (PND) atenta à corriqueira confusão de 

significados constrói os conceitos de forma individualizada, expondo suas nuances e 

características. Tradicionalmente, a segurança é concebida a partir do ângulo de 

confrontação entre nações, referindo-se a proteção contra ameaças de outras 

comunidades políticas, genericamente entendido, como a defesa externa. O 

desenvolvimento das sociedades e o aprofundamento da interdependência entre os 

estados agregaram novas demandas e valores ao debate. Assim, lentamente, o conceito 

de segurança foi ampliado, passando então a abranger os campos político, militar, 

econômico, psicossocial, científico-tecnológico, ambiental e outros. A garantia da 

segurança pressupõe medidas de largo espectro, para além da defesa externa, também 

focada na defesa civil, segurança pública e nas políticas econômica, educacional, de 

saúde e outras. Neste sentido, a segurança pode ser posta a partir da perspectiva do 

                                                 
7
 Definição do próprio documento: “A Política Nacional de Defesa (PND) é o documento condicionante 

de mais alto nível do planejamento de ações destinadas à defesa nacional coordenadas pelo Ministério da 

Defesa. Voltada essencialmente para ameaças externas, estabelece objetivos e orientações para o preparo 

e o emprego dos setores militar e civil em todas as esferas do Poder Nacional, em prol da Defesa 

Nacional.”  
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indivíduo, da sociedade e do Estado, resultando em definições distintas a partir da 

perspectiva escolhida. (PND, 2012) 

Ainda de acordo com a PND (2012, p.2): 

“Segurança é a condição que permite ao País preservar sua soberania e 

integridade territorial, promover seus interesses nacionais, livre de 

pressões e ameaças, e garantir aos cidadãos o exercício de seus direitos 

e deveres constitucionais;” 

 

 Sobre o tema, Rudzit e Nogami (2010, p.20) também aduzem acerca da 

amplitude do conceito, afirmando que:  

“O conceito de segurança deve ser entendido como sendo 

explicitamente no sentido político. Ele deve ser aplicado à segurança do 

Estado, em termos de território, suas instituições e daqueles que o 

representam. Ou seja, uma situação de segurança/insegurança é definida 

em relação às vulnerabilidades, tanto internas quanto externas, que 

ameacem ou tenham o potencial de derrubar ou enfraquecer as 

estruturas do Estado (territorial e institucional) e seu regime político”.  

 

 A segurança está relacionada à qualidade em que o Estado, a sociedade e ou os 

indivíduos sentem-se livres de riscos, pressões ou ameaças, incluindo de necessidades 

extremas. Enquanto que a defesa é o ato efetivo onde se busca obter o manter o grau de 

segurança desejado. (PND, 2012) 

Segundo a PND (2012, p.2): 

“Defesa Nacional é o conjunto de medidas e ações do Estado, com 

ênfase no campo militar, para a defesa do território, da soberania e dos 

interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, 

potenciais ou manifestas”. 

 

No entendimento de Martins (1992), a Defesa Nacional é uma expressão 

nominal formada por um substantivo – defesa – e um adjetivo que o qualifica – 

nacional. A defesa pode ser compreendida com a atividade (prevenção) que objetiva 

conservar (defende-se o que se tem: vida, integridade, bens) ou repelir (uma agressão, 

mesmo que potencial, defender-se contra-atacando ou recuperando o que foi retirado). 
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Assim, a defesa pode figurar como uma ação (mesmo que na forma de prevenção), uma 

ação relativa à outra ação (defender-se ou agredir) ou uma ação caracterizada pelos fins. 

A Defesa Nacional está sempre relacionada com participação do corpo militar 

brasileiro, principalmente, das Forças Armadas, que têm desempenhado papel 

fundamental na defesa do país tanto contra possíveis ameaças externas, quanto no 

enfrentamento dos desafios domésticos. Não raramente é possível encontrar membros 

do Exército Brasileiro ajudando em algum tipo de operação envolvendo a criminalidade 

e o controle interno de situação de risco. Por isso, a despeito da relação feita entre o 

dever das Forças Armadas frente às ameaças externas, é praticamente impossível não 

contar com sua participação na prevenção e na resolução de problemas doméstico de 

segurança pública. 

Neste âmago, cabe então clarificar o que é segurança pública e qual nuance nos 

permite relacioná-la com os conceitos de segurança e defesa nacional. A previsão legal 

onde se tem a conceituação de segurança pública é o artigo 144 da CF/88, que diz: 

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

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seguintes órgãos:  

I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária 

federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros 

militares. 

 

 Já na referência constitucional é possível compreender a importância de tal 

segmento para o Estado brasileiro, avocando a responsabilidade dos governantes para 

que criem ferramentas suficientemente boas a fim de proteger a ordem pública e 

garantir o bem-estar das pessoas. O legislador aduz ainda que a segurança é uma 

responsabilidade de todos, deixando clara a necessidade da participação da sociedade 

como um todo. 

 O Ministério da Justiça (2013) aduz que “a Segurança Pública é uma atividade 

pertinente aos órgãos estatais e à comunidade como um todo, realizada com o fito de 

proteger a cidadania, prevenindo e controlando manifestações da criminalidade e da 
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violência, efetivas ou potenciais, garantindo o exercício  pleno da cidadania nos limites 

da lei”. 

A segurança pública é um dos pontos mais importantes na agenda brasileira, 

especialmente, por interferir diretamente na vida das pessoas. O combate à 

criminalidade tornou-se uma missão diária, onde as instituições buscam promover ações 

eficientes a fim de conter as vulnerabilidades existentes e elevar a sensação de 

segurança das cidades. A competência na área de segurança pública fica a cargo das 

polícias, particularmente, a judiciária
8
. É inegável o papel destas instituições no controle 

social voltado a manutenção da ordem pública e o auxílio nas emergências ou 

catástrofes. 

Entretanto, a despeito do papel destas instituições e suas iniciativas de proteção à 

sociedade, não raramente é possível perceber as dificuldades enfrentadas por elas diante 

de certas situações. A precariedade de algumas polícias, a falta de investimento, o 

número insuficiente de efetivo e a insatisfação da classe policial, faz com que a 

segurança pública não atinja os níveis desejáveis. Outrossim, a violência e 

criminalidade crescem veloz e exponencialmente nas cidades brasileiras, e o 

narcotráfico tem papel fundamental neste processo de disseminação da criminalidade. 

Esta dura realidade a respeito do sistema policial brasileiro, o enfraquecimento 

em certo sentido dessas instituições, passa então a demandar soluções outras para o 

enfrentamento da violência e da criminalidade. Dentre as soluções possíveis, uma, em 

particular, nos interessa nesta pesquisa: a cooperação interagência, onde as instituições 

de segurança e defesa atuam conjuntamente para o alcance de um objetivo único. É 

neste aspecto que focaremos a análise deste trabalho.  

A relação entre Defesa e Segurança Pública vem tornando-se mais forte e 

interdependente a cada dia, operações tradicionalmente militares passam a ter a 

colaboração das polícias, enquanto que os militares são cada vez mais solicitados para 

resolução de conflitos de ordem doméstica, vide a pacificação das comunidades no Rio 

de Janeiro (Complexo do Alemão e etc.). Assim, quando nos remontamos à proteção 

das fronteiras brasileiras torna-se ainda mais factível essa articulação, pois as Forças 

                                                 
8
 Segundo Maria Helena Diniz (1988) a Polícia Judiciária é aquela exercida pelas autoridades policiais, no 

território de duas respectivas circunscrições, com o intuito de apuração das infrações penais de sua 

autoria. (Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1988, v. 3, p.624). 
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Armadas que é a instituição responsável pela região passa a interagir com as Forças de 

Segurança Pública (polícias) a fim de garantir melhores níveis de segurança para região. 

 

1.5. Cooperação Interagência 

A compreensão acerca do que é a cooperação interagência constitui parte 

fundamental para o completo entendimento deste trabalho, fato este que nos exige a 

apresentação de tal conceito de forma clara e coerente. Inicialmente, cabe afirmar que 

tal relação entre agências sempre ocorreu em certa medida, porém não de forma 

institucionalizada. Os governos e seus órgãos frequentemente interagem entre si, sejam 

trocando pareceres, informações, efetivos, entre outros, a fim de solucionar 

determinados problemas que se fosse enfrentado isoladamente não poderia se vencido 

ou mesmo parcialmente resolvido.  

Para entender o que é a cooperação interagência deve-se saber o que são as 

agências e quais instituições podem ter o status de agências no contexto da pesquisa. A 

etimologia da palavra “interagência” nos remete a junção de duas palavras de origem 

latina: “inter”, que significa entre, e “agere” que significa fazer ou realizar. Nesta 

compreensão já possível perceber o caráter integrador do termo, restando evidente a 

realização de uma determinada atividade por meio da junção de mais de uma força. 

Entretanto, a ação interagência foi assim designada devido à utilização de tal 

terminologia no modus operandi estadunidense, onde existem as agências que fazem 

parte da organização governamental. 

 No caso do Brasil, as agências propriamente ditas foram normatizadas pela lei 

nº 9.649 de 1998, sendo concebidas como agências executivas, onde se delegou ao 

Poder Executivo, a capacidade de qualificar como agência as autarquias ou fundações 

cujos requisitos tenham sido cumpridos, especificamente, o plano estratégico de 

reestruturação e de desenvolvimento institucional, bem como a celebração de Contrato 

de Gestão com o Ministério correspondente. (RAZA, 2013, p.12) Desta forma, ao 

utilizarmos a expressão interagência no contexto brasileiro é preciso ter claro que se 

trata de uma concepção ampla e multidimensionada, onde se une uma reflexão em 

abstrato e outra em nível prático, possibilitando com que os entes que fazem parte da 

administração pública possam ser considerados agências, assim como as entidades civis 
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que eventualmente venham a participar do processo. O objetivo desta nomenclatura 

horizontalizada é garantir a igualdade de condições e responsabilidades entre os entes 

envolvidos. 

Neste âmago, emerge como opção viável a cooperação interagência, onde 

instituições se articulam conjuntamente com a intenção de alcançar um objetivo final 

único. A ação em ambiente interagência pode ser organizada por meio da coalizão de 

agências governamentais, para responder mais direta e objetivamente aos desafios e 

problemas que se apresentam na realidade atual, por meio de um enfrentamento coletivo 

destas questões. 

No caso brasileiro, admite-se uma tendência crescente da ação interagência na 

tentativa de solucionar problemas hodiernos nas mais diversas áreas, e precipuamente, 

naquelas relacionadas à segurança e defesa. O Governo Federal tem investido na ação 

integrada dos órgãos da administração pública, como Ministério da Defesa, Ministério 

da Justiça e Ministério da Fazenda. As agências que fazem parte destes ministérios, 

como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, Polícia da Receita 

Federal, entre outros, articulam-se a fim de coibir ilícitos e diminuir vulnerabilidade nas 

faixas de fronteira. 

 

1.6. Questões Teóricas 

O presente trabalho busca evidenciar a importância prática da cooperação 

interagência para o projeto brasileiro de defesa e segurança pública. Entretanto, a 

despeito do seu caráter pragmático se faz necessário também compreender o 

embasamento teórico utilizado neste trabalho, importante e necessário para a 

comprovação da hipótese. 

Apesar de o trabalho ter sido balizado dentro do contexto da política brasileira 

de defesa e segurança, o ponto fulcral aqui explorado é a interação entre as diversas 

instituições - as agências - a fim de combater e coibir os problemas e vulnerabilidades 

presentes na faixa de fronteiras. Neste sentido, o presente estudo poderia ter se acostado 

em algumas teorias, como, por exemplo, a Teoria da Securitização. Porém, devido ao 
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foco dado ao papel das instituições priorizamos então a utilização da Teoria Neo-

Institucionalista. 

O Neo-institucionalismo não representa uma corrente teórica cujo pensamento 

seja unificado, existindo três vertentes que o formam, quais sejam: o institucionalismo 

histórico, o institucionalismo racional e o institucionalismo sociológico. Entretanto, no 

espectro desta pesquisa cabe trazer a construção do institucionalismo histórico. E em 

todas as vertentes busca-se elucidar o papel exercido pelas instituições na determinação 

de resultados sociais e políticos. (HALL & TAYLLOR, 2003) 

 Assim, no que se refere ao papel das diversas instituições para a proteção e 

defesas das fronteiras, tem-se claro como tal atuação interfere diretamente na realidade 

social e política da região. Na medida em que o Estado, por meio de seu aparato 

burocrático – suas instituições – atua de forma integrada naquela região produzem um 

reflexo importante na situação destes lugares. 

A definição do institucionalismo histórico constrói-se a partir da opção por um 

projeto científico que se propõe a elucidar questões sobre a construção, manutenção e a 

adaptação das instituições. Bem como, pressupõe-se nesta corrente que os atores 

políticos têm metas e objetivos, o que se perfaz como objetivo da ação social, sendo 

uma abordagem mais ampla do que aquelas cujos fins são exclusivamente racionais 

(escolha racional). (SANDERS, 2008) 

Seguindo a linha defendida por Sanders, no caso em tela, a opção por uma 

cooperação interagência não significa exclusivamente o alcance de fins racionalmente 

elencados, como a contenção do crime transnacional, mas também a existência de um 

projeto político e social mais amplo, especialmente, reforçando a presença do Estado 

brasileiro na região. 

Segundo Elizabeth Sanders (2008 apud RIBEIRO, 2012, p. 92), a respeito da 

natureza do institucionalismo histórico tem-se: 

“O institucionalismo histórico elege como objeto de estudo não apenas 

o indivíduo hipotético-dedutivo, mas o coletivo de agentes em interação 

contínua, seja no âmbito de instituições, seja com atores que pressionam 

por mudanças institucionais. Os resultados das escolhas sociais são mais 

fluídas e imprevisíveis, uma vez que a interações se dão entre agentes 

cujas ações detém finalidades mais amplas e entre agentes dentro e fora 

das instituições”.    
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 O institucionalismo histórico também se diferencia das outras modalidades 

inerentes ao Neo-institucionalismo no que se refere à importância dada aos processos de 

gestão e adoção de decisões políticas em sua evolução e sequencia histórica. 

(MENDONZA, 2007) Os gestores passam a perceber as mudanças que ocorrem ao 

longo do tempo, para que através deste exercício seja possível construir políticas 

adequadas e condizentes com a realidade atual de cada tempo. Assim, se as soluções 

anteriores não são mais suficientes no que se refere à situação da defesa da faixa de 

fronteira, a busca pela construção de uma solução institucional baseada na 

transformação histórica e temporal das regiões e dos atores torna-se factível e plausível.  

 Segundo March & Olsen (2008) a preocupação com as instituições é o reflexo 

das transformações das instituições sociais e do persistente comentário de seus 

observadores. As instituições sociais, política e econômicas têm se tornado cada vez 

mais importante à vida coletiva, devido a sua complexidade e seus muitos recursos. Os 

principais atores são organizações formais e as instituições burocráticas e da lei detém 

um papel preponderante na vida contemporânea. 

 De acordo com os estudos de March & Olsen (2008, p.122),  

“A atenção às instituições políticas aumentou na literatura sobre 

legislaturas, orçamentos, elaboração de políticas públicas, governo local e 

elites políticas. Ela encontra-se manifesta em estudos sobre a origem do 

Estado e sobre o desenvolvimento da capacidade administrativa nacional. 

Ela reflete-se em duas redescobertas marxistas: do Estado como um 

problema dentro da Economia Política e da importância dos fatores 

organizacionais para o entendimento desse papel. Ela está presente em 

estudos sobre organizações formais e, particularmente, em estudos sobre o 

lugar de tais organizações na implementação de políticas públicas”. 

 

Neste sentido, resta evidente a importância da compreensão do papel das 

diversas instituições dentro da concepção e da implementação de determinadas políticas 

públicas pelo Estado. Destaca-se a participação destas instituições e sua influência 

direta na capacidade administrativa nacional, onde o Estado tem participação 

fundamental.  

Cabe ainda, trazer a definição do que seja instituição dentro deste viés teórico 

ora trabalhado. Segundo Hall & Tayllor (2003), de maneira geral pode ser 
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compreendido como os procedimentos, normas, protocolos e convenções oficiais e 

oficiosas inerentes à estrutura organizacional da comunidade política ou da economia 

política. Tal parâmetro vai desde as regras que compõe uma ordem constitucional, 

passando por procedimentos de funcionamento habituais de uma organização até às 

convenções que governam os comportamento dos sindicatos ou as relações entre bancos 

e empresa. Habitualmente unem-se instituições às organizações e às regras ou 

convenções editadas pelas organizações formais.  

 Segundo define Levi (1991 apud ROCHA, 2005), as instituições formais que 

estão mais diretamente relacionadas aos fenômenos políticos e apresentam-se como o 

subconjunto particular de instituições, caracterizados por arranjos formais de 

indivíduos, e de regulação comportamental os quais mediante o uso de regras explícitas 

e de processos decisórios, são implementadas por um ator ou conjunto de atores 

formalmente reconhecidos como portadores deste poder. Tais regras podem ser escritas 

na forma de lei ou ainda representar acordos verbais e costumeiros, variando de acordo 

com as instituições. Entretanto, a expectativa de comportamento está sempre clara. 

 Neste âmago, no que tange ao nosso objeto de pesquisa torna-se simples 

compreender a natureza das instituições espelhando-se nas conceituações ora 

apresentadas. Sabe-se que na proteção das fronteiras via interação entre governo e seus 

órgãos, arregimenta-se diversas agências que fazem partes dos Ministérios de Estado, 

sendo assim possuem regras claras de funcionamento e organização. Além disso, no 

próprio processo de cooperação interagência existem leis e regras que devem ser 

cumpridas formando assim o desenho institucional do processo. Tais instituições são 

portadoras de certo poder dentro do leque de abrangência das suas atuações, e um poder 

ainda maior, quando estas agem de forma combinada, como é no caso em tela. Este 

poder torna-se então o fator que irá determinar as transformações sociais, evidenciando 

assim a influência das instituições nas políticas públicas adotadas. 

No institucionalismo histórico existem ainda quatro características próprias que 

devem ser observadas: a) A relação entre as instituições e o comportamento individual 

apresenta-se de forma muito geral; b) As assimetrias de poder podem ser associadas ao 

funcionamento e ao desenvolvimento das instituições; c) Tende-se a formar um 

entendimento acerca do desenvolvimento institucional que privilegia as trajetórias, as 

situações críticas e as consequências imprevistas. E tendem ainda a comparar a 
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contribuição das instituições a certas situações políticas, com a contribuição de outros 

tipos de fatores, como por exemplo, as ideias. (HALL & TAYLLOR, 2003) 

As instituições então podem ser percebidas como os espaços onde os diversos 

atores sociais desenvolvem suas práticas. O ponto fundamental constitui-se na 

possibilidade das instituições influenciarem os processos políticos, e por conseguinte, os 

conteúdos políticos através da institucionalização de padrões de ação e de processos de 

negociação no contexto de organizações e procedimentos. Tal escopo enfatiza a 

necessidade de diferenciação entre padrões de comportamentos pretendidos e os 

existentes e as próprias instituições. Estas então emergem como fruto de negociações 

entre os atores políticos, sendo esta sua qualidade. (FREY, 2000) 

Neste sentido, é possível se compreender que as instituições envolvidas no 

processo de combate ao crime transnacional, mediante seus atores mais expressivos, 

como a Presidente e o Vice-presidente da República aliado aos Ministros da Defesa e da 

Justiça buscam a partir das perspectivas históricas consolidar um novo modelo de 

atuação institucionalizada para a defesa destas áreas. Ao denotar que a criminalidade 

precisa ser combatida na região, e que esta é ao mesmo tempo uma problemática de 

defesa nacional e de segurança pública justifica-se a criação de um novo método de 

abordagem institucionaliza da problemática que é a cooperação interagência. 

Os arranjos institucionais empreendidos pelos atores políticos envolvidos no 

processo desembocam na institucionalização de novos padrões e parâmetros de 

comportamento para a defesa desta área do Brasil. O vetor tempo evidencia a 

possibilidade de transformação das instituições a fim de que políticas públicas sejam 

moldadas, no caso do nosso objeto, as políticas de segurança e defesa, para a partir de 

então transformar a realidade social destas regiões. 

As origens e o desenvolvimento das instituições são percebidos em três níveis 

distintos: Primeiramente, tem-se o topo, onde basicamente situam-se a função do 

presidente, juízes, burocratas e intelectuais. Depois, tem-se a base, onde estão os 

movimentos sociais e os grupos motivados por ideias de mudança. E a terceira, que é o 

enfoque da teoria institucionalista histórica, tem-se que o estabelecimento e a mudança 

institucional pode ser alcançados através da interação entre Estados e sociedade, por 
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meio da busca por atores e condições que influenciem os resultados políticos estudados. 

(SANDERS, 2006) 

Neste sentido, a cooperação interagência tem na sua própria essência o caráter 

transformador proposto pela teoria neo-institucionalista, na medida em que diversos 

atores, estatais e não estatais, interagem e articulam-se entre si, influenciam na produção 

de política pública para defesa das fronteiras. Por mais que a demanda venha da base, 

ou seja, daqueles que estão sendo diretamente prejudicados com as vulnerabilidades na 

faixa de fronteira, e que os atores que estão no topo também estejam conscientes deste 

processo, o que vai de fato influenciar os resultados políticos é a interação entre estes 

dois polos, tal qual é defendido por esta teoria. A produção de política pública para esta 

região será viabilizada então a partir destes arranjos institucionais. 

No mesmo sentido, outro enfoque interessante trazido por tal aporte teórico é de 

que a criação das instituições, quais sejam os padrões de atuação, protocolos, entre 

outros, define as evoluções subsequentes da sociedade. Na medida em que as 

instituições vão surgindo e se modificando, as evoluções vão naturalmente aparecendo. 

