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RESUMO 

 

VIEIRA, Igor Ribeiro. Atribuições da Segurança Pública na prevenção e 
repressão ao contrabando, descaminho e ao tráfico de drogas na fronteira 
Brasil – Paraguai. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação 
em 2017). Faculdade Cidade Verde – FCV, 2017. 

 

 

O presente trabalho vem demonstrar a tarefa das forças de segurança no combate 
aos crimes de contrabando, descaminho e ao tráfico de drogas, focando na fronteira 
Brasil - Paraguai. Tal divisa é diversificada, onde encontramos áreas fluviais e 
terrestres que até mesmo chega a confundir qual é o limite de cada território, como é 
o caso nas Cidades-gêmeas. O trabalho analisa artigos e bibliografias, sobre as 
condutas criminais dos artigos 334 e 334-A do Código penal e no artigo 33 da lei 
11.343/2006, atual Lei de Drogas, buscando mostrar como existem diversas formas 
de se enquadrar nos crimes de descaminho, contrabando e tráfico de drogas. Traz à 
tona um pouco da realidade social vivida na faixa de fronteira com o Paraguai, e 
como é a convivência entre os povos brasileiros e paraguaios. Também, apresenta 
as forças de segurança dos estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná para o 
combate à criminalidade, demonstrando suas localizações na região.Para encerrar, 
apresentam-se algumas operações que são realizadas pelas forças armadas na 
busca de prevenir e repreender as praticas de contrabando, descaminho e o tráfico 
de drogas, além de algumas críticas e sugestões para uma maior efetivação no 
combate desses delitos. 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES:Fronteira, Brasil – Paraguai, Segurança Publica, 
Descaminho, Contrabando, Tráfico de Drogas. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The present work demonstrates the task of the security forces in combating crimes of 
smuggling, misconduct and drug trafficking, focusing on the Brazil - Paraguay border. 
Such a motto is diversified, where we find fluvial and terrestrial areas that even 
confuses the limit of each territory, as is the case in Twin Cities. The article analyzes 
articles and bibliographies on the criminal conduct of articles 334 and 334-A of the 
Criminal Code and article 33 of law 11.343/2006, current Drug Law, trying to show 
how there are various ways to fall into misdemeanor crimes, smuggling and drug 
trafficking. It brings to light a little of the social reality lived in the border strip with 
Paraguay, and how is the coexistence between the Brazilian and Paraguayan 
peoples. Also, it presents the security forces of the states of Mato Grosso do Sul and 
Paraná to combat crime, demonstrating their locations in the region. In order to close, 
some operations are performed that are carried out by the armed forces in the quest 
to prevent and reprimand the practices of smuggling, drug trafficking and drug 
trafficking, as well as some criticisms and suggestions for greater effectiveness in 
combating these crimes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Esse trabalho tem como objetivo demonstrar a atuação da segurança pública 

em uma região muitas vezes esquecida, e ao mesmo tempo muito mais próximo do 

que imaginamos, além de destacar os “guerreiros anônimos” que em nome da 

segurança pública trabalham exaustivamente para coibir a tráfico de drogas, o 

contrabando e o descaminho, na fronteira. 

O tema está muito presente em nosso cotidiano, pois quem nunca comprou 

um produto nas bancas de camelôs ou até mesmo na rua, com valor mais baixo do 

que no mercado brasileiro, sabendo que o produto veio do Paraguai? Quem nunca 

viu alguém fumando um cigarro de origem paraguaia? 

O tráfico de drogas também está presente em todas as cidades do país, no 

entanto o que os meios de comunicação apresentam é o momento da venda, mas 

não como essas drogas chegam ao país, e muito menos como se tenta coibir essa 

entrada.  

O objetivo com o tema é demonstrar que existe uma criminalidade na fronteira 

do Brasil - Paraguai muito intensa, principalmente nos crimes de contrabando, 

descaminho e tráfico de drogas, e como é que a segurança pública do país trabalha 

para combater essa entrada de mercadorias lícitas ou ilícitas pelas divisas.  

Também, demonstrar um pouco da situação da sociedade na faixa de 

fronteira, apontando como é a interação dos povos e a dependência da renda que 

muitas vezes vem do crime e trazer a tipificação dos crimes de descaminho, 

contrabando e tráfico de drogas, explicando através do texto de lei como que a 

conduta exercida se enquadra nesses crimes, além de algumas discussões sobre o 

limite da insignificância no crime de descaminho. 

Com relação às forças de segurança, tratar-nos-emossobre as instituições 

federais e estaduais, e apresentar os pontos em que estão instaladas as delegacias, 

batalhões e os postos de fiscalização dessas forças, além de apontar as forças 

armadas que também tem a responsabilidade de preservar nossas fronteiras.  

 Por fim, expor algumas operações realizadas pelas forças armadas e grupos 

especiais das polícias estaduais e federais na fronteira do Brasil com o Paraguai, e 
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encerrar com algumas medidas consideradas importantes e que podem melhorar o 

combate aos crimes na fronteira, demonstrando que o trabalho policial não é 

suficiente para tal feito, mas faz-se necessário uma mudança cultural na faixa de 

fronteira. 
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2. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA. 

 

 

A Constituição Federal em seu artigo 144 definiu que a “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”1. Em seus incisos 

nomeou os órgãos responsáveis por essa segurança que são: a Polícia Federal, a 

Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Civis, as 

Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares.  

Além desses órgãos de segurança, existe também a Força Nacional de 

Segurança Pública que foi criada através de uma cooperação dos Estados e da 

União regulamentada pelo Decreto nº 5.289/2004.2 

As polícias contem critérios de divisão no que diz respeito a sua função. 

Alguns autores, como é o caso de Diogenes Gasparini entende que as polícias são 

divididas em duas, sendo ela a administrativa, que teria um trabalho preventivo e 

que busca manter a propriedade e a liberdade, enquanto a outra seria a judiciaria 

com a função de investigar infrações penais na busca de proteger a pessoa, 

enviando a apuração dos fatos para o Judiciário.3 

Na visão de Edilson Mougenot Bonfim as Polícias são divididasem três, sendo 

elas: a) preventiva: que tem por objetivo evitar a ocorrência de crimes, sendo 

aqueles policiais que se apresentam fardados e com identificação; b) administrativa: 

que grande parte da doutrina traz como sinônimo da preventiva como já vimos, mas 

é a prática de atos administrativos realizados pelas polícias; c) judiciaria: que tem o 

                                                           

1BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vademecum. São 
Paulo: Saraiva, 2016. Artigo 144. 
2SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. A segurança pública na Constituição Federal de 
1988: conceituação constitucionalmente adequada, competências federativas e 
órgãos de execução das políticas. Atualidades jurídicas, Brasília, n. 1, mar./abr. 2008, Pg. 
24–48. Disponível em: 
<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1205505974174218181901.pdf>. Acesso 
em: 21 de maio de 2017.p. 47 E 48. 
3GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo / Diogenes Gasparini. -  17. ed. 
atualizada por Fabrício Motta. São Paulo. Saraiva, 2012.  Pg. 182 e 183. 
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objetivo de apurar as infrações, atuando após o acontecimento do crime e realizando 

o inquérito policial.4 

 

 

2.1 POLICIA FEDERAL 

 

A Polícia Federal é competente para exercer a função de Polícia Judiciária da União 

de forma exclusiva, tendo como atribuição apurar as infrações penais que são 

realizadas contra a ordem política e social, ou sobre tudo aquilo que for de interesse 

da União, ou das suas autarquias e empresas públicas.5 

Dentre os órgãos federais de segurança pública a Policia Federal - PF exerce 

duas modalidades de polícias, que são a de polícia judiciária e administrativa6, e 

ainda exerce função de polícia preventiva principalmente na fronteira do País.  