Assim, resta evidente que a abordagem interagência para solução dos problemas de 

vulnerabilidade fronteiriça, constituídas como um novo padrão de atuação, representam 

também uma evolução na elaboração de políticas pública para o setor, cuja referência 

situa-se na própria história e nas transformações evidenciadas com tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

Políticas Brasileiras de Defesa e a Proteção das Fronteiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Capítulo 2: Políticas Brasileiras de Defesa e a Proteção da Fronteira 

 

Após duas guerras mundiais, a agenda de diversos países tem como um dos 

pontos prioritários a questão da segurança e da defesa.  Entre outros motivos, o foco 

dados a estas questões, dar-se-á em grande medida por ter se instalado nas relações 

internacionais a ideia de que o poder está relacionado com capacidade militar. Tal 

assertiva é observada no trabalho de Joseph Nye, que 

“sustenta que o poder militar expressar-se-ia por meio de ameaças, 

permitiria a coerção, dissuasão e proteção, além de dar origem a 

políticas governamentais como a diplomacia coercitiva, a guerra e as 

alianças.(...) Menciona também a capacidade persuasiva do poder 

militar, que poderia, em situações específicas, gerar admiração, 

reconfortar, proteger, auxiliar os desvalidos, e etc”. (ALSINA JR,  

2009, p.175) 

 

 

 Desta forma, nenhum o estado que tenha pretensões reais de fazer parte 

assertivamente do sistema internacional pode olvidar-se de construir e aperfeiçoar suas 

potencialidades no setor de segurança e defesa. Além disto, como foi explicado no 

capítulo anterior, as noções segurança e defesa estão ampliadas e interligadas entre si, o 

que justifica ainda mais a atenção devotada a tais questões. Neste fulcro, foram e estão 

sendo implantadas diversas políticas de estado que corroboram na diminuição das 

vulnerabilidades internas e melhoram os níveis de segurança. 

  A experiência brasileira foi também construída gradativamente ao longo dos 

anos, onde a ausência de conflitos de alta intensidade do tipo guerra e a absência de 

engajamento em tarefas desta ordem, refreou o ímpeto brasileiro para a conformação de 

política de estado no setor. Entretanto, nos últimos anos tem havido um esforço 

significativo por parte dos governos, especialmente entre 1995-2012, no sentido de 

melhorar e consolidar tais políticas de segurança e defesa. E ainda, no que tange as 

fronteiras do Brasil, foi dado especial suporte para estas áreas devido à importância 

estratégica destas tanto a nível doméstico quanto a nível externo. Além da criação do 

Ministério da Defesa, diversos documentos foram emitidos no setor a fim de melhorar o 

suporte a tais regiões. 
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2.1. A criação do Ministério da Defesa Brasileiro 

 O estado brasileiro sempre buscou manter uma postura de pacificador no cenário 

internacional, mantendo-se em grande parte do tempo longe das disputas bélicas e 

garantindo a paz continental. Tal opção deixou ao Brasil um legado de obsolescência 

nas políticas de defesa e segurança por décadas, e que hodiernamente vem sendo 

consolidada e expandida graças ao empenho dos últimos governos.  

 O Brasil durante muito tempo não possuía uma organização institucional 

permanente focada na formulação de uma política de segurança e defesa de cunho 

estatal. As demandas referentes à criação e implementação nessa área estava a cargo do 

Estado Maior das Forças Armadas, que definia os rumos políticos, estratégicos e 

operacionais até a década de 1990.  Assim, por melhor que fosse a intenção das Forças 

Armadas, provavelmente não seria suficientemente capaz de responder às dinâmicas 

sociais, especialmente, no pós-guerra fria, onde o papel das Forças Armadas passa ser 

questionado e marginalizado pelos governos. 

 A flagrante necessidade de transformação do panorama brasileiro de defesa 

aliado a vontade política de modificação das diretrizes então vigentes permitiu a criação 

do Conselho de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDEN
9
). Em 1996, a pedido 

do então Presidente, Fernando Henrique Cardoso (FHC), é elaborado a Política 

Nacional de Defesa (PND).  

 A despeito das críticas feitas a PND, especificamente, sobre o fato de não ser 

propriamente um documento de defesa, este foi o documento precursor na tentativa de 

articulação entre política brasileira de defesa e política externa, explicando o papel da 

defesa no projeto nacional e a possível cooperação neste campo. (FERNANDES, 2006; 

ALSINA JR, 2003; OLIVEIRA et al, 2012) 

 A dificuldade na articulação entre as Forças Armadas e os civis retardou a 

criação do Ministério da Defesa. O General Benedito Leonel, então Ministro-chefe do 

                                                 
9
 Participavam do CREDEN os ministros da Marinha, Exército, Aeronáutica, Estado Maior das Forças 

Armadas, Casa Civil, Justiça, Relações Exteriores e da Secretaria de Assuntos Estratégicos.  
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Estado Maior das Forças Armadas, foi o responsável pela articulação que deu origem ao 

Ministério da Defesa
10

 em 1999.  (ZAVERUCHA, 2005 apud OLIVEIRA et al, 2012). 

 Segundo Oliveira et al (2012, p.186), a “resistência dos militares ao controle 

civil e a falta de coordenação entre o comando civil do ministério e os comandantes das 

respectivas Forças Armadas atravancaram sua atuação. O resultado, portanto, foi a 

fragilidade do Ministério.” Os anos que seguiram foram marcados pelo enfrentamento 

entre militares e civis, falta de coordenação e a inoperância da pasta em questão.  

 

2.1.1. O Ministério da Defesa no Governo Lula (2003-2010) 

 A mudança de perfil da política externa brasileira adotada pelo governo Lula 

(2003-2010) possibilitou também a transformação do Ministério da Defesa. Apesar a 

atuação limitada do Ministério ainda nos primeiros anos do mandato, cabe aqui destacar 

a revisão feita da Política Nacional de Defesa em 2005.  

 A PND constitui-se como documento oficial que marcou a integração 

interministerial civil e militar, proporcionando as regras de caráter estratégico em 

setores chaves para a sociedade brasileira. Assim, 

“A Política Nacional de Defesa (PND) é o documento condicionante de 

mais alto nível do planejamento de ações destinadas à defesa nacional 

coordenadas pelo Ministério da Defesa. Voltada essencialmente para 

ameaças externas, estabelece objetivos e orientações para o preparo e o 

emprego dos setores militar e civil em todas as esferas do Poder 

Nacional, em prol da Defesa Nacional.” (PND, 2005) 

 

A divisão da PND subdivide-se em oito partes onde é possível encontrar os 

temas de defesa e segurança, o ambiente internacional e o ambiente regional, e o 

entorno estratégico na fronteira, restando claro pontos relevantes para o Estado 

brasileiro referente à segurança e defesa nacional.  

 A guinada dada pelo Ministério da Defesa no Governo Lula iniciou-se com a 

nomeação do Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e político, Nelson Jobim, 

                                                 
10

 Em 10 de junho de 1999, o Ministério da Defesa foi criado oficialmente através da Lei Complementar 

n° 97 de 1999, substituindo os antigos Ministério da Marinha, Ministério do Exército e Ministério da 

Aeronáutica, que foram transformados em Comandos do Ministério da Defesa. O Estado-Maior das 

Forças Armadas foi extinto na mesma data. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_junho


45 

 

para o comando da instituição. Em Junho de 2007, Jobim inicia a construção de projetos 

importantes para a consolidação e evolução da política brasileira de defesa. A partir 

desta gestão iniciou-se o processo de reestruturação orçamentária, o reaparelhamento 

dos equipamentos militares, a revitalização das indústrias de insumos militares 

utilizando incentivos e descontos fiscais, além da atuação proativa de civis dentro do 

Ministério e nos ambientes correlacionados. (CARNEIRO, 2012) 

 A participação dos diversos setores da sociedade brasileira na conformação da 

política de defesa empreendida pelo Ministério da Defesa tornou-se indispensável. A 

instituição abriu-se para um diálogo com a sociedade, trazendo outros atores (políticos, 

acadêmicos, empresários e etc.) para contribuir com a formulação dessa nova política de 

estado na área de segurança e defesa. Obviamente, tais modificações por mais 

importantes que sejam não são suficiente para resolver todas as demandas referentes ao 

Ministério, mas começaram a surtir efeito e modificaram certos aspectos do tratamento 

brasileiro em busca da ordem e da paz nacional. Ademais, para um país que se pretende 

potência mundial é latente a necessidade de fortalecimento do setor e do Ministério 

particularmente. 

 

2.2. A Estratégia Nacional de Defesa 

 O papel proativo exercido pelo Ministério da Defesa iniciou um movimento 

amplo acerca da criação documentos, ferramentas e políticas que traduzissem a essência 

do pensamento brasileiro referente às questões de segurança e defesa nacional. Neste 

âmago, são iniciados os trabalhos para a formulação da Estratégia Nacional de Defesa 

(END) em 2007. A despeito do título, o elemento fundamental nela encontrado é a 

reinteração da postura brasileira de constante busca e manutenção da paz. 

 A END coaduna-se como um documento cujo objetivo é balizar a atuação do 

Estado brasileiro a fim de modernizar e reaparelhar suas Forças Armadas, tornando-se o 

principal instrumento na área. A Estratégia foi elaborada via ação interministerial 

(Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda, e da Ciência e 

Tecnologia), contando com a colaboração dos comandantes das Forças Armadas e 

representantes da sociedade civil, sob a presidência do Ministério da Defesa e a 
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coordenação da Secretaria de Assuntos Estratégicos. A versão final do documento foi 

aprovada pelo presidente Lula e entrou em vigor no ano de 2008. 

  No início do documento é possível notar a relação estabelecida entre a estratégia 

nacional de defesa e a estratégia nacional de desenvolvimento, clarificando a 

multiplicidade de objetivos pretendida com tal instrumento, nos seguintes dizeres: 

“A Estratégia Nacional de Defesa é inseparável da estratégia nacional 

de desenvolvimento. Esta motiva aquela. Aquela fornece estudo para 

esta. Cada uma reforça as razões da outra. Em ambas, se desperta para a 

nacionalidade e constrói-se a nação. Defendido, o Brasil terá como dizer 

não, quando tiver que dizer não. Terá a capacidade para construir seu 

próprio modelo de desenvolvimento.” (END, 2008, p.08) 

 

 A realidade brasileira sempre esteve relacionada com a ideia de paz, porém o 

novo perfil adotado pelo Brasil nos últimos anos, focado em uma postura proativa a 

nível internacional, vencendo ainda parte dos problemas internos como a fome e a 

miséria, exigiu do país a criação de uma política de defesa que envolvesse os diversos 

setores da sociedade, e não somente as Forças Armadas. A END busca assim orientar os 

caminhos a serem percorridos rumo ao desenvolvimento e a consolidação brasileira 

entre as nações mais importantes do mundo. 

 A respeito da natureza da END, fica claro também a importância do documento 

nos seguintes termos: 

“A Estratégia Nacional de Defesa é o vínculo entre o conceito e a 

política de independência nacional de um lado, e as Forças Armadas 

para resguardar essa independência, de outro. Trata de questões 

políticas e institucionais decisivas para defesa do país, como objetivos 

da sua “grande estratégia” e os meios para fazer com que a Nação 

participe da defesa. Aborda, também, problemas propriamente militares, 

derivados da influência dessa “grande estratégia” na orientação e nas 

práticas operacionais nas três Forças.” (END, 2008, p.9) 

 

 Cabe destacar que a END salvaguarda a necessidade da independência nacional 

em paralelo com a atuação das Forças Armadas, restando evidente a existência de uma 

“grande estratégia” direcionadora gerando política de Estado na área de segurança e 

defesa.  
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 A Estratégia está organizada em torno de três eixos estruturantes fundamentais, 

que delimitam os parâmetros e os aspectos mais importantes na área de defesa: a) 

Refere-se à organização das Forças Armadas no sentido de se orientar para melhor 

desempenharem sua destinação constitucional e suas atribuições na paz ou na guerra; b) 

Refere-se à reorganização da indústria nacional de material de defesa, cujo escopo é 

assegurar o atendimento das necessidades de equipamento das Forças Armadas apoiadas 

em tecnologias de domínio nacional; c) Refere-se à composição do efetivo das Forças 

Armadas. (END, 2008) 

 As ações de modernização do aparato de Defesa brasileiro constitui um projeto 

de longo e médio prazo, que precisará ser bastante trabalhado pelos governos que se 

sucederem devido a grande necessidade transformação de tal setor no Brasil. Logo, se 

as ações se pautarem nos três eixos conforme o programado haverá uma maior 

integração entre o governo, as Forças Armadas e a classe empresarial voltada para 

indústria de suplementos de defesa, sendo assim possível assegurar o controle do 

território brasileiro em vários níveis, além de possibilitar a autossuficiência tecnológica. 

(Oliveira et al, 2012) 

 Entretanto, é importante ressaltar que tal documento despertou críticas a respeito 

de algumas questões, como o orçamento dos Ministérios envolvidos, especialmente, o 

da Defesa, e ainda a dificuldade na implementação de políticas econômicas encontradas 

alguns projetos, visto a situação interna do país. Segundo Almeida (2009, p.3): 

“Os problemas principais, contudo, derivam do fato que em todos os 

vetores que a END considera como essenciais, o espacial, o cibernético, 

e o nuclear, uma estratégia puramente nacional, autonomista e 

soberanista, como a proposta no documento, redundaria em custos 

indefinidos, prazos extremamente delongados ou impasses ou 

obstáculos tecnológicos previsíveis.” 

 

2.3.   As Fronteiras na Estratégia Nacional de Defesa 

 A END apesar de ter incorporado diferentes temas, diretrizes e modos 

operacionais, deu um destaque salutar a questão da proteção das fronteiras, reinterando 

o preocupação histórica com essa região. Ao longo dos anos, a preocupação com as 

fronteiras aumentaram proporcional ao aumento das vulnerabilidades que nelas se 

encontram, tornando-se assim ponto chave para a Defesa Nacional. 
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 Neste âmago, na primeira diretriz exposta na END encontramos o seguinte texto: 

“1. Dissuadir a concentração de forças hostis nas fronteiras terrestres, nos limites das 

águas jurisdicionais brasileiras, e impedir-lhes o uso do espaço nacional.” Aduz ainda, 

que para dissuadir, é preciso está preparado para o combate, admitindo que por mais 

avançada que seja a tecnologia, esta é instrumento do combate. (END, 2008, p.11) Resta 

claro a relevância dessa região, sendo ela o limite territorial que separa o Brasil de seus 

vizinhos sul-americanos, e é então considerada elemento fulcral na articulação da defesa 

brasileira.  

 Ainda nas diretrizes da END tem-se que é preciso: “Desenvolver, lastreado na 

capacidade de monitorar/controlar, a capacidade de responder prontamente a qualquer 

ameaça ou agressão: a mobilidade estratégica”.  Este conceito ganha ainda mais atenção 

dada à vastidão do espaço a ser defendido e a escassez de meio para fazê-lo. Logo, “o 

esforço de presença, sobretudo ao longo das fronteiras terrestres e nas partes mais 

estratégicas do litoral, tem limitações intrínseca. É a mobilidade que permitirá superar o 

efeito prejudicial de tais limitações”. (END, 2008, p.12) 

 Tratando especificamente da questão das fronteiras no tange a presença do 

estado brasileiro na região tem-se a seguinte diretriz: “Adensar a presença de unidades 

do Exército, da Marinha e da Força Aérea nas fronteiras”. Tal orientação busca garantir 

que este espaço de alta importância e extrema dinamicidade esteja o máximo possível 

coberto pelo aparato estatal, mesmo compreendendo quão difícil é essa tarefa. Segundo 

o documento, é preciso ter claro que a presença não significa a onipresença, e que 

aquela só é de fato efetiva quando conta com o monitoramento/controle e mobilidade.  

 A respeito da atuação das Forças Armadas nas fronteiras, tem-se disposto END 

que: 

“Nas fronteiras terrestres e nas águas jurisdicionais brasileiras, as 

unidades do Exército, da Marinha e da Força Aérea têm, sobretudo, 

tarefas de vigilância. No cumprimento destas tarefas, as unidades 

ganham seu pleno significado apenas quando compõe sistema integrado 

de controle/monitoramento, feito, inclusive, a partir do espaço. Ao 

mesmo tempo, tais unidades potencializam-se como instrumento de 

defesa por meio de seus vínculos com as reservas táticas e estratégicas.” 

(END, 2008, p.14). 
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 Neste sentido, mais um aspecto fundamental para que se entenda a ênfase dada 

às fronteiras, é a continua necessidade de vigilância cujo escopo é monitorar as 

interações na área, proteger o patrimônio e a soberania brasileira, buscando minimizar 

possíveis conflitos e a materialização dos crimes transnacionais.  Ao perceber este 

espaço enquanto ambiente estratégico para nação, fatalmente política de estado será 

concebida para a manutenção da paz continental e garantia da ordem interna. 

 De acordo com o explicitado no capítulo anterior, as fronteiras brasileiras foram 

dividas em três arcos de atuação, haja vista a extensão destas e as diferenças presentes 

em cada região. Entretanto, no que se refere a END, o destaque é dado a região 

amazônica, não somente por seu valor inestimável enquanto fauna e flora, mas também 

pelos apelo estratégico imbuído na sua localização. A Amazônia constitui-se como o 

ponto de intersecção entre o Brasil e diversos países da América do Sul, e suas florestas 

densas e repletas de diversidade biológica tornam-se a porta de entrada do Brasil que 

dever vigiada. Ademais, busca-se construir um desenvolvimento sustentável na região, 

articulando a defesa com outros atores do governo e da sociedade visando um 

melhoramento em vários aspectos. 

De acordo com a END “a Amazônia representa um dos focos de maior interesse 

para a defesa. A defesa da Amazônia exige um avanço no projeto de desenvolvimento 

sustentável e passa pelo trinômio monitoramento/ controle, mobilidade e presença”. 

(END, 2008, p.14) Resta assim evidente a importância desta região para o projeto 

político brasileiro de defesa, que entende a Amazônia Brasileira como bem a ser 

protegido. 

A END ao trazer implícita e taxativamente a relevância das fronteiras para a 

defesa nacional contribui para a formulação de políticas e projetos que busquem 

efetivamente proteger não somente a região transfronteiriça, mas a nação como um 

todo.  Ademais, tal relevância é justifica também devido aos diversos problemas 

encontrados nestas regiões, principalmente, no que se refere ao crime transnacional, 

necessitando a vigilância continua e a combate as vulnerabilidades. 
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2.4. Outras Políticas de Fronteiras  

 De acordo com os ditames estabelecidos na Estratégia Nacional de Defesa, o 

Estado brasileiro precisou implementar ações em diversas áreas e âmbitos, dentro 

daquilo que esta descrito no documento. No que se refere à atuação nas fronteiras, foi 

preciso construir um plano específico que utilizasse o equipamento brasileiro de forma 

austera e significativa.  

 Entretanto, a despeito das orientações e diretrizes dispostas na END, o tema 

proteção das fronteiras já havia sido demonstrado anos atrás, com planos e ações 

pontuais nestas regiões. Cabe aqui destacar os três mais importantes projetos até a 

publicação do documento: o Calha Norte, o SIVAM e o Pefron.  

  

2.4.1. Projeto Calha Norte  

 Em 1985, eram concluídos os trabalhos de elaboração de um projeto sigiloso, 

coordenado pela Secretaria-Geral (SG) do Conselho de Segurança Nacional (CSN): O 

Projeto Calha Norte (PCN). Este vem a público em meio a escândalos e acusações, sob 

o julgamento de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investigava 

denúncias feitas pelo jornal Estado de São Paulo, em 1986.  

  O Projeto Calha Norte, cujo nome oficial é “Desenvolvimento e Segurança na 

Região Ao Norte das Calhas do Rio Solimões e Amazonas – Projeto Calha Norte” é 

fruto de um trabalho interministerial, integrado por membros do Ministério das 

Relações Exteriores, da Fazenda, do Interior e da Secretaria-Geral do CSN, contando 

com a ajuda dos Ministérios Militares existentes na época. O diagnóstico feito pelo 

Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) destacou duas características fundamentais: 1) 

A Calha Norte possui três territórios distintos: a faixa de fronteira, o núcleo da região e 

a zona ribeirinha adjacente às calhas dos rios, que conduziria a três programas 

específicos: Programa Faixa de Fronteira, Programa Núcleo Regional ou Interiorano e o 

Programa Zonas Ribeirinhas. Entretanto três questões poderiam atrapalhar tal trabalho: 

a restrição orçamentária, a integração de esforços e o sigilo. 2) A faixa de fronteira era 

escassamente povoada ou habitada por indígenas. (DINIZ, 1994).  
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 O GTI apontou na Exposição de Motivos as ordens de necessidade 

“fundamentais e imediatas” para o projeto, quais: 1) Incremento das relações bilaterais: 

buscava-se a integração com os países vizinhos, através da facilitação do comércio 

fronteiriço, cooperação técnica e do combate ao narcotráfico. 2) Aumento da presença 

militar na área: caberia ás Forças Armadas aumentar seus contingentes na região, bem 

como intensificar sua atividade de assistência, auxiliando nas atividades educacionais e 

econômicas, na área da saúde, na articulação entre a comunidade indígena e a nacional, 

entre outra atividades. 3) Intensificação das campanhas de recuperação do marcos 

limítrofes. 4) Definição de uma política indigenista apropriada à região: atuação 

coordenado com a Fundação Nacional do Índio- FUNAI e o Ministério das Relações 

Exteriores. 5) Desenvolvimento da região: Ampliação da estrutura viária, aceleração da 

produção de energia hidrelétrica, interiorização dos pólos de desenvolvimento 

econômico e ampliação da oferta de recursos sociais básicos. (DINIZ, 1994) 

 Neste sentido, o Projeto Calha Norte constituiu a primeira grande tentativa do 

estado brasileiro de construção de uma política de defesa contínua das suas fronteiras, 

bem como da implementação de um projeto de desenvolvimento da área. Outro aspecto 

interessante acerca do projeto é a importância de uma política indigenista, mesmo que 

esta tenha sido basicamente limitada ao trabalho da FUNAI.  

 Cabe ainda relatar que a ideia central da Calha Norte reside no fortalecimento da 

presença nacional na região transfronteiriça da Amazônia, possibilitando sua defesa, 

enquanto local estratégico, e ainda o seu desenvolvimento em diversos aspectos. Ainda, 

a despeito das duras críticas
11

, a proteção das tribos indígenas contra possíveis tensões 

advindas das fronteiras, juntamente com a proteção das riquezas naturais constituem 

objetivos importantes do projeto. 

 O Plano Plurianual (PPA) 2000-2003 alterou o PCN acrescentando a frase “e 

fixando o homem na região”, para assim assegurar o desenvolvimento regional com a 

manutenção da soberania, compreendida enquanto espaço limitado, definido 

institucionalmente e cuja administração é feita pelo Estado. (NASCIMENTO, 2005)  

 Segundo Nascimento (2005), a alteração feita no PCN por meio do PPA buscou 

enfatizar ainda, que tal iniciativa buscava a coadunação de uma política sustentável, que 

                                                 
11

 As críticas seguem no sentido de que o projeto é causador de desmatamento e, ainda, que ocupava 

reservas indígenas de forma irregular.  
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evitasse qualquer tipo de degradação ambiental ou prejuízo às comunidades indígenas, 

viabilizando a apropriação territorial por meio do manejo da questão agrária na faixa de 

fronteira do país. O PCN integra o Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM)
12

 cuja 

sede é em Manaus. 

 Nos governos que se seguiram, o PCN foi mantido e continua a buscar ampliar 

sua efetividade até os dias de hoje, sempre voltado à questão do desenvolvimento na 

faixa de fronteira, ganhando ainda maior expressão, especialmente, no que se refere a 

orçamento após o Plano Estratégico de Fronteira. O Projeto foi responsável por 

importantes transformações na região amazônica, possibilitando além do incremento na 

defesa das fronteiras, a construção de obras estruturante e necessárias para o bem-estar 

da população da região.  

 

2.4.2. Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM)  

 Assim como o Projeto Calha Norte, o Sistema de Vigilância da Amazônia 

(SIVAM) também é subsidiário do SIPAM, e teve papel fundamental na mudança de 

posicionamento da política brasileira de defesa, particularmente, no que se refere às 

fronteiras amazônicas. Cabe então ilustrar brevemente o projeto, suas características e 

objetivos frente ao desafio que é a proteção da região em questão. 

Desde o final da década de 1980, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República (SAE/PR) juntamente com os Ministérios da Justiça e da 

Aeronáutica buscou desenvolver o projeto que daria forma ao SIVAM. Entretanto, sua 

implementação foi possível somente na gestão FCH. A licitação que materializava o 

projeto sofreu diversas acusações de que a diplomacia americana estaria praticando um 

forte lobby para que o Grupo Raytheon vencesse a disputa contra o grupo francês 

Thomson, inclusive com denúncias de espionagem. (LOURENÇÃO, 2013) 

                                                 
12

 “O SIPAM é um sistema multidisciplinar que visa a coordenar as ações de vigilância na Amazônia, 

buscando integrar as diversas Instituições públicas e privadas, a fim de gerenciar informações obtidas 

com os projetos para fins de segurança nacional e desenvolvimento social regional,  reduzir custos 

infraestruturais necessários ao desenvolvimento sustentável da região e alavancar a integração nacional, 

bem como aproveitar e garantir a biodiversidade e gerar bem-estar para os habitantes, mediante políticas 

públicas na retórica governamental.” (NASCIMENTO, 2006,p.117).  
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A licitação vencedora rendeu ao grupo americano Raytheon um contrato final no 

valor de US$1,4 bilhão, tornando-se o maior investimento feito pelo Brasil na área de 

defesa na década de 1990.  

Na exposição de motivos que deu origem ao SIVAM foram destacados os 

principais problemas que assolavam a Amazônia Legal brasileira, onde as principais 

necessidades foram entendidas como: a) Estabelecer um programa de vigilância 

sistematizada na região, com atenção especial ao tráfico aéreo; b) Formação de um 

sistema de produção e informação de dados sobre a região amazônica para assim 

orientar ações governamentais posteriores. 

 A respeito do inicio das atividades do SIVAM, Lourenção (2013, p. 78) 

esclarece que:  

“O SIVAM foi ativado oficialmente com 75% de sua estrutura 

completa, em 25 de julho de 2002, pelo presidente Fernando Henrique 

em solenidade realizada em Manaus. Na ocasião estavam em operação: 

18 radares, uma aeronave de sensoriamento remoto e duas de vigilância 

aérea, quatro aeronaves-laboratório, 150 plataformas de coleta de dados, 

300 equipamentos de radiodeterminação, o Centro Regional de 

Vigilância (CRV) de Manaus, o Centro de Apoio Logístico e o Centro 

de Vigilância Aérea de Manaus (Cindacta IV), que era o objeto de 

inauguração daquela data.”  

 

 Assim, o SIVAM é concebido como um programa de vigilância efetiva da região 

amazônica, bem como responsável pelo levantamento e tratamento de dados, através da 

utilização de sensores, aéreos e terrestres, e ainda pela coordenação eficaz das ações 

empreendidas pelos órgãos do governo envolvidos. O foco das ações está no 

monitoramento do uso dos recursos naturais, vigilância e controle de trafego aéreo. 

(ALMEIDA, 2002) 

 O SIVAM emerge então a partir da necessidade de criação de um conjunto 

integrado de políticas para a proteção da região amazônica, que ao mesmo tempo 

ajudasse a combater os ilícitos, por meio de uma vigilância continua e sistematizada, 

favorecendo as populações locais, e colabore na preservação racional dos recursos 

naturais e o desenvolvimento sustentável da região. Tais políticas devem ter como 

escopo: a assistência às populações locais, estímulo ao exercício da cidadania, 

protegendo e valorizando a diversidade cultural da região amazônica, o 
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desenvolvimento socioeconômico, a proteção da reserva florestal, os recursos hídricos e 

da biodiversidade, além do combate a crimes ambientais, contrabando e tráfico de 

drogas. (SAE/PR, 1994 apud LOURENÇÂO, 2013) 

 No que se refere aos meios técnicos, o SIVAM está organizado em Subsistemas 

de Aquisição de Dados, cujo objetivo é a obtenção de dados necessários à geração de 

informações confiáveis e atualizadas sobre movimentos aéreos, atividades ilícitas, 

ecossistemas, e seus usos. O Subsistema de Tratamento e Visualização de Dados 

reúnem os meios de tratamento e visualização das informações obtidas no Subsistema 

de Aquisição de dados.  E ainda, o Subsistema de Telecomunicações, o Subsistema de 

Transmissão e o Subsistema de Auxilio a Navegação aérea, têm o objetivo coletar, 

transmitir e processar os dados por redes de estação de trabalho computadorizadas, nos 

Centros regionais de Vigilância (Manaus – AM, Porto Velho – RO e Belém – PA), e 

integra-los ao Centro de Coordenação Geral em Brasília. (LOURENÇÂO, 2013; 

ALMEIDA, 2002) 

 Entretanto, muitas acusações e denúncias foram feitas contra o projeto, que 

envolviam inclusive espionagem norte-americana e possível acesso a informações que 

deveriam ser exclusivas do Estado brasileiro. De acordo com Borges (2006 apud Niño, 

2013), a crítica central girou no âmbito da utilização de tecnologia estadunidense, 

criando uma dependência estrangeira desnecessária numa área estratégica que é a 

defesa. Ademais, os resultados não teriam sido proporcionais ao alto investimento feito 

no projeto.  

 No governo Lula, o SIVAM passou a ser utilizado para ações bilaterais, em 

especial, com o Peru e a Colômbia, no sentido de compartilhar os dados coletados com 

o monitoramento das fronteiras, auxiliando a construção da política externa brasileira, 

especialmente, com os vizinhos amazônicos. Assim, cada vez mais o SIVAM tem sido 

relevante para política brasileira de defesa, principalmente, no que tange as fronteiras. 

2.4.3. O Policiamento Especializado de Fronteira (Pefron) 

 As fronteiras do Brasil com o passar dos anos têm precisado de mais atenção, 

não somente no que se refere à defesa nacional, mas também a garantia da segurança da 

região transfronteiriça e o combate ao crime organizado transnacional.  
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 Assimilando a importância da fronteira pra Brasil, vislumbrando ainda auxiliar 

no combate ao crime transfronteiriço, foi criado em 2008, o Policiamento Especializado 

de Fronteira (PEFRON). A partir de iniciativas como o Grupo Especial de Segurança de 

Fronteiras (Gefron), unidade criada pela Secretaria de Segurança Pública do estado do 

Mato Grosso (Sejusp-MT) e o Departamento de Operações de Fronteira, iniciativa do 

estado do Mato Grosso do Sul, o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional 

de Segurança Pública, buscou incrementar o policiamento na fronteira de forma 

sistêmica e em âmbito nacional. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2013b) 

 Segundo o Ministério da Justiça (2013b), a respeito do escopo desse tipo de 

policiamento especial cabe afirmar que: 

“O objetivo do Pefron é fomentar os estados brasileiros a criarem 

grupos especiais para atuarem na prevenção e na repressão de maneira 

mais qualificada nas regiões de fronteira, combatendo os crimes típicos 

de cada região do país. Ele também deve promover a cooperação entre 

União, estados e municípios e entre as diferentes instituições de 

segurança pública.”  

 

 Outro aspecto importante acerca do projeto é no que se refere à cooperação entre 

diferentes áreas de atuação: operacional, planejamento, capacitação, intercâmbio de 

informações e inteligência. As ações de investigação da polícia judiciária civil devem 

passar a ter apoio da perícia criminal, bem como uma maior integração com órgãos 

federais, possibilitando mais rapidez na resolução das ocorrências policiais.   

Ainda de acordo com o Ministério da Justiça (2013b), organizador e entusiasta do 

programa, como objetivo específico tem-se: a) Foco nas comunidades de fronteira e 

abrangência nacional do Pefron; b) Formação de Gabinetes de Gestão Integrada (GGI) 

que articulam estratégias locais e regionais; c) Valorização profissional com os 

equipamentos e pagamento de gratificações para os policias que atuarão nas faixas de 

fronteira; d) Articulação com ações das polícias federais (PF e PRF); e) Articulação 

com ministérios (Fazenda, Saúde, Defesa, Meio ambiente, Integração Nacional e 

Agricultura); f) Curso de nivelamento pela Força Nacional; g) Bases móveis com 

suporte de trabalho de perícia técnica (exames de laboratório) e de polícia civil; g) 

Suporte aéreo e fluvial para ações itinerantes do Pefron; h) Utilização de tecnologias 

não-letais; i) Integração entre organismos estaduais e federais de segurança pública. 
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 Entretanto, segundo Jorge Benochea (2009), “A grande novidade é a 

congregação de todas as forças de segurança envolvidas na questão da fronteira, como 

as polícias Federal, Rodoviária Federal e as polícias militares e civis estaduais, as 

guardas municipais e outros órgãos das prefeituras”.   

 Neste sentido, o Pefron tornou-se nos últimos anos um mecanismo importante na 

contenção da criminalidade e da violência na região transfronteiriça brasileira, e ao 

mesmo tempo garante a defesa do estado, combatendo estes ilícitos transnacionais. 

  

 2.5. O Plano Estratégico de Fronteira 

 Com o reposicionamento brasileiro acerca da formulação de sua política de 

segurança e defesa nacional foi criado a Estratégia Nacional de Defesa, e nela, como foi 

explicado anteriormente, existem as diretrizes e orientações que deverão conduzir as 

ações do setor nos anos vindouros.  

 No que se refere à proteção e defesa das fronteiras têm-se muito claramente 

identificado à importância da área para a política de defesa nacional em diversos 

documentos, especialmente, na END. Ademais, outras iniciativas anteriormente 

relatadas mostram a preocupação e o enfoque dado ao tema. Assim, motivado pelas 

ações pontuais na região, como o Projeto Calha Norte, o SIVAM e o Pefron, aliados 

ainda ao disposto na END, é lançando o chamado Plano Estratégico de Fronteira (PEF). 

 Neste âmago, em julho de 2011, o Governo Federal, já sob o comando da 

Presidenta Dilma, lança o chamado Plano Estratégico de Fronteira, via Decreto 

Presidencial nº 7.496. Como explícito já no artigo 1º do referido instrumento legal tem-

se que: “Fica-se instituído o Plano Estratégico de Fronteiras para o fortalecimento da 

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

praticado na faixa de fronteira”. (Dec. N°7.496/11, art.1º caput) Na primeira parte do 

decreto fica evidente qual o escopo central do PEF, que está basicamente relacionado ao 

combate e coibição de crimes transfronteiriços ou na faixa de fronteira. A distinção 

entre estes é válida, e o combate a ambos somente beneficia a sociedade.  



57 

 

 No que se refere às diretrizes expostas no PEF tem-se clara a necessidade da 

atuação dos órgãos de segurança pública, da Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

das Forças Armadas, bem como a integração com os países vizinhos. Das diversas 

iniciativas que o Estado brasileiro teve para a construção da sua política de defesa das 

fronteiras, esta é mais inovadora. No PEF há uma institucionalização da política 

interagência para o setor de defesa, ou seja, já no seu nascimento resta claro a 

necessidade da interligação das forças e atores do governo a fim de garantir a repressão 

ao crime transfronteiriço, elevando a segurança da região. 

 A respeito do PEF, Ferreira Neto (2013, p.12) aduz acerca da importância da 

iniciativa dizendo:  

“Com esse instrumento o Poder Executivo, por meio de atuações  

integradas entre órgãos de segurança pública, federais e estaduais, e as 

Forças Armadas, pretende fortalecer a prevenção, o controle, a 

fiscalização e a repressão aos delitos transterritoriais e aos praticados na 

faixa de fronteira brasileira. Esse sentido de integração chega a 

transbordar as fronteiras nacionais, conclamando os países vizinhos a 

atuarem nesse fim. Como uma das consequências iniciais, quase que 

instantânea, surge o acordo entre Brasil e Colômbia (04/08/11) que 

autoriza a criação da Comissão Binacional Fronteiriça (Combifron) e 

adota o Plano Binacional de Segurança Fronteiriça. Espera-se que o 

Estado peruano, em breve, também faça parte dessa iniciativa”. 

   

 No mesmo sentido tem-se o posicionamento do Ministério da Defesa, que 

mostra a tendência vigente de integração na política de segurança e defesa, partindo da 

premissa que os atores passam a trabalhar juntos:  

“Os objetivos centrais do Plano Estratégico de Fronteiras são a redução 

dos índices de criminalidade e o enfrentamento ao crime organizado. 

Entre os crimes fronteiriços mais comuns estão o tráfico de drogas, de 

armas e de pessoas, além dos ilícitos ambientais e fiscais, como o 

contrabando e o descaminho. Além da atuação integrada entre órgãos 

dos ministérios da Defesa e da Justiça, o novo plano prevê ações de 

cooperação com os países que fazem fronteira com o Brasil, no sentido 

de intensificar a fiscalização nessas regiões. Numa segunda etapa, está 

prevista também a participação de órgãos estaduais e municipais de 

segurança nas operações.” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013) 

 

 A efetivação do PEF está condicionada a três direcionamentos fundamentais: a) 

Ações de integração federativa entre União e os estados e municípios situados na faixa 
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de fronteira; b) Implementação de projetos estruturantes para o fortalecimento da 

presença estatal na região de fronteira; c) Ações de cooperação com países vizinhos. 

(Dec.7.496, art. 4º) Assim, é possível compreender que o PEF deve além de combater 

os ílicitos transfronteiriços, serve também para aumentar a presença do estado desta área 

chave que é a fronteira, bem como promover política com os potencias parceiros, 

vizinhos de território. 

 A implementação das ações programadas pelo PEF serão feitas através dos 

Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira (GGIF) e dos Centros de Operações 

Conjuntas (COC).  Cabem a estes as seguintes tarefas: a) Propor e coordenar a 

integração das ações; b) Tornar ágil e eficaz a comunicação entre os seus órgãos; c) 

Apoiar as secretarias e polícias estaduais, a polícia federal e os órgãos de fiscalização 

municipais; d) Analisar dados estatísticos e realizar estudos sobre as infrações criminais 

e administrativas; e) Propor ações integradas de fiscalização e segurança urbana no 

âmbito dos municípios situados na faixa de fronteira; f)  Incentivar a criação de 

Gabinetes de Gestão Integrada Municipal; g) Definir as áreas prioritárias de sua 

atuação. (Dec. Nº 7.496, Art.6º) 

  Neste sentido, fica claro que os GGIF e os COC são motores do Plano, recaindo 

sobre suas atribuições o dever de iniciar e desenvolver as ações, tornando-se os 

principais vetores no processo de tomada de decisão. Há que deixar claro ainda, que não 

existe qualquer relação de hierarquia entre os membros do GGIF e dos COC.  

 Os GGIF serão constituídos através de ato do Governo Estadual, e terá em sua 

composição a presença de autoridades federais e estaduais e representantes dos 

Gabinetes de Gestão Integrada Municipal da região de fronteira. O COC será 

constituído por representante de todas as instituições partícipes das operações, mediante 

assinatura de acordo de cooperação. É prerrogativa ainda do COC a integração entre os 

membros partícipes, o acompanhamento e a coordenação das ações do PEF. 

 A coordenação geral do PEF está a cargo dos Ministros de Estado da Justiça, da 

Defesa e da Fazenda. 
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CAPÍTULO 3: A Política Brasileira de Defesa e Segurança para as Fronteiras via 

Cooperação Interagência 

 

 Nos dias atuais os desafios e problemas apresentam-se de forma cada vez mais 

complexas em todos os setores da sociedade, e diversos fatores contribuem diretamente 

para esta situação. A percepção que se tem de que o mundo está cada vez “menor” 

parece fazer mais sentido, e as relações com outros Estados ou mesmo entre indivíduos 

destes Estados são comuns e frequentes. Neste sentido, há de se refletir que tais 

interações não são exclusivamente benéficas paras os atores nelas envolvidos, seja 

direta ou indiretamente. Por diversas vezes, a motivação por trás de tais interações são 

nefastas e prejudiciais à coletividade, que apenas sofre com as consequências a ela 

imposta, obrigando-se a questionar papéis, prerrogativas e instituições. 

 As fronteiras brasileiras, como fora apresentado no capítulo inicial, tornaram-se 

áreas de alta e intensa dinamicidade, especialmente, no que se refere ao 

desenvolvimento experimentado nesta região, que acompanhou a evolução do país nos 

últimos anos, e ainda aliou-se aos resultados de programas e políticas implementados, 

onde se vislumbrou a melhora no setor de defesa brasileiro e o incremento das 

condições de vida da população local. Ademais, as áreas cuja ocupação era limitada ou 

empreendida predominante pelas comunidades indígenas passaram a atrair uma parte da 

população dos estados, aumentando significativamente o número de habitantes na faixa 

de fronteira.  

 Entretanto, sabe-se que a despeito do desenvolvimento alcançado, muitas 

vulnerabilidades permeiam a região, possibilitando concomitantemente à disseminação 

dos eventos delituosos, principalmente, a propagação dos crimes transfronteiriços e da 

criminalidade propriamente dita, realidade esta comum a todas as regiões do país. Tais 

vulnerabilidades tornam-se um motivo a mais que justifica a necessidade da presença 

forte e eficiente do estado na região, buscando assim combater e coibir tais ações que 

refletem diretamente na sociedade brasileira. Considerando ainda que dentre as 

vulnerabilidades mais danosas tem-se o narcotráfico e tráfico ilegal de armas, é possível 

perceber mais claramente a importância desta atuação, pois tais ilícitos afetam 

diretamente a segurança pública das grandes cidades, e as fronteiras tornam-se 

literalmente a “porta de entrada” destes crimes.  
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 O combate aos ilícitos transfronteiriços e diminuição das vulnerabilidades 

tornaram-se ao longo dos últimos anos um objetivo a ser perseguido, seja a nível 

doméstico, seja a nível internacional. É salutar lembrar que o combate ao crime 

tradicional por si só já não constitui uma tarefa simples de ser executada, e quando tal 

necessidade advém de uma situação tão peculiar que é a internacionalização do crime, a 

missão fica ainda maior. Assim, seria então possível o combater a tais ilícitos através 

dos mecanismos tradicionais? Ou a natureza do problema demanda uma nova forma de 

abordagem? Alguma instituição seria suficientemente capaz de enfrentar e resolver 

problemas com contornos tão distintos? Há de fato uma solução? 

 Neste âmago, a cooperação interagência destaca-se como potencial solução para 

o enfrentamento destas vulnerabilidades, tendo em vista seu caráter multidisciplinar e 

agregador, onde as forças unem-se a fim de derrotar um “inimigo” comum. A 

cooperação interagência amplia perspectiva de atuação do Estado, não se limitando a 

ação exclusiva de uma ou outra instituição, mas sim propõe uma abordagem conjunta 

para o enfrentamento destas vulnerabilidades. Entretanto, outros questionamentos 

surgem desta opção, como: a cooperação interagência é de fato a melhor abordagem? 

As instituições estão dispostas a cooperar e trabalhar integradamente?  Há igualdade nas 

relações entre as agências? O corpo burocrático brasileiro está pronto para esse tipo de 

atuação? O aumento das vulnerabilidades na faixa de fronteira gera política de 

segurança e defesa das fronteiras via cooperação interagência? Enfim, são todas 

perguntas que foram feitas neste trabalho a fim de entender como ocorre este processo 

na realidade atual. 

 A política brasileira de defesa e segurança nas fronteiras passou a utilizar em 

suas ações de combate às vulnerabilidades a opção pela cooperação interagência, 

dinamizando seu enfrentamento e institucionalizando tal opção. Ademais, a tendência é 

que no futuro as ações deste setor sejam basicamente realizadas através deste 

“approach”. Neste sentido, nada mais salutar que buscar compreender este processo, 

suas nuances e perspectivas. 

 Por isso, o presente capítulo buscará analisar brevemente a opção brasileira pela 

cooperação interagência na construção da sua política de segurança e defesa das 

fronteiras a fim de combater o aprofundamento das vulnerabilidades lá existentes.  Bem 
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como, entender como as instituições reagem a esta necessidade e qual seu grau de 

envolvimento na construção desta saída. 

 

3.1. As vulnerabilidades na Faixa de Fronteira Brasileira 

 As fronteiras são consideradas regiões chaves na estratégia de defesa e 

segurança dos países. Entretanto, mesmo com o avanço da tecnologia ainda é uma tarefa 

árdua o monitoramento desta região.  

 As fronteiras não são mais unicamente reduzidas à delimitação geográfica, hoje 

se têm outros vetores que possibilitam uma fluidez maior nestas regiões, seja pelo 

trânsito de mercadoria, bens, serviços ou mesmo de pessoas. Na medida em que as 

fronteiras se tornaram suscetíveis a outros tipos de influencia, passaram a também 

receber o revés desta situação, que reflete diretamente no parâmetro de segurança e 

defesa do país e da região. 

Neste sentido, a segurança passa a ter um caráter transnacional, através de 

conexões entre núcleos de diversos países, e o inimigo que tradicionalmente era o 

estado, passa a serem organizações estruturadas em rede, que atuam basicamente 

através de atividade nocivas como narcotráfico, terrorismo, imigração ilegal e outros. 