A Constituição Federal em seu artigo 144 § 1º destaca suas funções: 

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.7 
 

Além disso, a Lei 10.446/2002 aumentou as atribuições da Polícia Federal 

apresentando em seu artigo 1º que: 

[...]Quando houver repercussão interestadual ou internacional que 
exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal 
do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos 
órgãos de segurança pública, investigas os crimes[...] : I – sequestro, 
cárcere privado e extorsão mediante sequestro[...], se o agente foi 

                                                           

4BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 9.ed. – São Paulo: Saraiva, 2014. 
Pg.144.  
5PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Manual de direito constitucional / Nestor Sampaio 
Penteado Filho. – 2ª ed. Campinas, SP. Millennium Editora, 2005 Pg. 249. 
6BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Polícia Federal. Institucional. Missão, 
Visão e Valores. 
7BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vademecum. São 
Paulo: Saraiva, 2016. Artigo 144. 
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impelido por motivação política ou quando praticado em razão da 
função pública exercida pela vítima; II – formação de cartel (incisos I, 
a, II, III e VII do art. 4º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990); 
e III – relativas à violação a direitos humanos, que a República 
Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de 
tratados internacionais de que seja parte; e IV – furto, roubo ou 
receptação de cargas, inclusive bens e valores, transportadas em 
operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da 
atuação de quadrilha ou bando em mais de um Estado da 
Federação. V - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 
produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, 
inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, 
corrompido, adulterado ou alterado; VI - furto, roubo ou dano contra 
instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas 
eletrônicos, quando houver indícios da atuação de associação 
criminosa em mais de um Estado da Federação.Parágrafo único. 
Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia 
Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal 
providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado 
da Justiça.8 
 

A Polícia Federal ainda exerce a função de polícia de fronteira controlando a 

entrada e saída de pessoas e mercadorias do país, local onde se concentra as 

operações de tráfico internacional de drogas, o contrabando e o descaminho.9 

A função de polícia marítima também fica a cargo da Polícia Federal, que fica 

responsável por crimes realizados em áreas marítimas e fluviais. Sua atuação fica 

grande parte em Portos e Fronteiras, onde realiza também a fiscalização na entrada 

e saída de pessoas e bens. Para realização de tal atribuição foi criado o Núcleo 

Especial de Polícia Marítima – NEPOM.10 

A Constituição ainda estabelece que a função de polícia aeroportuária fique a 

cargo da Polícia Federal - PF. Não se tratando de policiamento do espaço aéreo, 

                                                           

8BRASIL. LEI Nº 10.446, DE 8 DE MAIO DE 2002.Infrações penais de repercussão 
interestadual ou internacional que exigem repressão uniforme, para os fins do disposto no 
inciso I do § 1o do art. 144 da Constituição.Brasília.DF, 8 maio de 2002. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10446.htm>. Acesso em: 12 
junho2017.Art.1°. 
9SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. A segurança pública na Constituição Federal de 
1988: conceituação constitucionalmente adequada, competências federativas e 
órgãos de execução das políticas. Atualidades jurídicas, Brasília, n. 1, mar./abr. 2008, p. 
24–48. Disponível em: 
<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1205505974174218181901.pdf>. Acesso em: 21 
de maio de 2017. Pg. 24 
10TOMAZI, Fabiano. Oscar Alfa: Utilização de operadores anfíbios na Polícia Federal. 
Joinville, edição do autor, 2015.p 104 a 108. 
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mas sim da fiscalização das pessoas e bens que embarcam e desembarcam nos 

aeroportos brasileiros.11 

 

 

2.2. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL 

 

A Polícia Rodoviária Federal - PRF é um órgão federal que exerce o 

policiamento preventivo e administrativo realizando o patrulhamento ostensivo nas 

rodovias federais.12 

Suas funções estão estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro em seu 

art. 20, no Decreto nº 1.655/95, e no Regimento interno fixado pela Portaria 

n°1.375/07.  

O Decreto n° 1.655/95 que define a competência da Polícia Rodoviária 

Federal diz em seu artigo 1° que: 

“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 

                                                           

11SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. A segurança pública na Constituição Federal de 
1988: conceituação constitucionalmente adequada, competências federativas e 
órgãos de execução das políticas. Atualidades jurídicas, Brasília, n. 1, mar./abr. 2008, Pg. 
24–48. Disponível em: 
<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1205505974174218181901.pdf>. Acesso 
em: 21 de maio de 2017.p. 24 
12LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 17. Ed. rev., atual. e ampl. – São 
Paulo: Saraiva, 2013. Pg.1009. 
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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); 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.”13 
Paraexercer essas funções a Polícia Rodoviária Federal - PRF está 
presente em todo o território nacional, contando com mais de 550 
pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, onde 413 são 
unidades operacionais, 150 subunidades administrativas e 27 
superintendências.14 
 
 
 

2.3. POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL 

 

A Polícia Ferroviária Federal é um órgão pertencente e mantido pela União 

Federal, com a finalidade de patrulhar as ferrovias federais. No entanto o órgão 

nunca foi realmente criado. A Lei 8490 de 1992, em seu artigo 19 § 1° incumbiu ao 

Ministério da Justiça a criaçãodo Departamento de Polícia Ferroviária Federal, e um 

remanejamento de profissionais de outras áreas para tal departamento.15 

Hoje em dia os empregados públicos que realizam o trabalho de segurança 

ferroviário, regidos pela CLT, e através da Lei 12.462 de 2011, criada para suprir a 
                                                           

13BRASIL.DECRETO Nº 1.655, DE 3 DE OUTUBRO DE 1995. Define a competência da 
Polícia Rodoviária Federal, e dá outras providências. Brasília,DF, 3 de outubro  de 1995. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1655.htm>. Acesso em: 10 
março 2017. Art. 1°. 
14BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal. Institucional. 
15SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. A segurança pública na Constituição Federal de 
1988: conceituação constitucionalmente adequada, competências federativas e 
órgãos de execução das políticas. Atualidades jurídicas, Brasília, n. 1, mar./abr. 2008, p. 
24–48. Disponível em: 
<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1205505974174218181901.pdf>. Acesso 
em: 21 de maio de 2017.Pg. 32. 



18 
 

 
 

demanda nas olimpíadas, estabeleceu em ser artigo 48, e dando o novo texto no 

artigo29 § 8 da lei 10.683 de 2003, já revogada, e nos dizendo que:  

“Os profissionais da Segurança Pública Ferroviária oriundos do grupo 

Rede, Rede Ferroviária Federal (RFFSA), da Companhia Brasileira 

de Trens Urbanos (CBTU) e da Empresa de Trens Urbanos de Porto 

Alegre (Trensurb) que estavam em exercício em 11 de dezembro de 

1990, passam a integrar o Departamento de Polícia Ferroviária 

Federal do Ministério da Justiça.”16 

 

Assim, esses profissionais de segurança que realizam o papel de Polícia 

Ferroviária. 

 

 

2.4. POLICIAS DOS ESTADOS 

 

As Polícias do Estado são divididas em Polícia Militar, Corpo de Bombeiro 

Militar e Polícia Civil que são mantidos pelos Estados.  

A Polícia Militar é uma polícia preventiva e administrativa e é considerada 

uma força auxiliar pelo Decreto Lei n° 667 de 2 de Julho de 1969, que reorganiza as 

Polícias Militares e os Corpos de Bombeiro Militares, e traz em seu artigo 1° os 

seguintes dizeres “As Polícias Militares consideradas fôrças auxiliares, reserva do 

Exército, serão organizadas na conformidade dêste Decreto-lei”.17 

A Polícia Civil, é consideradauma Polícia Judiciária, que tem a função de 

investigar infrações penais, exceto os crimes militares e os de competência federal, 

                                                           

16BRASIL.LEI Nº 12.462, DE 4 DE AGOSTO DE 2011. Institui o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas - RDC; altera a Lei no 10.683, de 4 de agosto de 2011, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios,[...]. Brasília,DF, 3 de 
outubro  de 1995. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/lei/l12462.htm>. Acesso em: 10 
maio 2017. 
17BRASIL. DECRETO-LEI Nº 667, DE 2 DE JULHO DE 1969.Reorganiza as Polícias 
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito 
Federal, e dá outras providências. Brasília. DF, 2 de junho de 1969. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0667.htm>. Acesso em: 29 maio 2017. 
Artigo 1°. 
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e são dirigidas por delegados de polícia de carreira, conforme estabelece a 

Constituição Federal em seu artigo 144, parágrafo 4° “Às polícias civis, dirigidas por 

delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as 

funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as 

militares.”.18 

 

 

2.5. FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA 

 

A Força Nacional de Segurança é baseada na Força de Paz da ONU19, sendo 

um projeto criado para manter a segurança das pessoas e dos bens e a ordem 

pública, realizando atividades e serviços essenciais, e atuando também em casos de 

emergência ou calamidade pública. Está subordinada diretamente à Secretaria 

Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.20Através do Decreto nº 

5.289/2004 que disciplina a organização e funcionamento da Administração Pública 

Federal, foi criado o programa de cooperação dos entes federativos, sendo 

denominada Força Nacional de Segurança Pública, Observando o princípio da 

solidariedade federativa presentes nos artigos 144 e 241 da CF.21 

Os integrantes da Força Nacional são tanto das Polícias Federais como 

também das Civis e Militares de cada Estado que tenha aderido o programa de 

cooperação federativa, assim como nos diz o parágrafo 2º do Artigo 4º do Decreto 

5.289/2004; 

“O contingente mobilizável da Força Nacional de Segurança Pública 

será composto por servidores que tenham recebido, do Ministério da 

Justiça, treinamento especial para atuação conjunta, integrantes das 

                                                           

18BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vademecum. São 
Paulo: Saraiva, 2016. Artigo 144, parágrafo 4°.  
19ONU – Organização das Nações Unidas é uma organização internacional formada por 
países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento 
mundial. 
20BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua segurança. Força Nacional. 
21LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 17. Ed. rev., atual. e ampl. – São 
Paulo: Saraiva, 2013. Pg.1005. 
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polícias federais e dos órgãos de segurança pública dos Estados que 

tenham aderido ao programa de cooperação federativa.”22 

 

Além do contingente mobilizável, o parágrafo 5º do Artigo 4º da mesma Lei, 

estabelece que exista um contingente fixo de no mínimo quinhentos homens da 

Força Nacional treinados para o emprego imediato.23 

 

 

2.6. FORÇAS ARMADAS  

 

 Organizada com base na hierarquia e disciplina, as Forças Armadas são 

consideradas instituições nacionais regulares e permanentes. As Forças Armadas 

são formadas pela Marinha, o Exército e a Aeronáutica e tem como seu chefe maior 

o Presidente da República.24 

O Artigo 142 da Constituição Federal é o dispositivo que trata a respeito das 

Forças Armadas:  

“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.”25 
 

No parágrafo primeiro do artigo 142 estabelece que as normas a serem 

utilizadas na organização das Forças Armas serão feitas através de Lei 

Complementar: “§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem 

adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas”.26 

                                                           

22BRASIL. Decreto nº 5.289 de 29 de novembro de 2004. Disciplina a organização e o 
funcionamento da administração pública federal, para desenvolvimento do programa de 
cooperação federativa denominado Força Nacional de Segurança Pública, e dá outras 
providências. Brasília – DF. 30 de Novembro de 2004, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5289.htm>. Acesso em: 
26 de maio de 2017. Art. 4°, parágrafo 2°. 
23BRASIL - Decreto nº 5.289 de 29 de novembro de 2004. op. cit. Art. 4°, parágrafo 5°. 
24PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. Manual de direito constitucional / Nestor 
Sampaio Penteado Filho. – 2ª ed. Campinas, SP. Millennium Editora, 2005. Pg. 247. 
25BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vademecum. São 
Paulo: Saraiva, 2016. Artigo 142. 
26BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. op.cit. Art. 142, § 1° 
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Sendo assim, foi publicado no dia 9 de Junho de 1999 a Lei Complementar Nº 

97, que dispõe sobre a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. 

Na busca de contribuir com as fiscalizações nos crimes transnacionais,foi 

publicada a Lei Complementar nª 136 de 2010 que incluiu na LC nº97 de 1999 o 

Artigo 16 – A, onde atribuiu as Forças Armadas, preservadas as funções exclusivas 

das polícias judiciárias, o emprego em cooperação com as polícias nas faixas de 

fronteiras terrestres, no mar e nas águas interiores, além de outras atividades. 

“Art. 16-A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações 
pertinentes, também como atribuições subsidiárias, preservadas as 
competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por meio de 
ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no 
mar e nas águas interiores, independentemente da posse, da 
propriedade, da finalidade ou de qualquer gravame que sobre ela 
recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou 
em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, 
executando, dentre outras, as ações de: I - patrulhamento; II - revista 
de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; 
e III - prisões em flagrante delito.”27 
 

Com esse dispositivo, autorizou que membros de uma das Forças Armadas 

que estiverem realizando operações nas zonas de fronteiras possam atuar como 

polícia judiciaria, realizando buscas e apreensão, revistas de pessoas ou veículos e 

aeronaves e até mesmo realizar prisão em flagrante28. 

  

                                                           

27BRASIL. Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. Dispõe sobre as normas 
gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Brasília – DF. 9 de 
junho de 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm> . 
Acesso em: 05 de Junho de 2017.Artigo 16-A. 
28AMORIM. Maria Alice Barros Martins.  A problemática da segurança pública na 
fronteira Brasil e Bolívia com foco no Estado do Mato Grosso: Delegada de Polícia 
Maria Alice Barros Martins Amorim. Rio de Janeiro: ESG, 2012. Disponível em: 
<http://www.esg.br/images/Monografias/2012/AMORIM.pdf>. Acesso em: 05 de junho de 
2017. Pg.45. 
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3. A FRONTEIRA BRASIL E PARAGUAI 

 

O Brasil possui uma extensão de linha divisória de 27.601km, nesses 

números estão incluídos os países limítrofes e o Oceano Atlântico.29 Em relação à 

dimensão da fronteira com os países limítrofes do Brasil, o Ministério de Relações 

Exteriores (Comissões Brasileiras Demarcatórias de Limites), indica uma fronteira de 