(MACHADO, 2000) 

Segundo Campos (2009, p.154) “a transnacionalidade de delito acompanha a 

permeabilidade das fronteiras e faz girar um sistema de crimes que atinge não só estas 

regiões, mas qualquer centro urbano, por mais distante que esteja dos marcos divisório 

entre países, como é o caso da influência do tráfico de drogas sobre outras séries de 

crimes”. O crime transnacional torna-se produto dessa dinamicidade das fronteiras, 

expandindo seus efeitos em duas vertentes: uma relacionada ao incremento da 

criminalidade na região transfronteiriça e a outra relacionada aos efeitos que atingem os 

grandes centros. 

A preocupação com tais delitos é observada também a nível regional, quando, 

por exemplo, o Mercado Comum do Sul (Mercosul) em seu Acordo 16, aduz que: “a 

crescente dimensão transnacional do delito constitui grave ameaça à segurança regional, 

dificultando a consolidação de um espaço integrado onde prevaleça a ordem e o respeito 

aos valores democráticos”. (Decisão nº16, 2006) 
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Admitindo a importância da região, o então Presidente Lula, decide encomendar 

um estudo abrangente acerca da faixa de fronteira brasileira, buscando fazer um 

diagnóstico fidedigno acerca da região. Tal documento foi publicado em 2005 sob o 

título de “Proposta de Reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de 

Fronteira”. Segundo o documento: 

 

“Não existe nenhum estudo semelhante ao aqui proposto. Da parceria 

entre Secretaria de Programas Regionais do Ministério da Integração 

Nacional e a Universidade Federal do Rio de Janeiro resultou a 

iniciativa pioneira de sistematização e análise de informações 

concernentes à Faixa de Fronteira Internacional do Brasil, de modo a 

subsidiar políticas públicas em diversas escalas de ação governamental. 

Paralelamente, a proposição de indicadores econômicos e sociais pode 

subsidiar a iniciativa privada em futuras tomadas de decisão quanto à 

aplicação de investimentos, e as ações pela cidadania na região”. 

(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005) 

 

 

A partir desta iniciativa é possível destacar a preocupação do Estado brasileiro 

no que se refere ao conhecimento da situação real em que a fronteira se encontra, para 

que de posse dos dados seja possível construir ações que corroborem na defesa e na 

proteção desta parte importante do território nacional. Ademais, resta evidente ainda 

que as políticas que até então vigoravam na região não são, e talvez nunca se tornem, 

suficiente para a contenção dos problemas ali encontrados. 

O documento esclarece ainda que “a preocupação com a segurança nacional (...), 

embora legítima, não tem sido acompanhada de uma política pública sistemática que 

atenda as especificidades regionais, nem do ponto de vista econômico, nem da cidadania 

fronteiriça”. Aduz ainda que tal absência devia-se então a “baixa densidade 

demográfica, a vocação „atlântica‟ do país, as grandes distâncias e às dificuldades de 

comunicação com os principais centros decisórios, entre outros”.  (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NACIONAL, p.9, 2005) 

As fronteiras do Brasil devido a sua enorme extensão não podem ser estudadas 

ou caracterizadas da mesma forma devido as importantes diferenças entre as regiões e 

os estados que fazem parte dela. Assim, um dos dados mais relevantes trazidos pelo 

estudo foi à organização dos municípios de fronteira e suas respectivas populações, a 

partir da divisão dos três grandes arcos: Norte, Central e Sul.  
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Os 588 municípios presentes na faixa de fronteira podem ser divididos em dois 

grandes grupos: os lineiros e os não-lineiros. Os lineiros são aqueles enquadrados em 

uma das três situações: a) aqueles em que o território faz limite com país vizinho e sua 

sede encontra-se no limite internacional, podendo ou não apresentar cornubação ou 

semi-cornubação com a localidade de país vizinho (cidades-gêmeas); b) aquelas cujo 

território faz divisa com o país vizinho, mas cuja sede não se situa no limite 

internacional; c) aqueles cujo território faz divisa com o país vizinho, mas cujo a sede 

está da Faixa de Fronteira. O grupo dos municípios não-lineiros são: a) aqueles com 

sede na faixa de fronteira; b) aqueles com sede fora da faixa de fronteira. 

(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005) 

O estudo concluiu que a maioria dos municípios nos três grandes Arcos se 

enquadra na categoria de “municípios não-lineiros com sede na faixa de fronteira”, 

concentrando a maior parte da população fronteiriça. No Arco Norte concentra-se a 

maior proporção de municípios com sede fora da faixa de fronteira, o que representa 

uma diminuição de habitantes na área. A proporção de municípios lineiros com sede na 

linha de fronteira não é grande, entretanto os Arcos Sul e Central concentram o maior 

número de cidades-gêmeas em toda fronteira. 

 No que se refere à conformação de uma política de defesa para as fronteiras é 

essencial tais informações acerca da disposição dos municípios e dos centros de atração 

populacional. Através desses dados é possível perceber determinadas características que 

facilitam a materialização das vulnerabilidades na faixa de fronteira. 

 O arco amazônico tem enorme importância no projeto brasileiro de segurança e 

defesa das fronteiras devido à relevância e tamanho da região. Segundo Miyamoto 

(2009, p.98) “nas três últimas décadas a Amazônia se converteu no foco das atenções”. 

Ademais, o território Amazônico ultrapassa os limites do Brasil, está em direto contato 

com alguns países importantes da América do Sul, tornando-se ainda mais evidente sua 

importância estratégica.  

Entretanto, a despeito da importância do Arco Amazônico (ou Norte), os Arcos 

Central e Sul também são peças importantes para a coadunação do projeto brasileiro de 

segurança a defesa. O primeiro é o Arco que mais contém as chamadas cidades-gêmeas, 
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onde o fluxo é intenso e contínuo. Enquanto que o segundo Arco tem a maior 

concentração da população.  

 

3.1.1. As vulnerabilidades dos Arcos Fronteiriços Norte, Centro e Sul 

O estudo relata ainda as características fundamentais dos três grandes Arcos em 

distintos setores, incluindo as impressões na área de segurança e defesa para cada 

região, destacando essencialmente as maiores vulnerabilidades. Obviamente, a despeito 

das diferenças entre ele, alguns dos problemas enfrentados podem ser compartilhado por 

todos arcos, questões como o narcotráfico e tráfico de armas passa a ser recorrente na 

realidade brasileira. 

No Arco Norte, a questão ambiental sempre continua em evidencia atraindo a 

atenção nacional e internacional para a proteção das matas nativas amazônicas e de seu 

patrimônio biogenético. Entretanto, outros graves problemas estão assolando a região 

como os conflitos envolvendo terras indígenas, tráfico internacional de cocaína e 

guerrilhas atuantes em países vizinhos, especialmente, a Colômbia. (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005) 

 O Arco Central situa-se entre os dois outros Arcos possuindo características de 

transição entre a Amazônia brasileira e o centro-sul do país. Logo, as vulnerabilidades 

ali encontradas fazem jus a tal situação. Assim, segundo o documento: 

“O principal entrave nas interações fronteiriças no Arco Central é 

o tráfico de Cannabis sativa
13

 e da cocaína, procedentes, 

respectivamente, do Paraguai e da Bolívia, e o contrabando de 

madeira em tora e soja na fronteira paraguaia”. (MIN, p.58, 2005) 

 

 Entretanto, a questão agrava-se quando se percebe que parte do produto do 

tráfico e das chamadas “zonas produtoras” da Cannabis Sativa no território paraguaio 

pertencem a brasileiros, que passam a controlar as redes de tráfico de entorpecentes e 

contrabando. Outra questão importante é a expansão comercial de empresários 

brasileiros, que levaram seus negócios para terras paraguaias e junto com ele imigrantes 

                                                 
13

É uma planta herbácea da família das Canabiáceas, cuja  as propriedades são psicoativas. Seu produto 

mais conhecido é droga do tipo maconha. 
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brasileiros. Essa combinação de interesses na região dificulta enormemente a vigilância 

e ainda estigmatiza negativamente certos municípios, como Coronel Sapucaia, Ponta 

Porã, Corumbá, etc. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005) 

 Ainda no Arco Norte, os negócios que estão relacionados com as ações ilegais 

acabam por estimular negativamente a economia urbana das cidades fronteiriças, que 

passam a atrair pessoas de todo o país que vão ao seu encontro basicamente para a 

exploração destas atividades ilícitas. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 

2005) Esta situação traz enormes consequências para o desenvolvimento destas 

localidades, pois marginaliza e segrega seus vetores sociais e econômicos, ao passo que 

se consolida como a localidade ideal para prática destes ilícitos. 

  A despeito deste estigma que recai sobre alguns lugares, é possível encontrar 

algumas exceções, cidades que conseguem capitalizar-se com os recursos de tráfico, 

mas sem serem “contaminada” pela imagem negativa deste. É o que ocorre na Faixa de 

Fronteira de Rondônia, onde cidades importantes como Rolim de Moura e Vilhena se 

capitalizaram com o dinheiro de fontes ilícitas, porém que a imagem negativa continuou 

associada aos municípios lineiros de Caxibi, Pimenta do Oeste e Costa Marques. 

(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005) 

 No que se refere ao Arco Sul, as vulnerabilidades estão ligada a condição de 

fronteira mais permeável, cujas interações são mais intensas com os países limítrofes.  

Segundo o documento, 

“As interações com os países vizinhos são fortemente regidas pela 

expansão de interesses e de imigrantes brasileiros nos países limítrofes, 

incluindo desde o processo de arrendamento de terra por empresários 

brasileiros ligados à rizicultura no Uruguai até a “frente” de 

brasiguaios
14

 nos Departamentos do Alto Paraná e Canindeyí 

(Paraguai). No Paraguai vivem cerca de 350 mil brasileiros e seus 

dependentes.” (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, p.62, 

2005) 

 

 As cidades fronteiriças que pertencem ao Arco sul possuem consideráveis 

números demográficos, o que torna os problemas relacionados à imigração corriqueiros, 

                                                 
14

 São considerados brasiguaios aqueles brasileiros (e suas respectivas gerações) que estão estabelecidos 

nas áreas tranfronteirças do Paraguai. 
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sendo possível visualizar a integração da área. Entretanto, outros problemas como o 

contrabando e tráfico também se fazem presente na região. 

 Neste sentido, é possível perceber a complexidade e a diversidade de 

vulnerabilidades que permeiam a formação da faixa de fronteira brasileira. Uma única 

nação tem então que lidar com problemas distintos e em regiões diferentes, ou mesmo 

antagônicas, a fim conter tais problemas.  

 

3.2. As vulnerabilidades destacadas pelo Ministério da Justiça 

 Como foi dito anteriormente, a pesquisa realizada fez um diagnóstico da 

situação da faixa de fronteira brasileira, e serviu de base para a implantação de políticas 

públicas das mais variadas vertentes na região, incluído segurança e defesa. 

 Neste sentido, o Ministério da Justiça (MJ, 2010), de posse desses dados, e 

sendo também um participante da iniciativa, elencou as vulnerabilidades que precisam 

ser fortemente combatida nos programas de segurança para fronteira. Cabe aqui elencá-

los para que seja possível compreender a amplitude do processo de formação de política 

de segurança e defesa dessa região. 

 De acordo com o Ministério da Justiça, o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e o 

Tráfico Internacional de Armas devem ser combatidos veementemente, principalmente, 

por trazer um enorme reflexo para todo o território brasileiro. A droga tornou-se um 

motor da criminalidade brasileira, exigindo cada vez mais uma atuação proativa do 

Estado na tentativa de conter seus efeitos nefastos. 

 No mesmo sentido, o combate ao crime transnacional de caráter 

econômico/financeiro/alfandegário, que pode ser percebido na contenção do 

Contrabando, da Pirataria, do Descaminho e da Exportação Ilegal de Veículos 

Automotores. 

 Considera ainda a Imigração Iilegal de estrangeiros pela fronteira seca do Brasil 

e o Tráfico de Pessoa, crimes que precisam ser coibido nesta região do país, para que a 

cidadania possa ser um valor contínuo.  
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 E por fim, o Ministério da Justiça considera os Crimes ambientais e o 

Desmatamento Ilegal nos estados amazônicos fronteiriços nocivos a nação brasileira, e  

portanto dever ser combatido.  

 Estes crimes destacados pelo o Ministério da Justiça indicam que as ações 

programadas serão executadas a fim de combater e coibir tais vulnerabilidades muito 

comuns na faixa de fronteira. Entretanto, o combate ao narcotráfico tornou-se a 

principal e mais ilustre missão empreitada por este ministério, sendo assim, cabe 

salientar alguns aspectos a cerca deste ilícito.  

 

 3.2.1. O Narcotráfico 

 Dentre todas as vulnerabilidades existentes na faixa de fronteira brasileira, o 

narcotráfico é a que mais tem preocupado as autoridades, seja por seu efeito nocivo nas 

cidades produtoras, seja nos danos causado as cidades receptoras. Além disto, o 

narcotráfico tornou-se um problema tanto de defesa quanto de segurança pública na 

atualidade. 

 Segundo Vaz e Procópio (1997) existem três fatores que explicam a 

problemática do narcotráfico no Brasil: a importância econômica e política que o tema 

veio alcançando desde a década de 1970, bem como se relaciona com a capacidade do 

tráfico alimentar-se das mazelas presentes na realidade brasileira, e ainda a dificuldade 

do estado brasileiro em combater tal crime. 

 Também a respeito da conjuntura que permitiu a expansão do tráfico de 

entorpecentes no país, tem a perspectiva de Rodrigues (2002, p.115) alertando que: “O 

Brasil desponta como rota fundamental para o escoamento da cocaína, com suas regiões 

selvagens como locus privilegiados para centros de apoio logístico e com sua indústria 

química como fornecedora de insumos necessários ao fabrico da cocaína”. 

 As características fundamentais que compõe a estrutura do narcotráfico no Brasil 

foram construídas a partir da condição de país trânsito da droga, possibilitando a 

vinculação de grupos narcotraficantes brasileiros aos grupos de países produtores e aos 

grupos de países consumidores. (SILVA, 2012)  
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 Segundo dados da UNDOC (2010), o Brasil pode ser considerado o principal 

país de trânsito para a cocaína que chega ao continente europeu. No ano de 2011, cerca 

de 54% da cocaína apreendida no país tinha origem boliviana, seguida de perto por Peru 

(38%) e Colômbia (7%). 

Segundo Pereira (2013, p. 10) a respeito da produção e do consumo de drogas no 

Brasil, tem–se que: 

 “No que se refere à interdependência entre os países, estima-se que 

80% da cannabis consumida no Brasil seja de procedência paraguaia e 

somente 20% de produção doméstica (INCB, 2012). O consumo da 

droga no Brasil (8,8% da população entre 15 e 46 anos) é mais do que o 

dobro da média mundial (3,9%,) (UNDOC, 2010).” 

 

 Neste âmago é possível compreender a importância do combate ao narcotráfico 

nas fronteiras brasileiras, pois é uma vulnerabilidade que traz consigo a marca de 

destruição. As políticas a serem adotadas neste sentido precisam ser eficazes na 

desarticulação dessas quadrilhas, cujo escopo é exclusivamente o ganho econômico.  

E ainda, o combate ao narcotráfico deve ser contínuo para que a população 

brasileira não se torne alvo ainda maior dessas organizações criminosas, passando a 

demandar tais produtos mais fortemente.  

 

3.3. As vulnerabilidades da Faixa de Fronteira e a Cooperação Interagência  

As vulnerabilidades na faixa de fronteira são problemas graves que assolam o 

Estado brasileiro, tal como foi demonstrado acima, e a materialização destes ilícitos 

transnacionais prejudicam enormemente o desenvolvimento da nação. Tais condutas 

delituosas são ainda mais prejudiciais ao sistema brasileiro de segurança e defesa que 

deve então lidar com essas questões cada vez mais. 

Neste sentido, pode-se dizer que a intensificação na ocorrência destes delitos 

transnacionais constitui-se um grave problema a ser resolvido pelo estado, de forma 

proativa e responsável, sendo assim considerado um tipo de gerenciamento de crise. 

Tais problemas tornaram-se constante e por isso são tratados com status de crise dentro 

do programa nacional do setor. 
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Nesta direção, cumpre destacar algumas definições acerca do que é uma crise. 

Inicialmente, tem-se a versão da academia nacional do FBI
15

 (1994) que caracteriza 

crise como um evento ou situação crucial, que demanda uma resposta eficaz das forças 

de segurança, a fim de garantir uma solução aceitável. (SILVA NETO & BRAGA, 

2008). 

De acordo Salignac (2001 apud Santos & Filho, 2008), na Ciência Política 

considera-se uma crise quando o estado observa uma modificação brusca na vida em 

sociedade, cujo teor é manifestamente violento, repentino e rápido, corroborando em um 

momento perigoso ou difícil de um processo, de onde deve emergir uma solução. Existe 

crise a partir do momento em que a tranquilidade social está em dissonância com a 

realidade posta. Parte-se da situação crítica para a crise propriamente dita. 

Cumpre ainda trazer a também a definição proposta pelo Gabinete de Segurança 

Institucional da República Federativa do Brasil (GSI) (2014): 

 “Fenômeno complexo, de diversas origens possíveis, internas ou 

externas ao País, caracterizado por um estado de grandes tensões, com 

elevada probabilidade de agravamento – e risco de sérias consequências 

– não permitindo que se anteveja com clareza o curso de sua evolução”. 

 

O gerenciamento de crise é então a metodologia fundamental para a resolução de 

determinados problemas ou situações. Fatalmente, em algum momento ou temática, os 

estados terão que lidar com tais crises, cuja sociedade espera ávida por uma solução. No 

caso brasileiro, com a própria criação de um Gabinete de Segurança Institucional
16

 

percebe-se a relevância da questão, ainda mais evidente, quando se verifica que na 

composição deste órgão encontram-se representantes, funcionário de carreira do Estado, 

vinculados às Forças Armadas/Ministério da Defesa, ao Ministério das Relações 

Exteriores e da Agência Brasileira de Inteligência, cujo dever fundamental é pesquisar e 

compreender temas que potencialmente corroborem na instabilidade institucional. 

                                                 
15

 FBI é sigla que se refere ao Federal Bureau of Investigation, cujo significado é "Departamento Federal 

de Investigação". 

 
16

 Foi criado pela Medida Provisória (MP) nº 1.911-10, de 24 de setembro de 1999, que altera dispositivos 

da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, passou a Casa Militar a chamar-se Gabinete de Segurança 

Institucional: no art. 24-A, e criou-se o cargo de Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional 

da Presidência da República. 
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Neste sentido, mesmo que indiretamente, ou não explicitamente, o governo 

utiliza-se da interação entre forças/atores/agências para a construção de saídas factíveis 

e eficientes para resolução de problemas. Segundo Alberto Mendes Cardoso, ex 

Ministro do GSI, 

“Essa interação permite que a gestão da crise seja mais eficaz e a busca 

de soluções mais rápida, de vez que os interessados podem articular-se 

com mais facilidade. O modelo de coordenação adotado pelo gabinete 

de crises tem sido testado ao longo dos últimos três anos e meio e, com 

as variações ditadas pela experiência, mantém-se semelhante ao 

concebido em 1999”. (CORREIO BRASILIENSE, 2002) 

 

 Assim, é possível compreender a importância da construção de uma solução 

integrada para tais crises, especialmente, devido à especialização de cada instituição 

envolvida no processo, competente especificamente para esta ou aquela situação. Esta 

interação entre o governo e suas agências, mesmo que ocorra de forma não ou pouco 

institucionalizada, é uma tendência que vem se instaurando nos últimos anos, a despeito 

de todas as dificuldades encontradas para sua coadunação. 

  Esta percepção da importância de uma interação entre o governo e suas 

respectivas agências é também compartilhada por alguns estudiosos dos temas. Cabe 

então trazer ao debate estas opiniões para que seja corroborado assim este 

entendimento.  

 Segundo Raza (2009), as crises internacionais contemporâneas rapidamente 

tendem a agrupar distintas agências executivas, ganhando complexidade no processo 

que essas agências empreendem em defesa de seus interesses legítimos, respondendo à 

políticas e prioridades em ampla evolução. Essa tendência mostra-se geral e global. As 

crises internacionais alojam suas causas e as condições de possibilidades de solução na 

dinâmica interagência. 

 Dito isto, cabe então destacar que as vulnerabilidades na faixa de fronteira 

brasileira, vez que são concebidas como crise, sendo esta grave e extenuante, 

demandam também uma solução eficiente e rápida, que restaure ao mesmo tempo a 

ordem local e diminua os impactos em outro centros do país. É então concebida a 

possibilidade/necessidade de uma atuação interagência para coibir e combater os crimes 

transfronteiriços, assegurando os parâmetros de segurança e defesa nacional para as 

regiões.  
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 No mesmo sentido, compartilhando o entendimento acerca da cooperação 

interagência, Raza (2012, p.13) assevera que: 

 

“Dentre as alternativas para corrigir os problemas e construir 

alternativas para crises com origem qualificada na estrutura e processos 

organizacionais na esfera da gestão pública nacional e internacional, 

principalmente aquelas envolvendo simultaneamente elementos de 

segurança, diplomacia e defesa, está a recomendação de construção e 

implementação colaborativa e cooperativa de políticas e estratégias.” 

 

 

 Assim, a arquitetura institucional para solução de crise na fronteira brasileira 

percebe a importância da construção de políticas e estratégias de dissuasão da 

criminalidade na região via cooperação interagência. Ademais, a complexidade destas 

vulnerabilidades é demasiada, tornando-se inatingível a construção de uma solução 

individualizada, contando unicamente com os esforços de determinada instituição, seja 

ela ligada a defesa ou mesmo a segurança pública. 

 Ainda neste fulcro, a fim de ilustrar a importância da temática, trazemos a 

posição norte-americana que se refere à opção pela cooperação interagência. Segundo o 

Relatório “Interagency Collaborative Arrangements and Activities: Types, Rationales, 

Considerations”, feito por Frederick Kaiser (2011, p.19) através do “Congress 

Research Service”, a pedido do Congresso Americano, assevera que existe uma 

tendência mundial pela opção de atuação via cooperação interagência, e vem crescendo 

basicamente por quatro razões fundamentais: a) Devido ao crescimento e a mudança na 

natureza das responsabilidades governamentais; b) Devido às pressões políticas e 

econômicas para redução destas responsabilidades e o corte nos gastos federais. c) 

Devido ao aumento do número, tamanho, complexidade e diversidade de programas 

transversais, onde se compartilha a responsabilidade entre agências. d) Devido à 

importancia e urgerncia da conformação de uma solução para situações de crise. 

 O Relatório aduz ainda que a justificativa dada para colaboração interagência 

não deve está unicamente incorporada aos benefícios coletivos advindos de um 

potencial sucesso, mas também, da persepçao de que tal engamento pode trazer ganhos 

mútuos e individuais paras as agências envolvidas. (KAISER, 2011) 

 Assim, é possível percerber que a cooperação interagência não deve constituir 

um fim em si mesmo, pelo contrário, deve ser percebida como uma ferramenta de 
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resolução de problemas, a qual se vislumbra integrar diferentes esforços, e cujos ganhos 

possam ser percebidos tanto no nível coletivo, quanto no nível individual. E se tal 

reflexão for direcionada para a questão da proteção das fronteiras brasileiras, será 

possível notar que o engamentos das forças da defesa e da segurança estará 

beneficiando não somente as comunidades locais e o Brasil por reflexo, mas também a 

elas mesmas no sentido de aumetar seu reconhecimento e credibilidade. Uma vez que 

tais instituições aumentem seu prestígio e respeito pode vir a demandar beneficíos 

próprios posteriormente. 

Admitindo a relevância do tema na atualidade, o Ministério da Defesa, através 

do Comando do Estado-Maior do Exércio, lançou no ano de 2013, um Manual de 

Campanha de Operações em Ambiente Interagência. Tal documento contém instruções 

pormenorizadas acerca deste tipo de cooperação, buscando uniformizar a atuação das 

Forças Armadas enquanto partícipe destas iniciativas. 

Neste fulcro, pode-se concluir que com a publicação deste documento, que as 

Forças Armadas, de maneira especial, o Exército Brasileiro, tem valorado tais ações 

interagências de modo que deseja padronizar suas ações, e consequentemente, reafirmar 

sua abertura para atuações neste lastro. As Forças Armadas sempre manteve sua postura 

de instituíção séria, ou mesmo tida por muitos como rígida e fechada, mostra-se então 

aberta para a interação com os outros braços do governo e da sociedade civil. A despeito 

dos padrões hierarquicos e da doutrina própria, demonsta que pode ser flexível e atuar 

cooperando com outras agências. 

A bem da verdade, as Forças Armadas conquistaram ao logo dos anos o respeito 

perante a sociedade civil, com base nos trabalhos empreendidos por eles nas mais 

distintas áreas, que vão desde campanhas de saúde, passando pela construção da malha 

viária nacional, até a participação na reconstrução de estados falidos, como foi no caso 

do Haiti. O não engajamento do Brasil em conflitos ou guerras possibilitou esta atuação 

ampla das Forças Armadas. Neste sentido, a atuação conjunta passou a fazer parte da 

realidade das Forças Armadas, e este documento só vem corroborá sua atuação. 

Segundo o Manual, a definição adotada pelas Forças Armadas acerca do tema é: 

“Operações Interagências: interação das Forças Armadas com outras 

agências com a finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços 

para a consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam 
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ao bem comum, evitando a duplicidade de ações, dispersão de recursos 

e a divergência de soluções com eficiência, eficácia, efetividade e 

menores custos”. (MINISTÉRIO DA DEFESA, p.1-2, 2013) 

 

 A definição apresentada evidencia a preocupação das Forças Armadas tanto na 

execução destas iniciativas, quanto à realização do objetivo final, que é a resolução do 

problema. Neste sentido, além das prerrogativas constitucionais que serão abordadas nas 

próximas páginas, as Forças Armadas podem e atuam da região de fronteira a partir de 

um projeto ou política via cooperação interagência. Para tanto, as vulnerabilidades 

existentes na região podem também ser coibida pelas Forças Armadas, quando estas 

forem parte de uma ação interagência.  

 Segundo Santos Filho (2013), o Brasil tem utilizado repetidas vezes as Forças 

Armadas na prevenção de ameaças, como na segurança dos grandes eventos 

internacionais, nas eleições e no gerenciamento de crises. Assim, resta claro que o 

aprofundamento das vulnerabilidades na faixa de fronteira pode ensejar num possível 

engajamento das Forças Armadas em ações interagências naquela região. 

 No mesmo sentido, observa-se a atuação do Ministério da Justiça, 

especialmente, o Departamento de Polícia Federal e do Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal, que a todo o momento entram em ação nas fronteiras. Inúmeras 

operações têm sido feitas ao longo dos anos vislumbrando a proteção e combate a 

criminalidade nesta área. O referido Ministério, assim com a Defesa, vem preparando 

um documento acerca da participação de suas agências em projetos e estratégia de 

defesa via cooperação interagência.  Até a conclusão deste instrumento utiliza-se das 

diretrizes apresentadas pelo o documento da Defesa. 

 

3.4. Os níveis de interação entre agências 

 A relação entre as agências podem ocorrer em distintos níveis, ou seja, em 

diferente grau de envolvimento e comprometimento dependendo da proposta. A 

despeito da utilização sinônima nos termo “cooperação”, “colaboração” e 

“coordenação” interagência, há autores que pregam um maior rigor para diferenciação 
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dos tipos. E, o importante é que esta diferenciação auxilia na compreensão do caso 

concreto.  

 A cooperação interagência tem como característica um menor formalismo nos 

relacionamentos institucionais, fortemente influenciadas por lideranças carismáticas. A 

coordenação, normalmente, demanda a existência de arranjos institucionais mais 

elaborados para o alcance de um propósito ou geração de um resultado. Entretanto, na 

prática a distinção entre cooperação e coordenação interagência é complicada, pois há 

potenciais problemas de governança que podem gerar soluções em diferentes dimensões 

de análise. A colaboração emerge como uma aglutinação das funções de cooperação e 

coordenação na relação entre as agências, na qual a primeira constitui-se como condição 

da segunda, se fazendo necessária a existência um grau mínimo de cooperação 

institucional. (RAZA, 2012) 

 Na concepção de Bradach (1998), a colaboração interagência deve ser 

compreendida como a atividade integrada entre duas ou mais agências com escopo de 

incrementar seus valores públicos por meio do trabalho conjunto, em vez de atividades 

isoladas de cada um deles. 

Tais abordagens nos conduzem a reflexão sobre o porquê da opção pela 

cooperação interagência no lugar de uma ação isolada. As instituições possuem padrões 

de atuação que se tornam pressupostos intrínsecos a sua natureza. Certas atividades são 

específicas para determinadas situações. Grosseiramente exemplificando, ao imaginar o 

papel das Forças Armadas, logo nos conectamos com a ideia da proteção do estado 

nação frente à ameaça exterior, ao passo que quando refletimos a cerca do papel da 

polícia judiciária diretamente a relacionamos com a repressão e contenção da 

criminalidade. Entretanto, tais posicionamentos representam apenas uma parte do 

contexto geral, obviamente, respeitando as prerrogativas constitucionais de cada uma 

delas. Não obstante, se um avião invade o espaço aéreo brasileiro sem a devida 

autorização, os radares que monitoram a atividade aérea nacional, sob o controle das 

Forças Amadas, detectarão e possível interceptarão o artefato. Porém, no momento em 

que a aeronave pousar em solo brasileiro será a Polícia Federal quem fará o trâmite 

necessário. O referido exemplo evidencia uma interlocução involuntária entre as 

agências, de modo que uma dependa em certo sentido da outra. Outrossim, a interação 

entre as agências é latente, por vezes fruto da própria lei, e independente da vontade 
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política de qualquer governo, e assim sendo a cooperação interagência só viria a ajudar 

no processo. 

Em certas situações, é impossível a atuação isolada de determinada instituição, 

por mais competente que seja simplesmente não tem a prerrogativa para fazer o trabalho 

isoladamente. Independente do orçamento, da estrutura hierárquica e da organização, 

precisa de um braço auxiliar na conclusão de dada tarefa. Assim, sendo a pergunta que 

se inverte e passa a ser: Por que não cooperar? A cooperação interagência mesmo que 

nos níveis baixos permite uma abordagem multifacetada de crise. 

 Neste âmago, Bardach (1998) destaca ainda que a colaboração interagência 

constitui uma alternativa à reformas organizacionais, vez que não é possível garantir 

que determinada instituição esteja com a um ótima estrutura em determinado momento, 

ou que a mesma consiga manter-se assim no tempo, permitindo que as reorganizações 

normalmente produzam pouco valor, a um alto custo em termo de tempo, energia e 

ansiedade pessoal. 

Ademais, os ganhos não são necessariamente exclusivos para a instituição 

envolvida. Segundo a pesquisa de Bernice Steinhardt a respeito do trabalho 

interagência, tem-se: 

“According to human capital and training officials we interviewed at 

several agencies, the level of interagency participations may affect how 

a given professional development activity can improve its participants‟ 

abilities to collaborate. Agency officials noted that interagency 

collaboration in the development and design of activities can lead to a 

more accurate portrayal of different agencies‟ policies and processes. 

Moreover, agency officials said a mix of interagency  participants can 

provide a realistic perspective of their respective agencies‟ culture, 

capabilities and constrains.” (2010, p.28) 

 

 Neste sentido, destacam-se então os valores potencialmente agregados pelos 

indivíduos que fazem parte das agencias, nos quais é possível fazer uma análise mais 

completa da problemática enfrentada, utilizando as referências de outras agências na  

construção da sua própria. Ademais, o trabalho neste ambiente múltiplo tende a produzir 

uma perspectiva mais realista das capacidades, culturas e constrangimentos existentes 

em cada agência. 
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 Continuando a reflexão acerca dos níveis de interação entre as agências, cabe 

mostrar a percepção das Forças Armadas contida no Manual de Operações Interagência, 

que se encontra sintonia com aquilo já mostrado anteriormente. Assim, 

 “A “cooperação” interagências é caracterizada por menor formalismo 

nos relacionamentos institucionais, enquanto a “coordenação” tende a 

assegurar que as atividades de um vetor levem em consideração os 

efeitos sobre as ações dos demais atores, normalmente requerendo 

arranjos organizacionais mais elaborados." (MINISTÉRIO DA 

DEFESA, p.3-7, 2013) 

 

 No mesmo sentido, compreende-se que a “colaboração interagências é a 

atividade integrada de duas ou mais organizações cujo objetivo é incrementar os valores 

e as competências de cada uma por meio do trabalho conjunto.” (MD, p.3-9, 2013) 

Para as Forças Armadas a colaboração interagência é meio pelo qual as 

atividades se concretizam, por isso subdivide esta em quatro estágios em que pode se 

encontrar a colaboração, de acordo com o Manual (MD, p.3-9, 2013) temos: 

 Minimização de Conflitos – este é o nível mais elementar. Os integrantes dos 

vetores (civis e militares) planejam com relativa independência, e somente se 

reúnem para assegurar de que as atividades das outras organizações não causem 

interferências nas suas próprias ações. 

 

 Coordenação – é o nível mais comumente utilizado, por ser de fácil execução. 

Significa que cada vetor deve planejar suas ações com relativa independência, 

mas são organizadas reuniões de coordenação entre as agências interessadas 

para compartilhar informações e evitar a omissão de alguma ação importante. 

Exemplificando, o estado-maior da unidade militar empregada promoveria uma 

reunião com a agência de ajuda humanitária para assegurar-se de que esteja 

sendo proporcionada segurança adequada no local da distribuição de água e 

alimentos. 

 

 

 Integração – significa que as atividades civis e militares são planejadas para se 

apoiarem mutuamente, ainda que sejam desenvolvidas no âmbito de cada vetor 

de forma descentralizada. Este é o primeiro nível onde existe a figura do 
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“coordenador das ações”, o qual deve expedir orientações ou protocolos de 

entendimento a todos os vetores envolvidos. Pressupõe-se a estruturação de um 

Centro de Coordenação de Operações (CCOp). No exemplo utilizado, o 

CCOp planejaria as operações de distribuição de alimentos, incluindo a 

participação de efetivos militares na escolta dos comboios e segurança nos 

pontos de distribuição, para evitar saques e tumultos 

 

 Parceria Genuína – este é o mais alto nível de “colaboração interagências”. 

Envolve alto grau de coesão entre os planejadores dos vetores envolvidos, em 

todos os níveis. A sinergia é obtida quando as atividades estão entrelaçadas por 

uma única estratégia. Os vetores civis e militares planejam de forma conjunta e 

implementam uma estratégia comum para alcançar objetivos de forma a superar 

desafios difíceis e complexos 

 

Ao deparamos com os níveis estabelecidos no documento, pode-se perceber uma 

distinção entre as fases existente em uma política ou programa de cooperação 

interagência. Destacou ainda que dos projetos em que o Ministério da Defesa participou 

a maioria estava apena no nível da coordenação, que nos deixa com indica limitações no 

que se refere ao processo decisório. Entretanto, fica claro que a intensão é de que os 

projetos cheguem ao nível das parcerias genuínas, onde há maior grau de equidade entre 

as agencias participantes. Nesta fase, o grau de envolvimento é completo, passando por 

todos os graus de interação. 

Assim, é importante notar os níveis de envolvimento das agências, 

especialmente, as engajadas no Ministério da Defesa, responsável pelos planos e 

estratégias de segurança e defesa nacional. O mesmo ocorre com as agencias ligadas aos 

Ministérios da Justiça e o Ministério da Fazenda. 

 

3.5. As Agências presente na Faixa de Fronteira  

O decreto lei n° 7.496 que instituiu o Plano Estratégico de Fronteira, o principal 

instrumento brasileiro para a defesa das fronteiras na atualidade, institui a atuação 

integrada dos órgãos da segurança pública, da Receita Federal e das Forças Armadas. 

(Dec.7.496, art. 2, II) 



79 

 

A atuação na fronteira será então a partir da integração destas agências no que se 

refere à coadunação da política de defesa e segurança destas regiões a partir das ações e 

operação ali executadas. 

 

 3.5.1. Forças Armadas 

 

As Forças Armadas tem sua prerrogativa de função estabelecida no artigo 142
17

, 

caput, da Carta Magna. Este deixa claro que são as instituições permanentes e regulares 

que se que se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e a da 

lei da ordem. 

Assim, a destinação constitucional das Forças Armadas vislumbra inicialmente a 

segurança externa do Estado, o que justifica a posse das armas e artifícios cujo emprego 

só é possível contra quem possa contar semelhantes, de forças armadas estrangeiras. 

Entretanto, a defesa externa não é sua única finalidade. Objetiva ainda assegurar a 

ordem interna, em caráter secundário, pois tal conduta cabe primariamente ás polícias. 

E, caso os meios não sejam suficientes, é dever das Forças Armadas reestabelecer à 

ordem. (FERREIRA FILHO, 2002 apud OLIVEIRA, 2007) 

Nesta prerrogativa constitucional já é possível notar a importância desta 

instituição, e ainda a amplitude de prerrogativas, que permite e mesmo incentiva sua 

inserção na dinâmica social, seja protegendo a nação de ameaças externas, ou seja no 

controle doméstico. 

Completando o marco legal de atuação das Forças Armada tem-se a chamada 

Garantia da Lei da Ordem (GLO), que foi disciplinada pela Lei Complementa (LC) 

97/99, alterada pela LC 117/2004 e pela LC 136/2010. 

Neste sentido, cumpre destacar aqui o art. 16ª da LC 13/2010 que aduz acerca da 

atuação na fronteira: 

“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 

                                                 
17

 CF/88. Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 

autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm#art16a
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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.” 

 

 De acordo com o Ministério da Defesa (2013, p.4-2) a respeito da sua atuação na 

fronteira temos que: 

“As ações desencadeadas na faixa de fronteira visam a ampliar a 

capacidade do Estado em prover controle e segurança nessa porção de 

seu território, atuando no apoio aos órgãos governamentais, aos quais 

cabe por destinação legal realizar a prevenção e repressão a ilícitos. A 

Força Terrestre, quando empregada, normalmente em caráter episódico 

e em área definida em diplomas legais, o fará em ambiente 

interagências. Essas ações são normalmente caracterizadas pela 

complexidade na execução, o que enfatiza a necessidade de busca pela 

unidade de esforços com os demais agentes do Estado envolvidos, 

particularmente os Órgãos de Segurança Pública (OSP), de controle 

aduaneiro e de preservação ambiental.” 

 

 Os dispositivos legais ora apresentados aliados ainda ao entendimento acima, 

revela dois aspectos fundamentais na construção de políticas proteção defesa das 

fronteiras: o primeiro relaciona-se com o dever das Forças Armadas de proteger o país 

contra as ameaças externas e mazelas domésticas, auxiliando as forças de segurança 

pública a buscar a paz social. O segundo reside no fato de que as fronteiras brasileiras 

constituem papel de extrema importância, e ao mesmo tempo é um espaço de grandes 

de dificuldades de cobertura, o que enseja ainda mais a ajuda desta instituição. Cabe 

ainda salientar, que tal legislação é nova, precisamente do ano de 2010, o que indica 

uma disposição do aparato burocrático brasileiro em buscar fornecer melhores 

condições para a proteção dessas áreas. 

  

3.5.2. As Forças de Segurança Pública 

 As Forças de Segurança Pública têm sua destinação constitucional disposta no 

artigo Art. 144
18

, que determina que a segurança pública é um dever Estado e ao mesmo 

                                                 

18
 CF/88. Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
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tempo um direito uma responsabilidade de todos, e é objetivada a fim de preserva a 

ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. E tal fim deve ser 

perseguido através das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civil e 

Militar. 

 Tal disposição legal refere-se a segurança pública e suas atividades próprias de 

maneira a não se confundir com a defesa nacional. A primeira está relacionada a 

preservação da ordem pública, a integridade física e patrimonial do cidadão, a fim de 

salvaguardar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. (ROSA, 2004) 

 Entretanto, no que tange a políticas e ações empreendidas nas fronteiras há um 

misto de interesses devido a condição em que se encontra, onde as vulnerabilidade pode 

ser tanto tratadas no âmbito da defesa nacional quanto da segurança público. Na 

cooperação interagência para fronteira pressupõe-se a necessidade da participação das 

ambas as Forças. Dentro da dinâmica de segurança e defesa da faixa de fronteira as 

agências utilizadas com frequência são basicamente a Polícia Federal e a Polícia 

Rodoviária Federal. 

 

3.5.2.1. Departamento de Polícia Federal 

 

Nos planos e ações para a fronteira via cooperação interagência é indiscutível a 

importância da Polícia Federal para sucesso da empreitada, sendo assim vale a pena 

compreender parte de sua missão. 

O Departamento de Polícia Federal tem como prerrogativa constitucional o 

disposto no art.144, Parágrafo 3°, alíneas de I a V, complementado ainda pela Emenda 

Constitucional 19/1998 que aduz nos seguintes termos:  

 

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

organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: 

  

                                                                                                                                               
seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - 

polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
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I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em 

detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades 

autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja 

prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija 

repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de 

outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;  

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

fronteiras;  

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da 

União.” 

 

No que se refere aos deveres da Polícia Federal é possível perceber sua 

importância para vários setores da sociedade, e especialmente, para a proteção dos 

interesses da União em múltiplas dimensões.  

Na atualidade, a Polícia Federal dispõe de uma estrutura moderna e funcional 

que possibilita planejamento, coordenação e controle centralizados e ao mesmo tempo 

uma execução descentralizada. A estrutura atual direciona para um bom desempenho, 

além de favorecer a integração com os diferentes órgãos da administração federal. 

(OLIVEIRA, 2007) 

A atuação da Polícia Federal na fronteira também é de suma importância para o 

estado brasileiro, bem com o combate ao tráfico de entorpecentes, o contrabando e 

descaminho. Assim, as próprias atribuições da referida instituição coincide com o alvo, 

o objetivo final, dos projetos de proteção das fronteiras via cooperação interagência. 

Logo, constitui-se com um dos principais motores junto a estas iniciativas. Ademais, 

existem investigações e operações individualizadas da Polícia Federal ao todo tempo, 

em questões como combate a guerrilhas e etc. 

Cabe ainda destacar que por fazer parte da burocracia federal tem uma “certa 

facilidade” de comunicação e entendimentos com outras agências do governo, o que se 

traduz em mais uma vertente interessante na coadunação cooperação interagência. 

3.5.2.2. Departamento de Polícia Rodoviária Federal  

 

A Polícia Federal Rodoviária é também uma importante instituição na 

coadunação das políticas de fronteira, fazendo seu papel sempre que requisitado. É 

indispensável sua atuação dentro da malha viária brasileira. 
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A prerrogativa constitucional da Polícia Rodoviária encontra-se no artigo 144, 

parágrafo 2º da Carta Magna: 

“§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e 

mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da 

lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.” 

 

 Compete então aos quadros da Polícia Rodoviária o patrulhamento extensivo das 

rodovias federais que cortam o país, bem com os potencias desdobramentos cometidos. 

Ainda a respeito da competência tem-se o disposto no Decreto n° 1566/95, onde elenca 

mais dez deveres da instituição, que passam pela aplicação de multas por infração no 

trânsito, prevenção de acidentes, entre outros.  

 Entretanto, no artigo 1°
19

, inciso X, do supracitado diploma tem-se uma valiosa 

competência que se relaciona diretamente com a cooperação interagência para proteção 

das fronteiras:  

“X - colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a 

vida, os costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos 

e roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o 

contrabando, o descaminho e os demais crimes previstos em leis”.  

 

                                                 
19

  Art. 1° À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da estrutura regimental do 

Ministério da Justiça, no âmbito das rodovias federais, compete: I - realizar o patrulhamento ostensivo, 

executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, a 

incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;  II - exercer os poderes de autoridade 

de polícia de trânsito, cumprindo e fazendo cumprir a legislação e demais normas pertinentes, inspecionar 

e fiscalizar o trânsito, assim como efetuar convênios específicos com outras organizações similares;  III - 

aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito e os valores decorrentes da prestação de 

serviços de estadia e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas excepcionais;  

IV - executar serviços de prevenção, atendimento de acidentes e salvamento de vítimas nas rodovias 

federais; V - realizar perícias, levantamentos de locais boletins de ocorrências, investigações, testes de 

dosagem alcoólica e outros procedimentos estabelecidos em leis e regulamentos, imprescindíveis à 

elucidação dos acidentes de trânsito; VI - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de 

segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de cargas indivisíveis;  VII - 

assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de 

medidas emergenciais, bem como zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de 

vizinhança, promovendo a interdição de construções, obras e instalações não autorizadas; VIII - executar 

medidas de segurança, planejamento e escoltas nos deslocamentos do Presidente da República, Ministros 

de Estado, Chefes de Estados e diplomatas estrangeiros e outras autoridades, quando necessário, e sob a 

coordenação do órgão competente; IX - efetuar a fiscalização e o controle do tráfico de menores nas 

rodovias federais, adotando as providências cabíveis contidas na Lei n° 8.069 de 13 junho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente);  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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 A Polícia Rodoviária pode então ampliar sua atuação colaborando com outras 

agências para repressão de crime, nos interessando de maneira especial no combate ao 

tráfico de drogas, contrabando, descaminho, entre outros.  