16.886 km, onde 7.363 km são de áreas “secas”, e 9.523 km são de rios, lagos e 

canais.30 

O Paraguai está presente em 1.311 km da fronteira do Brasil, onde faz 

fronteira com dois estados. No estado do Paraná são 184 km, já no Mato Grosso do 

Sul são1.127km de extensão.31 

Devido a essa grande extensão de fronteira do Brasil, foi criada a Lei 6.634 de 

1979, que dispõe sobre a faixa de Fronteira. Em seu artigo 1º nos diz que “É 

considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa interna de 150 Km 

(cento e cinqüenta quilômetros) de largura, paralela à linha divisória terrestre do 

território nacional, que será designada como Faixa de Fronteira.”32A Constituição 

Federal Brasileira também em seu artigo 20, § 2° considera essa faixa de 

fundamental importância para a defesa do território nacional, “A faixa de até cento e 

cinqüenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como 

                                                           

29BRASIL. IBGE. Anuário Estatístico do Brasil - (Volume 76). Rio e Janeiro, 2016. IBGE. 
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/20/aeb_2016.pdf> . 
Acesso em: 13/07/2017. Pg.23. 
30BRASIL. Segurança pública nas fronteiras, Arco Central : Estratégia Nacional de 
Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON) /organização, Alex Jorge das Neves, 
Gustavo Camilo Baptista, Cíntia Liara Engel e Michel Misse -- Brasília: Ministério da Justiça 
e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/suaseguranca/segurancapublica/analiseepesquisa/acervo/pagina_
outraspublicacoes.  Acesso em 10/08/2017. Pg..22. Informações confirmadas no Artigo de 
Juvenal Miguel Engel. As comissões brasileiras demarcadoras de limites. Breve notícia 
histórica. Disponível em:<http://info.lncc.br/cbdls.html>.  
31BRASIL. IBGE. Anuário Estatístico do Brasil - (Volume 76). Rio e Janeiro, 2016. p23. Vale 
destacar que os dados apresentados pelo IBGE apresentam uma contradição, 
espacialmente em relação à soma dos números da extensão da fronteira com o Paraguai 
nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, e a soma total. Ver BRASIL. IBGE. Anuário 
Estatístico do Brasil - (Volume 76). Rio e Janeiro, 2016. IBGE. Pg. 23 Disponível 
em:https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/20/aeb_2016.pdf. 
32BRASIL. Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979. Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera o 
Decreto-lei nº 1.135, 3 de dezembro de 1970, e dá outras providências. Brasília - DF. 2 de 
maio de 1979. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6634.htm>. Acesso 
em: 02 de setembro de 2017.Art. 1°. 
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faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e 

sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.”33 

 

 

3.1 OS ESTADOS MEMBROS NA FRONTEIRA BRASIL –PARAGUAI 

 

A fronteira do Brasil foi dividida em três grandes Arcos. Desta forma, ficou 

mais fácil a análise das peculiaridades da organização social e as características 

produtivas da região, como: sociais, econômicas, políticas e culturais.34 Os três 

Arcos foram o Arco Norte (Estados do Amapá, Pará, Amazonas e os Estados de 

Roraima e Acre), Arco Central (Estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso 

do Sul), e por último o Arco Sul (Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul).35 

Sendo assim, a divisa Brasil e Paraguai está presente em dois Estados 

brasileiros, que é o Mato Grosso do Sul, presente no Arco Central, e o Paraná, 

presente no Arco Sul. 

 

 

3.1.1 O ESTADO DO PARANÁ 

 

O Estado do Paraná possuiu uma população estimada de 11.242.720 

pessoas, distribuídas em 399 municípios, esses presentes, em 199.307,939 km² de 

                                                           

33BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vademecum. São 
Paulo: Saraiva, 2016. Artigo 20 parágrafo 2°. 
34BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. Faixa de 
Fronteira. Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira – PDFF. 
Brasília, 2009. Disponível: 
<http://www.integracao.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=e5ba704f-5000-43df-bc8e-
01df0055e632&groupId=10157>. Acesso em 23 de setembro 2017.Pg.32.  
35BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria de Programas Regionais. Programa 
de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Proposta de Reestruturação do Programa de 
Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Brasília, 2005. Disponível em: 
<http://www.retis.igeo.ufrj.br/wp-content/uploads/2005-livro-PDFF.pdf>. Acesso em 23 de 
setembro de 2017. Pg.52. 
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extensão.36Faz divisa com o Paraguai e a Argentina. A faixa de fronteira é composta 

por 139 municípios, mas apenas 17 se encontram na linha de fronteira. Dentre 

essas, existem três que são reconhecidas como cidades gêmeas, sendo elas 

Barracão, Guaíra e Foz do Iguaçu.37 

As cidades gêmeas têmo seu limite com países vizinhos e sua sede está 

presente no limite internacional, onde pode se formar uma grande área de cidade ou 

vilarejo com o país vizinho. Nessas áreas o grande volume populacional cortada por 

uma fronteira seca ou fluvial, apresenta grande integração cultural e econômica.38 

A fronteira com o Paraguai não é bem vista como é a fronteira com a 

Argentina. Devido o grande numero de criminalidade, o enfraquecimento no 

comércio brasileiro, e a alta utilização de programas públicos, como a educação 

brasileira utilizada pelos paraguaios, faz com que os moradores dessa região 

entendam isso como um problema. Apesar de tudo, existe uma boa convivência 

entres os moradores paraguaios e os brasileiros. Por isso, existem vários 

casamentos entre brasileiros e paraguaios, fazendo com que muitas pessoas 

possuam dupla nacionalidade, por serem nascidos no país vizinho diferente deseus 

pais. Vale lembrar que essa dupla identidade traz consigo direitos civis e sociais.39 

A população paraguaia busca no Brasil a saúde. Apesar de o atendimento ser 

restrito para estrangeiros, e tendo como exceção apenas em casos de emergência, 

a procura é tão significativa que surgem problemas nos hospitais e postos de 

saúdepela falta de verba para atender a todas, além disso, existem brasileiros que 

                                                           

36BRASIL. IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/estadosat/index.php>. Acesso em: 24 de setembro de 2017. 
37BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Acesso à Informações. Convênios. 
Anexo VII – Lista de municípios na faixa de fronteira.doc.  Disponível em: 
<http://justica.gov.br/Acesso/convenios/anexo-vii-lista-municipios-faixa-de-fronteira.doc/view 
>. Acesso em: 23 de Setembro de 2017.   
38BRASIL. Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de 
Fronteira – CDIF. Disponível em: <http://cdif.blogspot.com.br/2012/11/cidades-gemeas-
municipios-codigo-ibge.html> . Acesso em 27 de setembro 2017. 
39BRASIL. Segurança pública nas fronteiras, sumário executivo: Estratégia Nacional 
de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON) /organização, Alex Jorge das Neves, 
Gustavo Camilo Baptista, Cíntia Liara Engel e Michel Misse -- Brasília: Ministério da Justiça 
e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-
pesquisa/download/outras_publicacoes/pagina-3/sumario-executivo_final.pdf/view> . Acesso 
em 13 de setembro de 2017.Pg.93. 
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moram no Paraguai mas utilizaram-sedos serviços do seu país de origem, como 

também existem paraguaios que falsificam informações de sua residência para 

conseguir atendimento.40 

Outro ponto que chama à atenção é a influencia que a região de fronteira vem 

causando nas tribos indígenas de etnia guarani que habitam próxima a Tríplice 

Fronteira. Devida à indisponibilidade de terras na região faz com que os índios 

nãoconsigam sobreviver dos recursos utilizados por eles costumeiramente, fazendo 

com que muitos se envolvam com o tráfico de drogas e contrabando. 41 

O Estado do Paraná faz divisa com a Argentina e o Paraguai, e com isso se 

tem um grande fluxo de pessoas e mercadoria em sua fronteira. Apesar de existir o 

contrabando e o descaminho na fronteira Argentina esse não é o principal foco das 

forças de segurança do nosso país, tendo em vista que as atividades realizadas 

nessa região não atingem as dinâmicas das cidades brasileiras, servem apenas 

como rota para a travessia de mercadorias ilícitas. No lado Argentino é realizada 

uma grande fiscalização na Aduana,42das mercadorias e das pessoas que por ali 

passam. No entanto, os portos que ligam a Argentina e o Paraguai não são 

fiscalizados e é por onde entram muitas pessoas, principalmente brasileiros, e 

mercadorias no país vizinho.43 

                                                           

40VIII Semana Acadêmica e VIII Expedição Geográfica:Ensino, práticas e formação em 
Geografia 04 a 06 de setembro de 2013.Sis-fronteiras: o acesso à saúde para 
estrangeiros nos municípios paranaenses margeados pelo lago de Itaipu. Suelen Terre 
de Azevedo. Edson Belo Clemente de Souza. Disponível em: < http://cac-
php.unioeste.br/eventos/semanageografia/anais2013/trabalhos/resumo_expandido/geografia
/14.pdf>. Acesso em: 24 de Setembro de 2017. 
41BRASIL. Segurança pública nas fronteiras, Arco Sul: Estratégia Nacional de 
Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON) /organização, Alex Jorge das Neves, 
Gustavo Camilo Baptista, Cíntia Liara Engel e Michel Misse -- Brasília: Ministério da Justiça 
e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-
pesquisa/download/outras_publicacoes/pagina-3/arco-sul.pdf>. Acesso em 12 de setembro 
de 2017.Pg. 31.  
42ADUANA: é uma repartição governamental oficial de controle do movimento de entradas e 
saídas de mercadorias para o exterior ou dele provenientes, responsável, inclusive, pela 
cobrança dos tributos pertinentes. 
43BRASIL. Segurança pública nas fronteiras, sumário executivo: Estratégia Nacional 
de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON) /organização, Alex Jorge das Neves, 
Gustavo Camilo Baptista, Cíntia Liara Engel e Michel Misse -- Brasília: Ministério da Justiça 
e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-
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A grande dificuldade do estado do Paraná está relacionada na fronteira do 

Paraguai. As zonas francas de Ciudaddel Este e Salto del Guairá dificulta a 

competitividade dos produtos brasileiros, onde se tem a vende de produtos como 

eletrônicos, artigos de informática, roupas e etc., com preços muito mais baixos. A 

taxa de compra autorizada é de U$ 300,00 dólares, mas é regularmente excedida 

pelas pessoas que vão até lá para realizarem compras pessoais ou para revenda. A 

fiscalização realizada pela Receita Federal é precária e descontinuada, e ainda se 

tem a dificuldade da grande faixa fluvial que fica a cargo do Núcleo Especial de 

Polícia Marítima –NEPOM da Polícia Federal, mas com um contingente não 

suficiente para fiscalizar todo o trecho, propiciando a prática do descaminho.44 

Se a baixa tributação já não fosse o suficiente, o Paraguai ainda tem a venda 

permitida de alguns produtos controlados e proibidos no comércio brasileiro como 

armas, medicamentos e defensivos agrícolas, além de outros produtos como o 

cigarro e pneus. 

Sendo assim, existe um grande desenvolvimento na prática do contrabando e 

descaminho na região, tendo como principal produto do contrabando o cigarro. Tal 

prática já é considerada comum e realizada por crianças, adolescentes, índios e 

adultos pertencentes a famílias de baixa renda, e utilizam dessa prática delituosa 

para completar a renda familiar e até mesmo gerar a única renda. Mas não podemos 

nos enganar, pois esses moradores são apenas empregados dentro de toda a rede 

por trás da compra e venda desse cigarro.45 

Os dados estatísticos disponibilizados pela secretária de segurança pública 

do Paraná revelam que só no ano de 2016, entre janeiro e dezembro, foram 

realizados a apreensão de 95.746,41kg de maconha, 1.249,97kg de cocaína, 

                                                                                                                                                                                     
pesquisa/download/outras_publicacoes/pagina-3/sumario-executivo_final.pdf/view> . Acesso 
em 13 de setembro de 2017.Pg.95. 
44BRASIL. Segurança pública nas fronteiras, sumário executivo: Estratégia Nacional 
de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON), 2016. op. cit. Pg..94. 
45XVII Encontro Nacional de Geógrafos 24 a 30 de julho de 2016. São Luiz – MA. A 
construção do Brasil: geografia, ação politica e democracia. Rotas e Atores do 
Contrabando de Cigarro na Fronteira Paraguai-Brasil: Salto Del Guairá (Canindeyú) e 
Guaíra (Paraná). Lília Alvares Mestranda do PPGG da UNIOESTE - Campus M. C. R. / 
Maristela Ferrari Professora do PPGG (UNIOESTE) - Campus de M. C. R. Disponível 
em:<http://www.eng2016.agb.org.br/resources/anais/7/1468268749_ARQUIVO_ArtigoLilia-
ENG2016-ROTASEATORES2016paraenviar.pdf>. Acesso em 24 de Setembro de 2017. Pg. 
6 e 7. 
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1.163,70kg de crack e 142.402,35 comprimidos de ecstasy.  Esses dados foram 

obtidos através das apreensões realizadas pelas Polícias Civil e Militar.46 

 

 

3.1.2 O ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

 

O Estado do Mato Grosso do Sul possui uma área de 357.145,531 Km², com 

uma população de aproximadamente 2.682.386habitantes, distribuídos em 79 

municípios, onde 1.097.469 pessoas vivem na faixa de fronteira,47 distribuídosem 44 

municípios, onde 5 são considerados cidades gêmeas, sendo elas: Bela Vista, 

Corumbá, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã.48 

O Mato Grosso do Sul além da divisa com o Paraguai também faz divisa com 

a Bolívia, No entanto, essas divisas não é algo benéfico na maioria das vezes, pois a 

Bolívia é uma das maiores produtores de cocaína do mundo, e o Paraguai, o maior 

fornecedor de Maconha para o Brasil.49 

O tráfico de drogasno estado tem uma organização diversificada, onde 

existem pessoas, que sozinhos, realizam a traficância, mas também se tem a 

existência de grandes grupos organizados. Os modos realizados para o tráfico de 

drogas são os mais variados, onde se tem desde as “mulas”, pessoas que 

atravessam as drogas dentro do corpo ou em mochilas, há aviões lotados de 

                                                           