Logo, a sua participação também torna-se fundamental nas políticas de proteção 

a fronteira, especialmente, por esta ser tão extensa, se ligar por vias terrestres com 

outros países que se reforça ainda mais sua importância. Ademais, assim como a Polícia 

Federal, a Polícia Rodoviária Federal já está habituada a auxiliar outras agências, o que 

em teoria facilita ainda mais sua inserção no projeto de cooperação interagência. 

 

3.5.3. Receita Federal do Brasil 

 

 A Secretaria da Receita Federal também se constitui como uma agência de 

extrema importância no combate aos crimes transfronteiriços econômicos, como o 

descaminho, o contrabando e a importação ilegal de veículos automotores.  

 Sua definição oficial já evidencia alguns aspectos relevantes a certa da natureza 

e da competência desta instituição: 

“A Secretaria da Receita Federal do Brasil é um órgão específico, 

singular, subordinado ao Ministério da Fazenda, exercendo funções 

essenciais para que o Estado possa cumprir seus objetivos. É 

responsável pela administração dos tributos de competência da União, 

inclusive os previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio 

exterior, abrangendo parte significativa das contribuições sociais do 

País. Também subsidia o Poder Executivo Federal na formulação da 

política tributária brasileira, previne e combate a sonegação fiscal, o 

contrabando, o descaminho, a pirataria, a fraude comercial, o tráfico de 

drogas e de animais em extinção e outros atos ilícitos relacionados ao 

comércio internacional.” (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2014) 

 

 A Receita Federal é uma instituição de extrema importância para uma nação, e 

automaticamente a relacionamos com as questões tributárias econômicas. Entretanto, o 

seu funcionamento está relacionado com todos os setores da sociedade, inclusive os 

ligados a segurança e defesa. 
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 A Receita Federal fornece uma série de competências
20

 que traduzem seu papel 

no Estado brasileiro, e podemos destacar em especial duas: a) gestão e execução dos 

serviços de administração, fiscalização e controle aduaneiro; b) repressão ao 

contrabando e descaminho, no limite da sua alçada;  

 As fronteiras são ambientes de trânsito de bens, mercadoria e serviço, e podem 

também transformar-se em palco dos crimes transnacionais de caráter econômico, por 

isso a atuação da Receita Federal nessas localidades são de suma importância para o 

estado brasileiro no que se refere à arrecadação dos seus tributos. 

 As Aduanas são responsáveis pelo controle do movimento de entrada e saídas 

de mercadorias para o exterior ou proveniente dele, exigindo a cobrança dos tributos 

pertinentes. Assim, sua atuação tem como objetivo limitar pratica ilegais como 

descaminho, contrabando e etc. 

Na proteção das fronteiras, tais crimes transnacionais também devem ser 

combatidos, e atuação da Receita Federal faz parte da iniciativa. Busca-se, 

precipuamente, proteger o patrimônio da União em área complexa como é a da 

fronteira.  

Cabe ainda ressalta que as aduanas espalhadas pela faixa de fronteira destacam       

a presença do estado brasileiro na região, e atividade de fiscalização é fundamental para 

o respeito às leis tributárias brasileiras no que se refere ao comércio internacional. 

                                                 

20
 “As competências da Receita Federal do Brasil podem ser sintetizadas como: administração dos 

tributos internos e do comércio exterior; gestão e execução das atividades de arrecadação, lançamento, 

cobrança administrativa, fiscalização, pesquisa e investigação fiscal e controle da arrecadação 

administrada; gestão e execução dos serviços de administração, fiscalização e controle aduaneiro; 

repressão ao contrabando e descaminho, no limite da sua alçada; preparo e julgamento, em primeira 

instância, dos processos administrativos de determinação e exigência de créditos tributários da União; 

interpretação, aplicação e elaboração de propostas para o aperfeiçoamento da legislação tributária e 

aduaneira federal; subsídio à formulação da política tributária e aduaneira; subsídio à elaboração do 

orçamento de receitas e benefícios tributários da União; interação com o cidadão por meio dos diversos 

canais de atendimento, presencial ou a distância; educação fiscal para o exercício da cidadania; 

formulação e gestão da política de informações econômico-fiscais; promoção da integração com órgãos 

públicos e privados afins, mediante convênios para permuta de informações, métodos e técnicas de ação 

fiscal e para a racionalização de atividades, inclusive com a delegação de competência; atuação na 

cooperação internacional e na negociação e implementação de acordos internacionais em matéria 

tributária e aduaneira;” (MF, 2014)  
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Neste sentido, é possível compreender que o estado brasileiro através de suas 

agências vem prestando um serviço de apoio as localidades fronteiriças, e a partir de 

planos e programas a serem implementados via cooperação interagência acredita-se 

então que haverá uma articulação maior e institucionalizada entre tais agências. 

 

3.6. O desenho institucional da cooperação interagência 

O processo de articulação entre as agências do governo há muito é realizado de 

forma não proposital e recorrente. Tornou-se uma prática comum à troca de 

informações entre as agências, seja no que se refere ao envio de um parecer ou na 

participação em uma ação multidisciplinar. Entretanto, a despeito dos trâmites 

necessários para tal conjectura, a cooperação interagência debatida nesta pesquisa 

pressupõe a existência de uma organização institucional específica que demonstre a 

relação entre as agências. Porém, devido à cooperação interagência ser uma opção 

recente na política de estado, não há uma orientação geral em todos os níveis, 

especificando as sequencia organizacional. 

A estratégia de cooperação interagência, como planejamento e organização irá 

variar de acordo com cada iniciativa. Os principais responsáveis por esta organização no 

que tange às políticas de defesa e segurança são os Ministérios da Defesa e da Justiça. 

Apesar de cada um construir sua própria estratégia de ação existe uma similaridade na 

lógica adotada por ambos. Neste contexto, as Forças Armadas tem certa vantagem por 

está engajada neste tipo de coalizão há muito tempo, tendo inclusive já publicado suas 

orientação e diretrizes em ambiente interagência. Enquanto que o Ministério da Justiça 

ainda dar os primeiros passos no sentido de construir um arcabouço institucional para 

sua atuação via cooperação interagência. 

Cabe aqui então destacar esta dificuldade na implementação destas políticas, 

onde a ausência de padrão geral de atuação por parte das agências do governo podem 

então constituir um enclave ao maior nível de sucesso das ações. Na medida em que se 

há um parâmetro de atuação preexistente para todas as instituições, torna-se mais fácil 

saber qual é o papel de cada uma delas no processo. 
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Contudo, com o advento do Plano Estratégico de Fronteira (PEF) algumas 

estruturas foram criadas para auxiliar a interação entre os atores envolvidos. Cabe 

destacar a coordenação do referido plano ficou sob  

 Assim, de acordo com art. 5° do Dec.7.796 temos: 

Art. 5
o
  As ações do Plano Estratégico de Fronteiras serão 

implementadas por meio de: I - Gabinetes de Gestão Integrada de 

Fronteira - GGIF; e II - Centro de Operações Conjuntas - COC. 

 

Com esta determinação cria-se uma estrutura burocrática ligada ao Poder 

Executivo onde se busca propor, planejar, organizar e articular as instituições a fim de 

que possam cooperar e exercer suas atividades dentro do projeto. 

Os Gabinetes de Gestão Integrada são constituídos através de ato (Portaria) do 

Governo Estadual, composto por autoridades federais e estaduais e ainda dos GGIF 

Municipais da região fronteiriça. Não existe grau de hierarquia entre os componentes 

destas estruturas e o processo de tomada de decisão dar-se por consenso. (Art.6°, § 1
o
  e 

§ 2
o
 ) 

Os GGIF são estruturas da burocracia dos estados cujo objetivo fulcral é a 

integração e articulação das ações da União com as ações dos estados e dos municípios. 

O PEF determina sete obrigações das GGIF: 1)Propor e coordenar a integração das 

ações; 2) Torna ágil e eficaz a comunicação entre os seus órgãos; 3) Apoiar as 

secretarias e polícias estaduais, a Polícia Federal e os órgãos de fiscalização municipais; 

4) Analisar os dados estatísticos e realizar estudos sobre infrações criminais e 

administrativas; 5)Propor ações integradas de fiscalização e segurança urbana no âmbito 

dos municípios situados na faixa de fronteira. 6) Incentivar a criação de Gabinetes de 

Gestão Integrada Municipal; 7) Definir as áreas prioritárias de sua atuação. 

A implementação destes GGIFs é fundamental para o planejamento de ações em 

longo prazo, bem como para a consolidação de uma política de defesa e segurança das 

fronteiras de forma permanente. Os mais pessimistas poderiam afirmar a criação destes 

órgãos só burocratizam ainda mais o processo, entretanto acreditamos que o intuito é 

diferente. Os estados da federação e seus respectivos municípios de fronteira precisam 
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ter estratégia defina não só para o próximo mês ou próximo ano, e sim para as próximas 

décadas, aproveitando este fôlego de valorização das instituições de segurança e defesa. 

O PEF criou ainda os Centros de Operação Conjuntas (COC), que conta com a 

participação dos representantes dos estados e municípios da federação que estão 

situados na faixa de fronteira e que fazem parte das operações ligadas ao plano. 

Também não existe diferenciação hierárquica entre os membros do COC e o processo 

de toma de decisão adotado é do consenso. A obrigação fundamental do COC é realizar 

a integração de seus membros, acompanhando e coordenando as ações implementadas 

no âmbito do PEF. O COC tem sede nas instalações do Ministério da Defesa em 

Brasília. 

O instrumento legal de ligação entre os entes estaduais e municipais através do 

PEF é mediante a um contrato entre estes e Governo Federal, através de assinatura de 

um termo de adesão. 

A criação do COC torna-se relevante para a concretização das ações e operações 

realizadas no espectro do PEF, ajudando na coordenação e no planejamento das 

operações militares e policiais, intensificando a presença do estado e suas diversas 

agências nas fronteiras. Assim, o COC tem a atuação de cunho estratégico, que busca 

implementar no campo prático as ações desenvolvidas e propostas pelos GGIFs. 

Corroborando a importância destes instrumentos, Campos (2012) aduz que o 

êxito das políticas governamentais demanda não somente a mobilização de instrumentos 

institucionais técnicos, organizacionais e gestão, mas também estratégias políticas, de 

articulação e de coalizões que deem sustentabilidade e legitimidade as decisões, o que 

devera ser feito por quem quer que ocupe o poder, independente do grupo ou partido ou 

extração ideológica a que se vincule.  

As ações e operações no âmbito do PEF estão sob aarticulação geral da Vice-

Presidência da República, mas especificamente, sob o comando do Vice-Presidente 

Michel Temer. A coordenação do Plano está sob a responsabilidade dos Ministérios da 

Defesa, da Justiça e da Fazenda, todos eles com prerrogativa de propor por meio de seus 

órgãos os projetos e ações a serem desenvolvidos. 
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Entretanto, a atuação do Ministério da Defesa pode ser proposta pelas Forças 

Armadas, especificamente, através dos Comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica, 

distribuindo a responsabilidade entre suas agências. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

2013) 

O Ministério da Fazenda articula seus projetos basicamente no âmbito da 

Receita Federal do Brasil, especialmente, nos setores ligados as políticas alfandegárias e 

de comércio exterior.  

O Ministério da Justiça articula suas ações por meio de Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP), do Departamento de Polícia Federal, do Departamento 

de Polícia Federal Rodoviária e pela Secretaria Nacional de Justiça.  A SENASP ainda é 

responsável pelo programa “Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras”, 

que constitui um dos mais valorosos projeto de contenção das vulnerabilidades 

fronteiriças via cooperação interagência. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2013) 

As ações pensadas e desenvolvidas por estes órgãos devem ainda obedecer a 

uma sequência lógica de gestão que compreende quatro níveis de hierarquia: a) Político: 

que se refere à definição das prioridades políticas e dos coordenadores da ação. Expõe-

se uma Diretriz Presidencial que especifica qual Ministério coordenará a ação. b) 

Estratégico: o Ministério escolhido por sua vez emite a Diretriz Ministerial orientando 

os trabalhos de planejamento no nível operacional e manterá a comunicação do nível 

estratégico que estão correlatos na operação. c) Operacional: a agência coordenadora 

vinculada ao Ministério planeja e formula a concepção estratégica da operação em 

questão, bem como os elementos que serão utilizados d) Tático: È o final da linha, onde 

se articula com as agências participantes, buscando explorar e manter o nível de 

cooperação entre estas. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013) 

As ações assim sequenciadas permitem uma articulação envolvendo todos os 

níveis, buscando sempre evitar o conflito entre os níveis e dentro dos níveis, para 

garantir o sucesso da ação. O processo de tomada de decisão vem do nível político, mas 

o sucesso da ação perpassa pela atuação das esferas federais, estaduais e municipais, e 

suas respectivas agências.  O interessante desta disposição é que as agências 

basicamente se reportam ao nível o qual está subordinado. 
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Assim, estas orientações gerais aora apresentadas norteiam a participação e a 

efetivação das ações na área de segurança e defesa via cooperação interagência, e cabe 

então evidenciar o desenho institucional formado pelo Ministério da Defesa, a partir das 

orientações existente nos seu documento de atuação em ambiente interagência, 

enquanto coordenador do procedimento. Cabe ainda afirmar que sempre que houver 

necessidade de utilização de tropas terrestres a Defesa será responsável pela ação. 

 

3.6.1. A cooperação interagência sob a coordenação do Ministério da Defesa 

Na experiência do Ministério da Defesa, suas agências são convidadas para atuar 

tanto enquanto coordenadoras, como enquanto agência coordenada, e buscam sempre 

operar por meio de estruturas de “coordenação e comunicação”, em vez das estruturas 

militares típicas de “controle e comando”. 

Inicialmente, quando é escolhido o Ministério da Defesa para a coordenação da 

ação, recebe-se um aviso do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República requerendo a ativação dos comandos pertinentes e designando um 

Comandante Militar.  

Em seguida o Ministério da Defesa, com a assessoria do Estado-Maior Conjunto 

das Forças Armadas (EMCFA), emite a Diretriz Ministerial que orienta o planejamento 

do nível operacional e se comunica com os atores do próprio nível estratégico. Nesta 

fase, pode haver uma articulação entre a Defesa e as outras agências do nível 

estratégico, como por exemplo: os outros Ministérios da República, especialmente, com 

o da Justiça, bem como com as Secretarias, Conselhos, Agências Reguladoras, 

Autarquias, Diretorias da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), da DPF, da PRF, 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), da Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), da 

Receita Federal, do Conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC), entre outras que 

possam a vir fazer parte do projeto. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013) 

No nível operacional, o EMCFA elabora então o chamado Plano Estratégico de 

Emprego Conjunto das Forças Armadas (PEECFA), onde a concepção estratégica da 

operação é transformada em ordens de emprego de meios militares (pessoal e material) 



91 

 

permitindo a coordenação no nível seguinte. Cria-se assim o Teatro de Operações (TO) 

ou a Área de Operações (A Op) e as estruturas que deverão contar com as outras 

agências. Neste nível o Chefe do Estado Maior Conjunto é o Chefe do Centro de 

Coordenação de Operações. Este busca a comunicação às superintendências das 

agências as cimas listadas, quais sejam, a ABIN, DPF, IBAMA, PRF, FUNAI, dentre 

outras. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013) 

No planejamento tático, é designado um Comandante de Força que terá como 

competência estabelecer uma coordenação entre as Forças Armadas e as outras agências 

participantes. Esta é a coordenação que se desenvolve no nível prático, na atuação 

propriamente dita. A interação será direta com os representantes das agências (ABIN, 

DPF, PRF e outras) dos três ambitos: federal, estadual e municipal. É nesta fase também 

que se estabelece coordenação com a sociedade civil organizada. (MD, 2013)  

FIGURA 3 / Fonte: Ministério da Defesa, 2013. 

 

A figura 3 é bastante elucidativa ao mostrar a dinâmica de comando, direção, 

supervisão e coordenação empregada pelas Forças Armadas no ambiente interagência, 

evidenciando sua participação e contato com as agências em todos os níveis, de forma 

que a coordenação possa ser a maior possível entre os participantes. 

A interação entre todas essas instituições poder ser trabalhosa em todos os 

níveis, mas certamente grande dificuldade desemboca no nível tático, o último da 
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cadeia, pois mesmo havendo se estabelecido uma enorme e abrangente articulação, os 

oficiais e representantes que estão envolvidos diretamente na operação possuem 

formação disciplinar distintas, o que pode gerar conflitos.  

A ações implementadas no âmbito do Ministério da Defesa demonstram a 

consolidação de um “know-how” diferenciado das Forças Armadas enquanto se trata de 

cooperação interagência, indicando que tais iniciativas passarão a ser ainda mais 

recorrente no projeto brasileiro de segurança e defesa. Ademais, as Forças Armadas têm 

buscado projetar tais orientações para seu corpo de oficiais, buscando formar militares 

conscientes que farão parte de uma iniciativa multidimensionada.  

 

3.7. Operações Interagência na Faixa de Fronteira 

 Após demonstrar as nuances da opção pela cooperação interagências, incluindo a 

organização e o desenho institucional, cabe então apresentar as operações feitas no 

âmbito das fronteiras via cooperação interagencia. Destacaremos a seguintes operações: 

Ágata e Sentinela. 

 3.7.1. Operação Ágata  

A Operação Ágata coaduna-se como uma ação interagência do Exército, 

Marinha e Aeronáutica cuja coordenação é feita pelo Estado Maior Conjunto das Forças 

Armadas (EMCFA), sob a articulação do Ministério da Defesa. É uma operação 

realizada no âmbito do PEF cujos objetivos centrais são a proteção fronteiriça e a 

afirmação da presença do estado na região. E até o presente momento já foram 

realizadas sete edições da Ágata em todo o país. 

As ações da Operação Ágata são previamente organizadas e informadas aos 

países transfronteiriços, que são convidados a ajudar no procedimento, enviando 

observadores ou mesmo tropas. Tais ações consistem no monitoramento e fiscalização 

do espaço aéreo, bem como dos principais rios e estradas que estão na faixa de fronteira 

e permitem o acesso ao território brasileiro. Concomitantemente, proporciona-se 

assistência médica, odontológicas e de saúde da família às comunidades que vivem na 

faixa de fronteira. (ZAIA, 2013) 
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A operação Ágata 1 ocorreu entre 5 e 20 de agosto de 2011 e teve como objetivo 

central combater os crimes transnacionais na fronteira, especificamente, na região de 

Tabatinga, divisa entre os territórios Brasileiro e Colombiano. Com a coordenação do 

Ministério da Defesa houve a atuação das seguintes agências: Forças Armadas, Polícia 

Federal, IBAMA, Receita Federal, Sistema de Proteção da Amazônia, Força Nacional 

de Segurança e ABIN. (ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS, 

2012a). 

Os objetivos da Operação foi reduzir os indicies de criminalidade, a coordenação 

do planejamento e a execução de operação militares e policiais, intensificando a 

presença do estado na região e fornecendo apoio à população residente na faixa de 

fronteira. 

Segundo o Ministério da Defesa (2011): 

“Cerca de três mil militares das Forças Armadas e agentes de outros 

órgãos de Estado atuaram na fronteira amazônica com a Colômbia. A 

equipe participou da interdição de garimpos e madeireiras ilegais, do 

reconhecimento e destruição de três pistas clandestinas usadas por 

traficantes e da realização de patrulhas navais conjuntas com o país 

vizinho.” 

 

Na operação foram utilizadas trinta e cinco aeronaves, incluindo helicópteros de 

ataque, caças da Força Aérea Brasileira (FAB) e uma aeronave remotamente pilotada 

(ARP) conhecida como Vant. Este identificou uma pista clandestina em São Miguel da 

Cachoeira, que estava locada cerca de 70 quilômetros da fronteira colombiana. A pista 

era usada por traficantes como ponto de apoio no transporte ilegal de drogas. Foram 

localizados ainda duas pistas clandestinas que foram destruídas por aeronaves da FAB. 

Em cada missão foram utilizados quatro caças A-29 Super Tucano laçaram oito bombas 

de 230 kg contra os alvos. (Ministério da Defesa, 2011) 

Na mesma operação, a Receita Federal une-se as outras agências e fiscalizam 

estabelecimentos comerciais. Foram apreendidas 26 toneladas de cimento sem 

documentação da Receita Federal. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2011) 

No que se refere aos meio navais, foi utilizado o Navio-Patrulha Fluvial Roraima 

(P30) para realizar ações de presença, patrulha e inspeção naval. Cerca de 2.860 
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embarcação foram abordadas, dentre elas vinte foram notificadas e outras 15 foram 

aprendidas, incluindo uma balsa. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2011) 

Na operação, além do combate a criminalidade, houve também uma atuação 

social nas localidades da faixa de fronteira. A Marinha atendeu cerca de 1.500 pessoas, 

resultando em 6.500 procedimentos médicos, incluindo consultas e exames. O número 

de efetivos participantes foi: 530 da Marinha, 1890 do Exercito, 145 da Força Aerea, 

170 agências, com o total de 3.044 participantes. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2011) 

O sucesso da Ágata 1 possibilitou a ampliação do projeto para as fronteiras do 

Sul e do Centro-Oeste do Brasil, monitorando as áreas de intersecção com Paraguai, 

Argentina e Uruguai coadunando na Operação Ágata 2. 