46ESTADO DO PARANÁ. Secretaria Da Segurança Pública E Administração Penitenciária. 
Coordenadoria De Análise E Planejamento Estratégico. Relatório Estatístico Criminal 
Quantitativo De Drogas Apreendidas No Estado Do Paraná Segundo Município E Tipo 
De Droga, Janeiro a Dezembro De 2016. Curitiba, Abril de 2017. Disponível em: 
<http://www.seguranca.pr.gov.br/arquivos/File/Relatorio_Drogas_Parana_Municipios_4Trime
stre_2016.pdf>. Acesso em 23 de Agosto de 2017. 
47BRASIL. IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/estadosat/index.php>. Acesso em: 24 de setembro 2017. 
48BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Acesso à Informações. Convênios. 
Anexo VII – Lista de municípios na faixa de fronteira.doc.  Disponível em: 
<http://justica.gov.br/Acesso/convenios/anexo-vii-lista-municipios-faixa-de-fronteira.doc/view 
>. Acesso em: 23 de Setembro de 2017.  
49BRASIL. Segurança pública nas fronteiras, Arco Central: Estratégia Nacional de 
Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON) /organização, Alex Jorge das Neves, 
Gustavo Camilo Baptista, Cíntia Liara Engel e Michel Misse -- Brasília: Ministério da Justiça 
e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/suaseguranca/segurancapublica/analiseepesquisa/acervo/pagina_
outraspublicacoes.  Acesso em 10 de agosto de 2017.Pg.170. 
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entorpecentes. Os “cavalos-doidos” e “cachorro-louco” também são muitos 

utilizados, esses que são carros ou caminhonetas cheios de drogas, até mesmo nos 

bancos, que tentam cruzar os bloqueios policiais em alta velocidade. Além disso, 

não podemos esquecer-nos dos fundos falsos feitos em carros, caminhões e motos 

que trafegam nas estradas estaduais e federais, e também nas estradas 

“cabriteiras”, que são estradas sem pavimentação que interligam cidades e zonas 

rurais.50 

Somente no ano de 2016, a Policia Militar do Mato Grosso do Sul apreendeu 

134.016,005kg de maconha, além dos outros tipos de entorpecentes como a 

cocaína, pasta base, crack e haxixe que junto, chega a um total de 135.261,495 kg, 

estimando-se um valor de R$295.815.610,60 (duzentos e noventa e cinco milhões, 

oitocentos e quinze mil, seiscentos e dez reais e sessenta centavos). Mas não fica 

só por ai, o contrabando de cigarros, assim como no Paraná, também é alto. No 

mesmo ano foram apreendidos 806.506 pacotes de cigarros, estimando um valor de 

R$36.292.756,50 (trinta e seis milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e 

cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).51 

No ano de 2017, entre janeiro e junho foram apreendidos 66.365,545kg de 

entorpecentes, estimados em R$ 152.961.102,70 (cento e cinquenta e dois milhões, 

novecentos e sessenta e um mil, cento e dois reais e setenta centavos),onde 

65.471,103kg são de maconha. No mesmo período, foram apreendidos 574.828 

pacotes de cigarro que se estima um valor total de R$ 25.867.260,00 (vinte e cinco 

milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e sessenta reais).52 

Contudo, de janeiro de 2016 a junho de 2017, a Polícia Militar do Mato Grosso 

do Sul já apreendeu dos traficantes e contrabandistas o valor de R$ 510.936.729,80 

                                                           

50BRASIL. Segurança pública nas fronteiras, ARCO CENTRAL: Estratégia Nacional de 
Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON), 2016. op. cit. Pg..170. 
51GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, Secretaria do Estado de Justiça e 
Segurança Pública – Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Estatísticas. Relatório de 
Apreensões de Drogas e em Valores do Ano de 2016. Campo Grande, 12 de Janeiro de 
2017. Disponível em: <http://ti.pm.ms.gov.br/estatistica/treemenu/>. Acesso em 13 de 
agosto de 17. 
52GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, Secretaria do Estado de Justiça e 
Segurança Pública – Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Estatísticas. Apreensões de 
Drogas Janeiro a Junho de 2017. Campo Grande, 10 de Julho de 2017. Disponível em: 
<http://ti.pm.ms.gov.br/estatistica/treemenu/>. Acesso em 13 de agosto de 17. 
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(quinhentos e dez milhões, novecentos e trinta e seis mil, setecentos e vinte e nove 

reais e oitenta centavos) aproximadamente.  

Além do tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho são práticas 

frequentes no estado, principalmente nas cidades gêmeas. As zonas francas do 

Paraguai sediadas nas cidades de Salto del Guairá, CapitánBado e Pedro Juan 

Cabalero, são um grande atrativo para os contrabandistas denominados 

“sacoleiros”, além dos turistas que vêm de todas as regiões do Brasil. Essa 

desigualdade no valor das mercadorias prejudica o comércio de maneira geral, no 

lado brasileiro. No entanto, os ramos de hotelaria e restaurante, na região, são 

privilegiados por esses compradores, que na grande maioria das vezes estão 

cometendo os crimes de contrabando ou descaminho, mas não são considerados 

criminosos pelos moradores que ali residem, pois muitos destes sobrevivem 

docomércio dessas mercadorias contrabandeadas, trabalhando tanto no lado 

brasileiro, como no paraguaio.53 

Assim, muitas famílias acabam dependendo da prática de contrabando e 

descaminho para sobreviver. 

  

                                                           

53BRASIL. Segurança pública nas fronteiras, Arco Central: Estratégia Nacional de 
Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON) /organização, Alex Jorge das Neves, 
Gustavo Camilo Baptista, Cíntia Liara Engel e Michel Misse -- Brasília: Ministério da Justiça 
e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/suaseguranca/segurancapublica/analiseepesquisa/acervo/pagina_
outraspublicacoes.  Acesso em 10 de agosto de 2017.Pg.169 – 170. 
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4. OS CRIMES MAIS PRATICADOS NA FRONTEIRA BRASIL E PARAGUAI 

 

 Entres os diversos crimes realizados na região de fronteira os que mais se 

destacam são: o descaminho, o contrabando e o tráfico de drogas. Cada um deles 

com suas características diferentes, e que muitas vezes não tem sua prática 

considerada criminosa pela população, exceto o tráfico de drogas. Por isso nesse 

tópico vou abordar, de forma breve, esses temas em relação a nossa legislação 

penal brasileira, e apresentar como ficou o crime de descaminho e contrabando 

após sua divisão e atualização feita através da Lei 13.008 de 2014, e o trafico de 

drogas após a Lei 11.343 de 2006. 

 

 

4.1. O DESCAMINHO E O CONTRABANDO 

 

O contrabando se iniciana antiguidade, onde até mesmo o direito romano 

impôs penas severas para quem realizava essa prática. No direito brasileiro, tal 

crime já vem desde o Código Criminal do Império de 183054, onde o crime de 

contrabando era integrando no aos crimes contra o tesouro público e propriedade 

pública, no artigo 177 trazia em seu teor “Importar, ou exportar generos, ou 

mercadorias prohibidas; ou não pagar os direitos dos que são permittidos, na sua 

importação, ou exportação. Penas - perda das mercadorias ou generos, e de multa 

igual á metade do valor delles",55 pena essa muito diferente do que a estabelecida 

hoje. 

Com o passar do tempo muitas coisas foram atualizadas e no ano de 2014 

entrou em vigência a Lei 13.008 que veio alterar o previsto no artigo 334 do Código 

Penal de 1940. A prática do descaminho permaneceu no artigo 334, já o crime de 

contrabando ganhou tipificação autônoma no artigo 334-A, que teve sua pena 

                                                           

54BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5 : parte especial: dos crimes 
contra a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos. – 9 ed. ver.,ampl. 
E atual. – São Paulo. Saraiva, 2015. Pg.256. 
55BRASIL.LEI DE 16 DE DEZEMBRO DE 1830.Manda executar o Código Criminal. Rio de 
Janeiro - RJ, 16 de dezembro de 1830. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-1830.htm>. Acesso em: 20 junho 
2017. Art.177. 
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elevada para 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão, diferente da anterior que 

compartilhada com o descaminho é de 1 (um) a  4 (quatro) anos.  

O bem jurídico que se tutela com ambos dos crimes é o interesse do erário 

público, a moralidade social e a soberania nacional. O seus sujeitos ativos podem 

ser qualquer pessoa, inclusive funcionário público, mas este não pode exercer 

função de fiscalização aduaneira, pois ai se enquadraria no crime de facilitação de 

contrabando e descaminho tipificado no artigo 318 do Código Penal. O que chama 

aatenção é o concurso eventual de pessoas que pode ocorrer em ambos dos 

crimes, e muitas vezes ser confundido com a associação criminosa do artigo 288 do 

Código Penal. O sujeito passivo é sempre a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios.56 

Vale lembrar que nem toda mercadoria que entra de forma clandestina no 

Brasil é considerada contrabando ou descaminho. Além destas, existem outros 

crimes que dizem respeito ao tráfego de mercadorias.  

O próprio Código Penal em seu artigo 273 trata de“Falsificar, corromper, 

adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais”57, e logo em 

seu parágrafo primeiro diz que “Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, 

expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou 

entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.”58. Fica 

claro que quando o parágrafo primeiro diz “importar” logo posso se remeter ao crime 

de contrabando ou descaminho, mas nesse caso especifico a pena é de reclusão de 

10 (dez) a 15 (quinze) anos.59 

Além dos crimes estabelecidos pelo Código Penal ainda temos um exemplo 

da Lei 9.605/98 a Lei dos Crimes Ambientais que em seu artigo 56 estabelece que 

                                                           

56BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5 : parte especial: dos crimes 
contra a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos. – 9 ed. ver.,ampl. 
E atual. – São Paulo. Saraiva, 2015. Pg.258. 
57BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Vademecum. 
São Paulo: Saraiva, 2016. Art.273 
58BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. op.cit.Art.273 
parágrafo 1°. 
59BRASIL. Revista de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal [recurso 
eletrônico]. Ano 1 – no. 1 (ago./dez 2014) - Brasília-DF: Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. 2014. Pgs. 78 - 100.  Disponível em: < 
https://idg.receita.fazenda.gov.br/publicacoes/revista-da-receita-federal/revista-de-estudos-
tributarios-e-aduaneiros-da-receita-federal>. Acesso em 18 de Agosto de 2017. Pg.83. 
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“produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, 

transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância 

tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo 

com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:”60é crime e tem 

pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. 

Podemos ver que o contrabando e o descaminho às vezes podem 

sersubstituídos por um crime específico do Código Penal ou até mesmo em uma lei 

específica.   

Vale lembrar que nem toda mercadoria que é trazida do estrangeiro é 

considerada contrabando ou descaminho, pois existe um limite de isenção tributária 

que é fixado por um regulamento fazendário. A Instrução Normativa da Receita 

Federal do Brasil N° 1059 de agosto de 2010, que dispõe sobre os procedimentos 

de controle aduaneiro e o tratamento tributário aplicável aos bens dos viajantes, e 

tem em seu artigo 33 a isenção de caráter geral que em seu texto diz:  

 

 “O viajante procedente do exterior poderá trazer em sua bagagem 
acompanhada, com a isenção dos tributos a que se refere o caput do 
art. 32: 
I - livros, folhetos, periódicos; 
II - bens de uso ou consumo pessoal; e 
III - outros bens, observado o disposto nos §§ 1º a 5º deste artigo, e 
os limites de valor global de: 
a) US$ 500.00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) 
ou o equivalente em outra moeda, quando o viajante ingressar no 
País por via aérea ou marítima; e 
b) US$ 300.00 (trezentos dólares dos Estados Unidos da América) 
ou o equivalente em outra moeda, quando o viajante ingressar no 
País por via terrestre, fluvial ou lacustre. 
b) US$ 150,00 (cento e cinquenta dólares dos Estados Unidos da 
América) ou o equivalente em outra moeda, quando o viajante 
ingressar no País por via terrestre, fluvial ou lacustre.”61 

                                                           

60BRASIL.LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. Dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. Brasília, DF, 12 de Fevereiro de 1998. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm >. Acesso em: 20 julho 2017. Art. 56. 
61BRASIL.INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1059, DE 02 DE AGOSTO DE 2010.Dispõe 
sobre os procedimentos de controle aduaneiro e o tratamento tributário aplicáveis aos bens 
de viajante. Brasília, DF, 03 de agosto de 2010. Disponível em: < 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=16026&visao=original>. 
Acesso em: 20 julho 2017. Art.33. 
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Mas não se engane, pois o mesmo artigo 33 diz que excluindo os incisos I e 

II, o restante das isenções só poderá ser exercido novamente a cada trinta dias. 

 

 

4.1.1. O DESCAMINHO 

 

Após tratarem das hipóteses em que se enquadram ambos os crimes se ira 

tratar dos pontos específicos a respeito do descaminho e suas especialidades. 

 

O descaminho por si só trata-se de; 

“Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou 
imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de 
mercadoria  
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
§ 1oIncorre na mesma pena quem:   
I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em 
lei; 
II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho;  
III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer 
forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade 
comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que 
introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente 
ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território 
nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem;  
IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no 
exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de 
procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal 
ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.   
§ 2o Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste 
artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de 
mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.   
§ 3o A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é 
praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.”62 

 

É uma prática ilícita, de forma fiscal, que se realiza na introdução, saída ou 

consumo, em território brasileiro, de mercadoriapermitidasem o devido pagamento 

dos direitos alfandegários. O sujeito ativo, que por ser um crime comum pode ser 

qualquer pessoa, visa “iludir” a fiscalização, não realizando assim o pagamento de 

tributos gerados através de sua ação, tendo por consequência lesar o erário público. 

                                                           

62BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Vademecum. 
São Paulo: Saraiva, 2016. Art.334. 
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Sendo assim, o crime de descaminho é considerado um crime de natureza tributária, 

que atinge diretamente o tesouro nacional.63 

Nos incisos do artigo 334 do Código Penal foram elencados os crimes que se 

equiparam ao crime de descaminho. 

Desta forma, está elencado no inciso primeiro do mesmo artigoque: “prática 

de navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos”64, que é vista como uma 

norma penal em branco, e nada mais é que a navegação que leva a comunicação 

entre portos do mesmo país, podendo ser por via marítima ou por rios, e tem caráter 

exclusivo aos navios nacionais. De modo a completar o Código Penal, 

exemplificando o que seria a cabotagem, o artigo 2°, inciso IX, da Lei 9.432 de 1997 

que trata da ordenação do transporte aquaviário e de outras providências, diz que 

“navegação de cabotagem:a realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, 

utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores.65”. 66 

No inciso segundo do artigo 334 vem os dizeres “Prática de fato assimilado, 

em lei especial, a descaminho”67, que na verdade seriam fatos determinados em 

normas especiais que não determinam a sanção equivalente ao delito, mas sim 

equiparando ao descaminho, sendo este uma norma complementadora da lei penal 

em branco.68 Temos como exemplo o Decreto-Lei 288/67 que diz em seu artigo 39 

que “será considerado contrabando a saída de mercadorias da Zona Franca sem a 

                                                           

63BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5 : parte especial: dos crimes 
contra a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos. – 9 ed. ver.,ampl. 
E atual. – São Paulo. Saraiva, 2015. Pg.258. e 259. 
64BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Vademecum. 
São Paulo: Saraiva, 2016. Art.334, inciso I. 
65BRASIL.LEI Nº 9.432, DE 8 DE JANEIRO DE 1997.Dispõe sobre a ordenação do 
transporte aquaviário e dá outras providências. Brasília, DF, 08 de janeiro de 1997. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9432.htm>. Acesso em: 25 agosto 
2017. Art. 2°, inciso IX. 
66CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 3: parte especial: dos crimes 
contra os costumes a dos crimes contra a administração publica (arts. 213 a 359-h) / 
Fernando Capez. – 6. ed. de acordo com a Lei n. 11.466/2007. – São Paulo: Saraiva, 
2008. Pg.530. 
67BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.Op.cit. Art.334, 
inciso II. 
68BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5 : parte especial: dos crimes 
contra a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos. – 9 ed. ver.,ampl. 
E atual. – São Paulo. Saraiva, 2015. Pg.263 e 264. 
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autorização legal expedida pelas autoridades competentes.”69. Assim, com a divisão 

do crime de contrabando e descaminho, o delito citado anteriormente pode se 

enquadrar em qualquer um dos crimes, pois o artigo 334 e 334-A do Código Penal 

recepcionaram os fatos assimilados em lei especial.  