O objetivos e metas da Ágata 2 consistiam em checar aeronaves e combustíveis, 

atracadouros clandestinos, patrulha naval nas calhas dos rios, bloqueio e controle de 

estradas, reconhecimento especializado de fronteira, revista de veículos, embarcações e 

interceptação de aeronaves suspeitas.(DEFESANET, 2011) 

 Sobre a Operação Ágata 2, o Ministério da Defesa (2011b) esclarece que: 

 
“A Ágata 2 caracteriza-se por ser uma operação interagências e conta 

com o apoio de 2 mil agentes policiais e da Força Nacional de 

Segurança. Homens e mulheres da Polícia Federal, da Polícia 

Rodoviária Federal, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Receita Federal e da 

Agência Brasileira de Inteligência (Abin) integram o dispositivo da 

União. As polícias militares e civis dos estados do Mato Grosso do Sul, 

Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também participam do 

esforço.” 

 

 Na Ágata 2, a área de abrangência é de 3.500 quilômetros de fronteira. O aparato 

militar empregou 8 mil militares, sendo 7 mil do Exército. O corpo aéreo incluiu 40 

aviões e helicópteros, para transporte ou reconhecimento e um Vant da Força Aérea. A 

fim de defender o espaço aéreo contra voos não autorizados, a FAB manteve nas 

cidades de Dourados (MS) e Marigá (PR) os aviões caças para monitorar a região. 

Empregou-se ainda a rede de radares do 2º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle 

de Tráfego Aéreo (Cindacta 2), de Curitiba (PR). (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2011b) 

 Na região fronteiriça do Paraná foi realizado mais de 5.300 inspeções, vistorias e 

revistas. Foram apreendidos 650 quilos de explosivos, duas toneladas de maconha, 510 
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de agrotóxicos proibidos pela ANVISA e 2.400 sacolas com produtos eletrônicos. 

Foram ainda capturadas seis pessoas que tentavam entrar no Paraguai com alto grande 

quantidade de dinheiro, cujos valorizes chegavam aos U$250 mil. Ainda, foram 

interceptada 29 aeronaves, encontrando-se 25 em situação irregular. E 1.672 

procedimentos médicos foram prestados à população de comunidades carentes durante 

as Ações Cívicos-Sociais realizadas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2011b) 

 No estado de Mato Grosso do Sul foram vistoriados cerca de 6.000 veículos 

automotivos. Foram ainda feitas 36 apreensões por descaminho, como roupas, bebidas e 

eletrônicos, e duas por contrabando. As Forças Armadas localizaram uma serraria 

clandestina, onde os agentes do IBAMA recolheram 213 cúbicos de madeira, aplicando 

R$ 500 mil de multa a contraventores. Foi capturada uma pequena quantidade de 

maconha e cocaína e realizaram a prisão de dois foragidos da Justiça. (MINISTÉRIO 

DA DEFESA, 2011b) 

 O Ministro da Defesa, Celso Amorim, aduz que “Os crimes transnacionais em 

Mato Grosso do Sul caíram a quase zero durante a operação e isso prova a efetividade 

das medidas tomadas”. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2011b) Neste sentido, a segunda 

edição da Ágata é mais um sucesso, incentivando a continuação das ações. 

 A Operação Ágata 3 aconteceu nas fronteiras dos estados do Mato Grosso, Mato 

Gross do Sul e Rondônia entre os meses de novembro e dezembro de 2011, combatendo 

os ilícitos em 6.977 quilômetros de fronteiras com o Peru, Bolívia e Paraguai. 

Devido à extensão da área em questão, foi mobilizado um significativo aparato 

militar para a concretização da operação. Foram empregadas 57 aeronaves (de caça, 

asas rotativas, transporte e reconhecimento), 10 embarcações para a malha fluvial e 

aproximadamente 200 viaturas.  Cerca de 5 mil homens dos comandos militares do 

Oeste e da Amazônia integraram a linha de frente da operação. No aparato logístico, foi 

empregado ainda outros 15 mil homens em atividades como saúde, transporte e 

alimentação. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2011c) 

Objetivando ainda defender o espaço aéreo contra voos ilegais, a FAB manteve 

aviões de caça F-5EM e A-29 Super Tucano nas cidades de Tabatinga (AM), Campo 

Grande (MS), Cuiabá (MT) e Porto Velho (RO), apoiados por aviões de alerta 
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antecipado E-99, equipados com radares capazes de detectar aeronaves que realizam 

voos rasantes. (Ministério da Defesa, 2011c) 

Na Ágata 3 foram apreendidos 10 veículos leves, 27 motos, cinco ônibus e 

caminhões, um deles inclusive, carregado com 10 toneladas de explosivos, e 8 

embarcações irregulares. Dentre o material capturado inclui-se R$ 467.871,00 em 

espécie, 17,8kg de pasta base de cocaína, mais de 600kg de maconha e 34 armas. 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2011d) 

No que tange as ações cívico-sociais junto as comunidades carentes na faixa de 

fronteira foram realizados 8.973 procedimentos, 7.060 atendimentos odontológicos e 

9.034 atendimentos médicos no trabalho das Três Forças. (Ministério da Defesa, 2011d) 

 As Operações Ágata 1, 2 e 3 marcaram o primeiro ano de atuação do Plano 

Estratégico de Fronteiras foi considerado altamente positivo, não somente no número de 

apreensões, mas também na exposição do Estado na região. Segundo balanço do 

Ministério da Justiça houve uma evolução no número de vistorias, embarcações e 

aeronaves de 390 mil para 2,3 milhões de abordagens. As apreensões de entorpecentes 

foram 14 vezes superiores à dos seis meses que antecederam a implementação do PEF. 

No ano de 2011, no âmbito da Ágata cerca de 120 toneladas de entorpecentes, entre 

maconha e cocaína. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2011d) 

No ano de 2012 mais operações Ágatas foram empreendidas, iniciando pela 

Ágata 4, realizada entre 2 à 17 de maio, ocorrida na região norte, mas precisamente na 

região de fronteira com Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, cuja a área é 

de cerca de 5 mil quilômetros. O objetivo central foi mapear tal área transfronteirça que 

era tida como uma grande incógnita para o Estado brasileiro, devido a ausência de 

vigilância entre as cidades de Bonfim e Oiapoque. Nesta operação, as Forças Armadas e 

a defesa civil atuaram conjuntamente nas localidades que se situam as margens dos rios 

Negros e Solimões, devido as frequentes enchentes que ali ocorrem.  (FORÇAS 

TERRESTRES, 2011 apud ZAIA, 2013)  

A operação contou com tropas militares, fiscais do IBAMA, o Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM), a Polícia Federal, a Força Nacional de 

Segurança e outras agências. Buscou-se combater o tráfico de drogas e pessoas, o 

descaminho e os crimes ambientais. Bem como, na atuação cívico-social foi deslocado 

um hospital de campanha para atendimento a população ribeirinha, 490 km  afastado de 

Manaus (MINISTÉRIO DA DEFESA , 2012) 
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Na Ágata 4, o total de efetivo utilizado foi de 8.304, sendo 3.324 da Marinha, 

3.843 do Exército, 1.034 da FAB e 303 de outras agências. Na ação cível-social foi 

realizado 1.629 procedimentos, 1.629 procedimentos odontológicos, 8.507 

procedimentos médicos, 1.458 vacinações e 53.314 remédios entregues. (ZAIA, 2013) 

Foi ainda utilizado cerca de 65 viaturas, 11 navios, diversas embarcações leves, 

8 helicópteros, 14 aviões para realizar operações de interdição e destruição de pista de 

pouso irregular atracadouro clandestinos e garimpos ilegais. Foi feito ainda patrulha e 

inspeção naval dos rios e igarapés, controles das estradas, patrulhamento ostensivo, 

controle de combustível de aviação nos aeroportos e aeródromos de operações, revista 

de pessoas, embarcações, aeronaves e instalações. (DEFESANET, 2012) 

Os resultados da ação foram: 439 embarcações vistoriadas e inspecionadas; 

2.406 carros vistoriados; 212 embarcações apreendidas; 18 rios e estradas controladas; 

2.143 inspeções de veículos, pessoas e embarcações; 94 patrulhas realizadas; 521 

embarcações e veículos apreendidos; 4 fiscalizações de pessoa jurídica na região. 

(DEFESANET, 2012) 

A Operação Ágata 5 deu-se entre 5 e 20 de agosto de 2012 na faixa de fronteira 

dos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Devido ao êxito das edições anteriores, a quinta edição do projeto contou com um 

contingente de 17.000 militares das Três Forças, duas vezes mais que o número 

envolvido nas edições anteriores. Estiveram presentes as seguintes instituições: 

Ministérios da Defesa, da Justiça, das Relações Exteriores, do Meio Ambiente, FUNAI, 

PF, além dos órgãos estaduais e municipais. 

Assim, como as edições do ano de 2011, a Ágata V buscou coibir a 

criminalidade na faixa de fronteira, através de fiscalização, monitoramento e apreensões 

ostensivas na região que liga o Brasil a Argentina, Paraguai e Uruguai. 

No Balanço Final emitido pelo Ministério da Defesa pode-se compreender bem a 

importâncias destas ações, especificamente, a Àgata 5 que mobilizou um número 

bastante superior de pessoas e artifícios para sua concretização, tem-se então que: 

“A Operação Ágata 5, coordenada pelo Ministério da Defesa, contou com a 

participação integrada da Marinha, do Exército, da Força Aérea e de cerca de 

30 agências nos níveis federal, estadual e municipal, entre Ministérios, 

agências reguladoras e órgãos de fiscalização e segurança. Foram empregados 

diariamente cerca de 19.500 homens e mulheres, militares e civis. O efeito 

sinérgico obtido pela ação cooperativa entre tais elementos fez com que a 

Operação Ágata 5 tenha atingido o seu principal objetivo, intensificar a 



98 

 

presença do Estado Brasileiro em uma faixa de fronteira de cerca de 3.900 Km, 

do Chuí-RS à Corumbá-MS.Ao mesmo tempo, as ações realizadas 

contribuíram para a redução dos ilícitos transfronteiriços e ambientais na Área 

de Operações e para o incremento da interoperabilidade entre as Forças 

Armadas e entre elas e as demais agências do Estado Brasileiro.”  

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012b) 

 

 Os resultados atingido com a Ágata V foram bastante salutares e o saldo final foi 

positivo, sendo: 191.868 inspeções, vistorias e revistas; 148 inspeções em aeródromos, 

combustíveis de aviação, aeronaves e pilotos; 879 inspeções em acampamentos 

ribeirinhos, embarcações e condutores; 2.274 abordagens nos Postos de Bloqueio e 

Controle das estrada e rios; 122 ações de apoio a população; 7.617 atendimentos 

médico-odontólogicos; 15.638 atendimentos diversos aos cidadão;  19 interceptação do 

Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro; 6 operações de busca e apreensão; 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012) 

 As inspeções foram apreendidos os seguintes materiais:  Veículos e embarcações 

– 182 unidades; Explosivos – 11.764 kg; Cordel Detonante e estopim – 9.066 m; 

Espoletas – 315 unidades; Drogas ilícitas – 6.087 kg; Armamento em geral – 32 

unidades; Munições de vários calibres – 748 unidades; Material irregular – 26.407 itens; 

Agrotóxico – 500 litros; Numerário falso – 40.000 reais; Prisões e detenções – 31.  

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2012) 

 Neste sentido, a Ágata 6 figura como continuação dos avanços empreendidos ao 

longo das operações desde o lançamento do PEF, tornando-se assim um instrumento 

importante para proteção destas regiões. Foi realizada entre 9 e 22 de outubro de 2012 

na faixa de fronteiras que liga o Brasil ao Peru e a Bolívia através dos estados Acre, 

Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, especificamente, entre as localidades de 

Forte Coimbra (MS) e Gilbatrar (AC), com extensão de 4.200 quilômetros. 

 A Operação Ágata 6 foi mais uma ação conjunta entre os Ministérios, sob a 

coordenação da Defesa, com outras agências federais, estaduais e municipais afim de 

coibir os ilícitos de fronteira. O destaque desta operação foi grande operação contra o 

narcotráfico na região. Segundo o relatório final foram inspecionadas 6.530 

embarcações, sendo 647 notificadas por irregularidades, bem como vistorias em 35.000 

veículos e 17.000 revistas de pedestres. Foi inspecionado ainda 132 aeronaves civis e 88 

aeródromos. As Forças Armadas apreenderam ainda 67 veículos e 201 embarcações, 
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além de terem recolhido a quantia de R$ 53.000 que supostamente seriam utilizados 

para a compra de entorpecentes. E ainda a apreensão de 3,5 toneladas de drogas entre 

cocaína e maconha. (DEFESANET, 2012b) 

 No que se refere às ações cívico-sociais foram realizados 3.219 procedimentos, 

3.706 atendimentos odontológicos, 10.684 atendimentos médicos e 14.219 

medicamentos distribuídos entre a população local. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 

2013b) 

 As seis edições da Operação Ágata movimentou o aparato estatal brasileiro em 

11 estados e 588 cidades, tendo sido inspecionados 319.365 veículos e 5.581 

embarcações, foi apreendido ainda aproximadamente 12 toneladas de drogas e 19 

toneladas de explosivos, e recuperado R$ 243 mil em crimes de contrabando ou 

descaminhos. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013) Tais ações foram extremamente 

positivas tanto no que se refere à intensificação da presença do estado brasileiro na sua 

área transfronteiriça, quanto às apreensões feitas nas inspeções, especialmente, no 

montante referente ao narcotráfico. 

 Assim, baseado nas seis edições da Ágata encampadas desde o lançamento do 

PEF, a sétima edição foi programada de forma diferente, onde o processo de 

monitoramento e fiscalização deu-se concomitantemente em toda fronteira brasileira. 

Ocorreu entre 18 de maio e 6 de junho de 2012, abrangendo cerca de 16.886 

quilômetros de fronteira com 10 países sul-americanos, Guiana, Suriname, Guiana 

Francesa, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, Paraguaia, Argentina e Uruguai. Estes 

fazem fronteira com os estados brasileiros dos três arcos: Amapá, Pará, Roraima, 

Amazonas, Rondônia, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. Na operação participaram cerca de 25 mil militares. 

 Segundo o Ministério da Defesa (2013b): 

“A Operação Ágata 7 será a maior ação militar voltada à segurança 

pública realizada no governo Dilma Roussef, tanto em número de 

participantes e equipamentos, quanto em abrangência. Ao todo, 25 mil 

militares serão mobilizados para patrulhar toda a fronteira do país 

simultaneamente. A Ágata 7 abrangerá uma área de cerca de 2,3 

milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a 27% do território 

nacional. As ações cobrirão os principais pontos da linha de fronteira, 

cuja extensão é de 16.886 quilômetros – do Oiapoque (Amapá) ao Chuí 
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(Rio Grande do Sul), área que compreende 11 estados, 710 municípios e 

abrange uma população de 10,9 milhões de pessoas.” 

 

 A Operação Ágata 7 alcançou recordes históricos e destacou-se como umas das 

mais importantes ações na faixa de fronteira do Brasil nos últimos anos, com 19 dias de 

atuação apreendeu cerca de 26 toneladas de maconha e 650 kg de cocaína, craque e 

raxixe, fato que foi para o EMCFA constituiu um excelente resultado no combate ao 

narcotráfico na região. Ademais, as forças militares unidas a Polícia Federal 

conseguiram neutralizar uma safra de coca na região da fronteira com o Peru, de 

aproximadamente 30mil hectares, por meio da fiscalização do comércio de combustível 

utilizado para o refino da planta, na cidade de Tabatinga-AM. Inviabilizou assim a 

produção de 30 toneladas de cocaína que seguiria diretamente para o sudeste e sul do 

Brasil, para os Estados Unidos e para Europa. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013) 

Assim, restam evidentes os benefícios desta operação para o combate ao tráfico de 

entorpecentes na fronteira brasileiras, diminuindo seu reflexo tanto da demanda interna 

destas substancias, como no mercado externo. 

 O Exército apreendeu ainda 4,9 toneladas de explosivos na região de Maringá – 

PR, fiscalizando os produtos controlados. Na região sul apreendeu-se ainda 762 fuzis 

que estavam sem a documentação exigida e que constituía crime de tráfico internacional 

de armas. Entretanto, em São Gabriel da Cachoeira, a Polícia Federal prendeu 10 

pessoas sob a acusação de pedofilia, entre eles empresários influentes e políticos da 

região. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013c) 

 A Operação Ágata 7 contou com tropas militares e civis, federais, estaduais e 

municipais, chegando ao número de 33 mil militares envolvidos, e 1,1 mil servidores de 

outras agências atuando na operação. Além disto, a operação contou ainda com a 

participação das tropas militares do Peru e da Colômbia, o que afetou primordialmente 

o refino da coca devido ao intenso controle no comércio de gasolina na tríplice 

fronteira. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013d) 

 Ainda a respeito dos resultados da Ágata 7, ocorreram 17.578 inspeções de 

embarcações, vistoriado ainda 267.590  veículos e fiscalizado 17.165 pedestres, 

contando com o apoio inclusive de agências reguladoras, como ANAC, ANP , 

ANATEL, entre outras. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013d) 
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 Com foi demonstrado anteriormente, a Àgata tem como um dos objetivos a 

implementação das ações cívico-sociais nas localidades carentes dentro da faixa de 

fronteira. Assim, com o suporte de navios e barracas de campanha foram realizados 

28.216 atendimentos médicos, 35.966 atendimentos odontológicos e foram distribuídos 

em torno de 55.000 medicamentos para esta população. No atendimento de prevenção 

de saúde o número é ainda maior chegando a casa dos 68.726 atendimentos. 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013d) 

 A Operação Ágata ao longo dos anos de 2011 e 2012 forneceu uma proposta de 

proteção do território fronteiriço brasileiro diferenciado, desenvolvendo-se e 

sofisticando-se a cada edição trouxe números importantes para a política brasileira de 

defesa e, por conseguinte, para política de segurança pública. Considerando ainda que o 

Brasil é um país de trânsito e demanda de drogas, o combate a este ilícito refletiu na 

sociedade. 

 Entretanto, a despeito dos números relevantes conseguidos graças a esta atuação 

interagência, o objetivo central foi alcançado, que era intensificar a presença do estado 

nestas regiões, de modo a afirmar que são localidades estratégicas e que passarão a ser 

monitoras mais de perto e com mais frequência pelas diversas agências brasileiras. 

Outro aspecto fundamental que precisa ser compreendido é a natureza dessas ações, que 

se constitui na surpresa e rapidez da operação, de forma que seja possível interceptar as 

operações criminosas de maneira veloz e indefensável. São operações montadas com o 

objetivo de ser uma forma a mais de controle desta região, buscando o sucesso da 

operação via cooperação interagência, evidenciando ainda mais a tendência da 

utilização ampla deste modelo nos próximos anos. 

3.7.2. Operação Sentinela 

Assim como a Operação Ágata, a Operação Sentinela apresenta-se como 

alternativa para a proteção das fronteiras e para o combate ao crime transnacional 

organizado existente na região. O meio utilizado para alcançar tais fins é também à 

cooperação interagências, porém sob a coordenação do Ministério da Justiça. 

Entretanto, diferencia-se quanto a sua própria natureza, pois se caracteriza por uma 

operação permanente e pautada na utilização da inteligência. 
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A Operação Sentinela tem o foco na inteligência e é fruto da atuação conjunta da 

Polícia Federal, da PRF, da Força Nacional de Segurança, da SENASP e das Forças 

Armadas, como o objetivo de investigar e combater os crimes transnacionais na região 

de fronteira, sendo também uma ramificação do Plano Estratégico de Fronteiras. A 

respeito da ação o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, esclarece que: “A nova 

estratégia tem foco na inteligência e no trabalho integrado dos agentes de segurança 

pública do Brasil e dos países vizinhos. Isso é fundamental para enfrentar o tráfico e os 

demais ilícitos transnacionais”. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2011) 

A Sentinela tem ainda como objetivo o enfrentamento do crime também em 

longo prazo, visando aumentar sistematicamente as apreensões e prisões na região de 

fronteira do Brasil. E para o alcance desta meta além de investigações sérias, exige-se 

uma intensificação nas fiscalizações realizadas na região.  

A operação conta ainda com a realização de ações estruturantes cujo objetivo é 

dar apoio aos diferentes órgãos de segurança pública que atuam na região de fronteira. 

Foca-se na reestruturação das instalações físicas da Polícia Federal e da PRF, bem como 

na integração aprofundada entre SENASP e os estados e municípios a partir da criação 

de um sistema de comunicação integrado, de uma Unidade de Policiamento de Fronteira 

e da estruturação dos GGI-F. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2011b) 

Dentre os projetos estruturantes, destacam-se algumas ferramentas de tecnologia 

e inteligência que são usadas para maximizar o sucesso da atuação do estado na região. 

Basicamente, a Polícia Federal conta com a modernização do sistema de interceptação 

de sinais e o aprimoramento\ampliação da utilização dos Vants. E para PRF são duas 

vertentes a serem implementadas: a primeira refere-se à melhora e compra de novos 

Scanners veiculares e a solução de tratamento de dados da inteligência. (MINISTÉRIO 

DA JUSTIÇA, 2011B) 

Em julho de 2012 foi apresentado o balanço de primeiro ano de atividades da 

operação, que é permanente e voltada para a investigação de crimes transnacionais. 

Foram desarticuladas 42 organizações criminosas transnacionais, presas 7.500 pessoas 

em flagrante delito, além da apreensão de 146 toneladas de maconha e 24 toneladas de 

cocaína. Ainda foi apreendido cerca de 7 milhões de pacotes de cigarro 
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contrabandeados,  2,2 milhões de reais em espécie e 2,6 milhões de dólares em espécie. 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2011c) 

No que se refere ao eixo estruturante, realizou-se concurso para a contratação de 

600 novos policiais incrementando o efetivo na região. Foram ainda implementadas 

reformas em sete delegacias, bem como autorizada a construção de outras doze novas. 

No que tange aos equipamentos, foram comprados 19 barcos para região amazônica, 11 

mil coletes balísticos e 200 viaturas além de aeronaves. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

2011c) 

A Operação Sentinela constitui-se então como uma iniciativa pioneira no que se 

refere a uma proteção continuada da faixa de fronteira e ao combate aos crimes 

transfronteiriços via cooperação interagência. Assim como as Operações Ágatas, busca-

se utilizar o aparto estatal brasileiro a fim de reduzir gastos, operações repetidas e 

aumentar a eficiência destas iniciativas. Entretanto, sua natureza a transforma em uma 

política de estado para a região, de modo que os resultados possam amenizar as 

vulnerabilidades da região, e ao mesmo tempo, dos grandes centros do Brasil que sofre 

com o reflexo desta criminalidade. 

As fronteiras enquanto regiões estratégicas passam a ser mais focadas pela 

gestão nacional, que busca ampliar sua presença na região, bem como combater a 

criminalidade ali existente. Ademais, tais ilícitos constituem ainda uma enorme 

dificuldade para o desenvolvimento das cidades que estão dentro da faixa de fronteira, 

deixando a população em condições complicadas. E, assim, o outro braço dessas 

iniciativas é apoio cívico-social destinado às comunidades carentes da região, seja no 

atendimento médico, seja no apoio a saúde familiar ou mesmo na distribuição de 

medicamentos. Cabe ainda ressaltar que tais operações permitem a construção de 

políticas de defesa, segurança, saúde e econômica a partir dos dados coletados e 

balanços realizados, proporcionando um contato maior entre a burocracia estatal e os 

confins do país. 

A cooperação interagência facilita a atuação multidimensionada do estado e 

mesmo da sociedade civil, atendendo a distintas demandas ali existentes. A estruturação 

dos órgãos e ferramentas constitui também uma importante ação de estado, 
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demonstrando que a atenção a tais setores como defesa e segurança tem sido aumentada 

nos últimos tempos, ensejando numa tendência futura de atuação. 

 

3.8.  Estratégia Nacional de Segurança Pública na Fronteira 

A Estratégia Nacional de Segurança Pública na Fronteira (ENAFRON) emana 

também do Plano Estratégico de Fronteiras, onde se buscou atualizar o programa de 

Policiamento Especializado de Fronteiras, a fim de combater a criminalidade e os 

delitos transnacionais praticados na área. 

Em 2012, o Governo Federal lança a ENAFRON, sob a coordenação do 

Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que 

construiu tal iniciativa a partir das atuações pontuais na região. O modelo de gestão 

adotado foi baseado na Estratégia Nacional de Combate a Corrupção e Lavagem de 

Dinheiro (ENCCLA)
21

. 

Segundo o Ministério da Justiça (2012, p.06), a ENAFRON pode ser 

conceituada como “o conjunto de políticas e projetos do Governo Federal, que tem por 

finalidade melhorar a percepção de segurança pública junto à sociedade e garantir a 

presença permanente das instituições policiais e de fiscalização na região de fronteira do 

Brasil, otimizando a prevenção e a repressão aos crimes transfronteiriços, por meio de 

ações integradas de órgãos federais, estaduais e municipais”. 

Em sua própria constituição, a ENAFRON demonstra a opção pela atuação 

interagência, ratificando a importância da coordenação de esforços para a diminuição 

dos crimes transfronteiriços. Corrobora ainda a ideia de que a cooperação interagência é 

                                                 
21

 Criada em 2003, por iniciativa do Ministério da Justiça, como forma de contribuir para o combate 

sistemático à lavagem de dinheiro no País. Consiste na articulação de diversos órgãos dos três poderes da 

República, Ministérios Públicos e da sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, na prevenção e 

combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, com o objetivo de identificar e propor seu aprimoramento.  

Atualmente, cerca de 60 órgãos e entidades fazem parte da ENCCLA, tais como, Ministérios Públicos, 

Policiais, Judiciário, órgãos de controle e supervisão – Controladoria Geral da União - CGU, Tribunal de 

Contas da União - TCU, Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras - COAF, Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, Susep, Banco 

Central do Brasil - BACEN, Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, Advocacia Geral da União - 

AGU, Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, etc. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014) 
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uma tendência crescente no âmbito das políticas de defesa e segurança, particularmente, 

dentro do contexto fronteiriço. 

Os objetivos prioritários estabelecidos na estratégia coadunam-se em duas 

vertentes: Primeiro, refere-se à promoção da articulação dos atores governamentais das 

três esferas do governo, no sentido de incentivar e fomentar políticas públicas de 

segurança, uniformizar entendimentos e ações, e otimizar o investimento de recursos 

públicos nas regiões de fronteira. Segundo, relaciona-se com o enfrentamento dos 

ilícitos penais típicos das regiões de fronteira e promover um bloqueio e a 

desarticulação das atividades de financiamento, planejamento, distribuição e logística 

do crime organizado e do crime transnacional, cujos efeitos atingem os grandes centros 

urbanos e a sociedade brasileira como um todo. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2012) 

Os objetivos proposto na ENAFRON traduzem a necessidade da implementação 

de políticas mais atuais, onde o governo utilize o máximo potencial de sua burocracia, 

evitando duplicidade de ações e gasto excessivo. Revela ainda a preocupação com a 

construção de um planejamento estratégico que possa combater e coibir as ações 

nefastas ocorridas no ambiente transfronteiriços, usando suas ferramentas para o 

desmantelamento das organizações criminosas na região. O fato é que tais problemas 

não podem deixar de ser combatido pelo Estado, de forma que a implementação da 

Estratégia poderá trazer enormes benefícios não somente para região, mas também para 

o país como um todo. 

A ENAFRON tem como prioridade combater as seguintes vulnerabilidades na 

faixa de fronteira: Tráfico ilícito de entorpecentes, Tráfico internacional de armas de 

fogo, munições e explosivos, Contrabando, pirataria e descaminho, Evasão de divisas, 

Exportação ilegal de veículos, Imigração ilegal de estrangeiros pela fronteira seca do 

Brasil e tráfico de pessoas e Crimes ambientais e desmatamento ilegal nos estados 

amazônicos fronteiriços do Brasil.  

As vulnerabilidades escolhidas para serem enfrentadas coincidem ainda com as 

destacadas nas operações Ágata e Sentinela, evidenciando ainda mais a relação estreita 

entre as políticas de segurança pública e defesa nacional. E, ainda, que problemas como 

o narcotráfico, além de serem extremamente nocivos a sociedade, também são difíceis 

de lidar e enfrentar, tanto pelas Forças Armadas, como pelas Polícias. 
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A ENAFRON emerge como uma opção diferenciada, pois o histórico de 

intervenção na fronteira dava-se através de uma atuação fragmentada, predominada pela 

ausência de uma estratégia indutora. A reestruturação da concepção de abordagem da 

fronteira pressupõe a utilização de três pilares fundamentais: integração, cooperação e 

articulação. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2013) 

Participam do projeto os estados federativos situados na faixa de fronteira do 

três arcos, o Ministério da Defesa por meio da atuação da Marinha, do Exército e da 

FAB, a Receita Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e a Força Nacional. 

Entretanto, a agência responsável pela articulação geral do processo é a SENASP. 

A implementação das ações dar-se por meio dos Gabinetes de Gestão Integrada 

de Fronteira – GGI-Fs – e pelos Centros de Operação Conjuntas – COCs. Suas 

atribuições foram atribuídas no PEF, apresentadas anteriormente, e visam uma maior 

articulação entre as forças estatais a fim de combater tais vulnerabilidades. O sistema de 

tomada de decisão gira entre os núcleos de decisão estratégica e de decisão operacional, 

possibilitando uma articulação, respectivamente, entre o Gabinete de Gestão Integrada 

Nacional de Fronteiras e o Centro Nacional de Gestão Integrada. Este se articula com os 

escritórios de interlocução de cada estado. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2012) 

No que se refere à estrutura de gestão operacional tem-se a atuação do Centro 

Integrado de Resposta Ações Ordinárias e Extraordinárias, incluindo catástrofes 

naturais, que é capaz de gerir, com a devida participação de todas as agências, as ações 

necessárias ao pronto atendimento de demandas emergenciais, operando dentro do 

conceito de liderança situacional. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2012) 

Segundo o Ministério da Defesa (2013, p.17), a ENAFRON está alicerçada 

ainda sobre seis eixos estratégicos fundamentais: a) Diagnóstico, acompanhamento e 

avaliação das ações implementadas e da região. b) Integração sistêmica e cooperação; c) 

Inteligência de Segurança Pública; d) Política nacional uniforme; e) Inovações 

tecnológicas; e) Política de pessoal. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2013) 

Considerando que a ENAFRON pretende-se como um projeto permanente de 

vigilância da fronteira, compreender a importância destes eixos estratégicos possibilita 

uma visão mais completa sobre o projeto. O diagnóstico, o acompanhamento e 



107 

 

avaliação são essenciais para decidir as prioridades e as ações a serem implementas. Já 

no ano de 2013 foi feito, dentro da estratégia, um estudo acerca do tráfico de pessoas na 

fronteira brasileira, que será utilizado como parâmetro de atuação neste sentido.  A 

integração e a cooperação são ainda fundamentais para o sucesso da política 

interagência para área, desmantelando a criminalidade em várias frentes. Do mesmo 

modo, a utilização do aparato da inteligência de segurança pública, especialmente, para 

o combate ao crime organizado transnacional que tem atuado fortemente nestas regiões. 

Buscar ainda a conformação e consolidação de uma política nacional uniforme, através 

da otimização dos recursos e das agências. Procurar modernizar o policiamento nas 

fronteiras por meio da utilização de inovações tecnológicas, a fim de facilitar o 

monitoramento e as atividades de vigilância. E, ainda, fomentar uma política de pessoal 

que garanta ganhos as forças policiais atuantes na fronteira, incentivando e valorizando 

o copo de oficiais das agências envolvidas, no espectro da segurança pública. 

O Ministério da Justiça (2013, p. 18) identifica ainda alguns projetos e ações que 

vêm sido implementados no âmbito do ENAFRON desde 2011:  

 Gabinetes de Gestão Integrada e Câmaras Temáticas de Fronteira 

 Núcleos Integrados de Inteligência 

 Pesquisa sobre a Segurança Pública na Fronteira 

 Diretrizes e políticas de pessoal para os agentes de Segurança Pública 

 Apoio ao reaparelhamento dos órgãos estaduais de Segurança Pública 

 Grupo de Trabalho de Radiocomunicação Integrada 

 Sistema Integrado de Radiocomunicação na Fronteira 

 Sistema de Videomonitoramento na Fronteira 

 Procedimentos Doutrinários de Atuação 

 Acompanhamento e consolidação do Programa 

 Capacitação e treinamento dos agentes de Segurança Pública. 

No que se refere à sistemática de acompanhamento do programa ENAFRON se 

tem a Reunião Prévia de Monitoramento dos Projetos, com os Gerentes de Projetos e 

equipes, cuja pauta foca-se no acompanhamento dos indicadores, formulação dos Planos 

de Ação e tratamento de Anomalias. Em seguida tem-se a Reunião de Monitoramento 

dos Projetos da ENAFRON com a participação do Gerente de Programa e dos Gerentes 
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de Projeto. Posteriormente tem-se a Reunião de Monitoramento do Programa com a 

participação da Secretária, Diretores e o Gerente do Programa a fim de debater acerca 

dos resultados e da validação dos planos de ação. As três reuniões ocorrem 

mensalmente. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2013) 

A sistemática de acompanhamento torna-se interessante tanto por sua 

frequência, como por seu fim, que torna constante o processo de avaliação e 

planejamento no âmbito do ENAFRON. As ações são proposta e articuladas dentro das 

possibilidades do projeto e mediante avaliação dos gestores público envolvidos no 

processo. 

 A participação dos estados da federação no programa dar-se via assinatura de 

contrato de adesão, e hoje os 11 estados que fazem a fronteira do Brasil encontram-se 

envolvidos no processo. Os investimentos são repassados de acordo com alguns 

critérios objetivos, quais sejam: tamanho da população, número de municípios dentro da 

faixa de fronteira, número de homicídios na região transfronteiriça, extensão territorial 

da fronteira, a utilização de verbas federais anteriores, apreensões de armas e drogas, e o 

Índice de Desenvolvimento Humano do estado (IDH). 

Na sistemática de acompanhamento das ações e investimentos junto aos estados 

e municípios tem-se uma ordem de organização empreendida pelo Ministério da Justiça. 

Na base têm-se os cursos de capacitação e treinamento periódicos com os gestores e 

profissionais que atuam na fronteira, objetivando capacitá-los nas diversas áreas do 

conhecimento em Segurança Pública. Há também o acompanhamento da 

implementação do programa nos municípios, onde mensalmente representantes do 

ENAFRON/SENASP acompanham in loco o desenrolar das ações. Na sequencia, têm-

se as reuniões locais mensais com os atores locais envolvidos com a gestão e a execução 

do projeto, cujo objetivo é a catalização e a consolidação da política de integração entre 

as agências. Trimestralmente, é organizado ainda Encontros Técnicos da ENAFRON e 

Simpósios Estaduais de Segurança Pública na Fronteira, com os representantes dos 

GIGs e GGIMs, gestores e comunidade local, a fim de avaliar a execução das ações, 

bem como debater acerca dos locais de atuação e aumentar o nível de interações entre as 

instituições. Semestralmente, é feito ainda uma reunião de avaliação do programa e dos 

planos estaduais, como a participação de secretários, diretores e comandantes, cujo 

objetivo é avaliar as ações realizadas e previstas e solucionar os gargalos. Na ponta tem-
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se a organização de reunião de avaliação conjunta da política, uma vez por ano, com a 

presença de Ministros e Governadores, com o escopo de analisar os avanços 

conseguidos e os desafios enfrentados. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2013) 

Ao compreender o mecanismo de organização e planejamento desenvolvido pelo 

Ministério da Justiça, é possível destacar a preocupação do Estado brasileiro com a 

conformação de uma política de segurança e defesa das suas fronteiras, através da 

cooperação entre as diversas agências e a própria sociedade. Resta claro que ações 

pontuais e fragmentadas não respondem por completo as demandas da região no que ser 

refere combate da criminalidade. Cabe ainda destacar a participação da muitas agências 

nos diversos níveis de interação dentro do projeto ENAFRON. Entretanto, cabe ainda 

ressalvar que a coordenação do Ministério da Justiça pode moldar as ações do projeto de 

acordo com as diretrizes desta instituição, inviabilizando uma integração completa com 

as outras agências no que se rede ao planejamento da ação.  

No que se refere aos investimentos depositados no projeto, tem-se que entre os 

anos de 2009-2010 foi investido na SENASP cerca de R$ 21,5 milhões de reais. Após o 

lançamento do ENAFRON, no período 2011-2012, foi investido cerca de R$ 250,4 

milhões de reais na SENASP, constituído um aumento significativo na alocação de 

recurso para segurança pública, especialmente, na fronteira. (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2013) 

A dotação de recursos para o biênio 2012-2013 foi de R$ 831,6 milhões, tendo 

sido empenhado R$ 631,6 milhões no programa, chegando a 75,9% de aplicação dos 

investimentos previsto segundo dados iniciais. (O GLOBO, 2014) 

Sabe-se que o investimento tem sido progressivo nos últimos anos, 

especialmente, pelo fato da segurança pública ter se tornado um gargalo incomodo para 

o governo. Entretanto, cabe ainda ressaltar que tais investimentos se justificam pelo 

grau de sucateamento encontrado nas estruturas policiais da região. Um dos grandes 

desafios do projeto é aplicação de recursos para o reaparelhamento das polícias e para 

infraestrutura das unidades policiais da região. Além dos graves problemas estruturais, é 

preciso ainda corroborar uma política de pessoal que valorize e estimule o efetivo 

atuante na região de fronteira. 
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Outro desafio fundamental a ser superado pela ENAFRON e por todas as 

iniciativas que optarem pela cooperação interagência é fomentar a integração e a 

colaboração efetiva entre os órgãos de segurança pública, defesa, fiscalização e os 

outros atores que esteja atuando.  Bem como, buscar ampliar tal cooperação com os 

países vizinhos de modo que também sejam vetores importantes no processo de 

combate a criminalidade. 

Cabe ainda ressaltar a necessidade investimento em estruturas tecnológicas de 

controle e fiscalização, bem como dos centros de controle estratégico na fronteira, para 

que a vigilância desse espaço possa ser feita com mais sucesso. O ENAFRON deve 

ainda fortalecer o funcionamento efetivo dos GGIFs, a fim de que tal política possa ser 

melhor implementada, e que seja de caráter contínuo. 

Assim, resta evidente a importância desta iniciativa para o combate da 

criminalidade na faixa de fronteira, com uma política a ser estabelecida a longo prazo, e 

que percebe que na união dos atores pode-se encontrar uma solução para tais mazelas 

sociais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As fronteiras do Brasil ao longo dos anos foram se tornando cada vez mais 

importantes dentro do projeto nacional de defesa e segurança pública. As 

vulnerabilidades existentes na faixa de fronteira refletem negativamente na evolução da 

própria região e ao mesmo tempo na criminalidade sofrida no resto do país, 

especialmente, no tocante ao narcotráfico. 

 É notório ainda o esforço empreendido pelo estado brasileiro no sentido de 

construir e valorizar uma política pública de defesa, que até o início dos anos 2000 

encontrava-se em estado de letargia. Após a criação do Ministério da Defesa observou-

se uma modificação do perfil brasileiro para este setor. Buscou-se e vem consolidando-

se uma relação de cordialidade e cooperação entre os militares e classe civil que atua 

também no espectro da defesa. Cabe aqui ainda denotar a ampliação do sentido de 

segurança nacional e a criação do conceito de defesa nacional, empreendendo uma 

flexibilização na área de atuação dos atores envolvidos no processo e buscando uma 

aproximação maior entre as forças envolvidas. 

 No espectro da criação do MD, e da mudança no perfil do projeto brasileiro de 

segurança e defesa, é criada a Estratégia Nacional de Defesa, que determina os 

caminhos da atuação brasileira nesta área, e determina a interligação deste projeto à 

política brasileira de desenvolvimento nacional.  

 Neste âmago, as fronteiras receberam um destaque especial, e projetos como o 

SIVAM e o Calha Norte demandaram mais atenção e incentivos, e puderam 

desenvolver-se melhor nos últimos anos. Ademais, tais projetos impulsionaram ainda, a 

criação de um Plano Estratégico de Fronteiras que evidencia a necessidade de uma 

política séria e continuada para região. Este plano ganhou força e se justificou também 

pela necessidade de combater e coibir os crimes transnacionais na região. Tais crimes 

transnacionais são considerados então graves vulnerabilidades existentes na faixa de 

fronteira e devem ser combatidos pelas forças brasileiras. 

 Estas vulnerabilidades são de diferentes naturezas e apresentam-se cada vez de 

forma mais complexa, demandado um esforço do Estado no sentido de combatê-las e 
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minimizar seus efeitos.  A abordagem tradicional destes problemas apresenta-se então 

como insuficientes ou mesmo inadequadas. 

 Neste âmago, a cooperação interagência emerge como opção viável para o 

combate destas vulnerabilidades. A partir da cooperação entre as agências do governo 

torna-se possível a construção de uma solução mais dinâmica e atual do problema, de 

modo que tais forças se aglutinem a fim de lograr um objetivo único final. Entretanto, 

sabe-se também que tais interações entre agências ocorrem há bastante tempo, seja por 

meio de troca de informações, seja por ações conjuntas. Porém, a abordagem aqui 

exposta traduz uma tendência de institucionalização do processo, ou seja, a criação de 

regras claras que determinem as diretrizes a serem observadas na materialização das 

operações interagência. 

  As operações interagências são parte essencial do Plano Estratégico de 

Fronteiras, que determinou a integração dos Ministérios da Defesa, da Justiça e da 

Fazenda e seus respectivos órgãos. Assim, a cooperação interagência passa a ser uma 

realidade que perpassará as políticas e programas de defesa e proteção dessas regiões. A 

experiência obervada em outros países como os Estados Unidos, permite compreender 

que a cooperação interagência é também uma tendência de atuação mundial, e tornou-se 

realidade em muitos países.  

 A cooperação interagência pode ainda trazer resultados interessantes em dois 

sentidos: o primeiro relaciona-se ao objetivo final que se pretende abordar, e o segundo, 

interliga-se com a credibilidade alcançada pelas agências, vez que estas desempenharam 

bem o seu papel. Tal credibilidade permite ainda que ganhos posteriores possam ser 

barganhados e conquistados por tais instituições. Destacam-se ainda os ganhos 

percebidos pelos indivíduos que participam e representam tais agências, pois aprendem 

a lidar com um corpo coletivo, verificando melhor as características que desenham sua 

própria instituição. 

 No caso das fronteiras Brasileiras, as vulnerabilidades são basicamente 

combatidas através da atuação das agências ligadas aos Ministérios da Defesa, Justiça e 

da Fazenda, tendo com principais referencias, respectivamente, as Forças Armadas, as 

Polícias e a Secretaria da Receita Federal. Logo, diversas iniciativas colocam tais 

instituições para atuar coordenadamente. 
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Neste sentido, visando combater os crimes transfronteiriços, sob a égide da 

Estratégia Nacional de Defesa e do Plano Estratégico de Fronteiras foram desenvolvidas 

as Operações Ágata e a Operação Sentinela.  

 A Operação Ágata ocorreu em sete edições, sob a coordenação do Ministério da 

defesa, onde o Estado, suas agências e agências civis articularam a fim de combater os 

ilícitos transnacionais e para a intensificação da presença do Estado na área 

transfronteiriça. Além disso, buscou promover assistência cívico-social às comunidades 

da região. Sua ação foi pautada na surpresa e na imprevisibilidade, alcançando níveis 

satisfatórios para missão. 

 A Operação Sentinela por sua vez, buscou também combater os ilícitos 

transfronteiriços, porém de forma contínua e organizada. O sucateamento das unidades 

policiais e outras dificuldades geradas por tal situação fez com se buscasse construir 

soluções duradoura e estruturante para o projeto. Este ficou sob a responsabilidade do 

Ministério da Justiça, especialmente, suas polícias. A natureza desta operação é garantir  

reestruturação da região e ao mesmo utilizar a inteligência e a cooperação interagências 

para a solução das demandas. 

 Cabe ainda destacar o papel da ENAFRON, que se coaduna como uma estratégia 

nacional de segurança pública para região de fronteiras, evidenciando a preocupação do 

Estado brasileiro em construir uma política sólida e duradoura para região, utilizando 

como ferramenta a cooperação entre as instituições. 

 Neste sentido, resta claro a importância da opção pela cooperação interagência 

para a defesa das fronteiras devido as enormes e complexas dificuldades enfrentadas na 

região, que exige uma abordagem diferenciada para a solução do problema. É certo que 

as políticas ora implementas constituem os primeiros passos para o desenvolvimento 

desta abordagem e enfrentem muitos obstáculos para sua materialização. A despeito 

destas dificuldades, a cooperação interagência é o caminho a ser perseguido nos 

próximos anos para conter tais vulnerabilidades e ao mesmo tempo interligar as 

questões de defesa e segurança pública. 
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