No inciso terceiro do artigo 334 do CP vem estabelecendo uma equiparação 

ao descaminho para quem “vende, expõe a venda, mantem em deposito”70 ou se 

utiliza em atividade comercial ou industrial de mercadorias que sabe ser fruto do 

descaminho. Na redação do inciso terceiro, diversos verbos demonstram as 

possibilidades de se enquadrar no delito. Devido os requisitos para se enquadrar 

nesse inciso pode se dizer que se trata de um crime próprio, punindo- se quem é um 

comerciante ou industrialista, que exercem suas atividades com essas mercadorias 

ilícitas. Mas vale lembrar, que é necessário que o vendedor saiba da origem ilegal 

daquela mercadoria que ele está vendendo ou tendo em deposito. 71 

No quarto inciso do artigo 334 do CP, sendo ele o ultimo das equiparações ao 

descaminho, diz que “adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no 

exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência 

estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de 

documentos que sabe serem falsos.”72. Esse inciso cria um conflito de normas, pois 

as ações expressar em seu texto seria normalmente punido com o crime de 

receptação presente no artigo 180, Parágrafo 1° do Código Penal, porém, é utilizado 

o princípio da especialidade, e assim se no caso concreto for relacionado a 

                                                           

69BRASIL.DECRETO-LEI Nº 288, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967.Altera as disposições da 
Lei número 3.173 de 6 de junho de 1957 e regula a Zona Franca de Manaus.Brasília, DF, 28 
de fevereiro de 1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del0288.htm>. Acesso em: 26 agosto 2017.Art. 39. 
70BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Vademecum. 
São Paulo: Saraiva, 2016. Art.334, inciso III. 
71CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 3: parte especial: dos crimes 
contra os costumes a dos crimes contra a administração publica (arts. 213 a 359-h) / 
Fernando Capez. – 6. ed. de acordo com a Lei n. 11.466/2007. – São Paulo: Saraiva, 
2008. Pg.531 
72BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. op. cit. Art.334, 
inciso IX. 



36 
 

 
 

mercadorias oriundas de outros países e com entrada irregular em nosso país será 

equiparado ao descaminho.73 

Para não restar duvida sobre o que seriam as atividades comerciais, o 

legislador deixou mais claro no parágrafo 2° do artigo 334 do CP e nos diz que: 

“Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma 

de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o 

exercido em residências.”74, com o texto se entende que o comercio regularizado 

não é a única forma de atividade comercial, podendo então compreender que 

aqueles que têm comércios clandestinos, em suas casas ou até mesmo os 

vendedores ambulantes, camelôs, entre outros são configurados como comerciante, 

mas se vê um problema quanto à omissão do legislador e colocar na redação do 

parágrafo a habitualidade da atividade.75 

Existe ainda um ponto interessante sobre o descaminho que é a utilização do 

princípio da insignificância. Não resta mais dúvidas de que o crime de descaminho é 

um delito contra a Administração Pública que fere o erário, além de prejudicar ao 

comércio interno que cumpre as leis e obtém um lucro reduzido em comparação com 

quem vende mercadorias ilícitas. 

Na tutela penal, os bens jurídicos resguardados por esta também são 

protegidos pelas normas civis e administrativas.O direito penal,que é regido pelo 

princípio da mínima intervenção, atua quando as outras normas não forem mais 

capazes de proteger tal bem jurídico.  Em outra análise, o STF já se pronunciou 

sobre a insignificância e disse que se devem preencher alguns requisitos que vetam 

a tipicidade material,além de um valor insignificante em relação ao crime. Os 

requisitos estabelecidos pelo (STF, HC 115319, jun/2013), diz que é necessário: “a) 

conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade social da ação; c) 

reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) lesão jurídica 

                                                           

73BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5 : parte especial: dos crimes 
contra a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos. – 9 ed. ver.,ampl. 
E atual. – São Paulo. Saraiva, 2015. Pg.266 – 269. 
74BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Vademecum. 
São Paulo: Saraiva, 2016. Art.334, Parágrafo 2°. 
75COSTA JR., Paulo José da, 1925.Curso de direito penal / Paulo José da Costa Jr. 10 
ed. ver., atual. – São Paulo. Saraiva, 2009. Pg. 850. 
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inexpressiva”.76E apesar de a mínima conduta ofensiva se enquadrar no Código 

Penal, na modalidade em questão não ira ferir o bem jurídico protegido pelos 

motivos que iremos ver agora.77 

Entretanto existe uma divergência dos tribunais superiores, onde o Superior 

Tribunal de Justiça, se utilizando da Lei 10.522 de 19 de julho de 2002, que nos diz 

em seu artigo 20 que: 

 “Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante 
requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das 
execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, 
de valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil 
reais).”78. 
 

O STJ entende que o valor máximo para o princípio da insignificância seria de 

R$ 10,000,00 (dez mil reais), conforme decisão proferida pelo parquet. 

“AgRg no REsp 1346621 / PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. 2012/0207843-9. Relator(a): Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158). Órgão Julgador: T6 - SEXTA 
TURMA. Data do Julgamento: 
03/02/2015. Data da Publicação/Fonte: DJe 09/02/2015 
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO 
TRIBUTO ILUDIDO. PARÂMETRO DE R$ 10.000,00. ELEVAÇÃO 
DO TETO, POR MEIO DE PORTARIA DO MINISTÉRIO DA 
FAZENDA, PARA R$ 20.000,00. INSTRUMENTO NORMATIVO 
INDEVIDO. FRAGMENTARIEDADE E SUBSIDIARIEDADE DO 
DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI PENAL MAIS BENIGNA. 
NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Soa imponderável, contrária à razão e avessa ao senso comum 
tese jurídica que, apoiada em mera opção de política administrativo-

                                                           

76BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus, 155319/MG – Distrito Federal. 
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Inteiro Teor do Acórdãos. Acórdão, 4 de junho de 
2013. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4003634>. Acesso 
em: 18 de agosto de 2017. 
77BRASIL. Revista de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal [recurso 
eletrônico]. Ano 1 – no. 1 (ago./dez 2014) - Brasília-DF: Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. 2014. Pgs. 78 – 100.  Disponível em: < 
https://idg.receita.fazenda.gov.br/publicacoes/revista-da-receita-federal/revista-de-estudos-
tributarios-e-aduaneiros-da-receita-federal>. Acesso em 18 de Agosto de 2017.Pg.91 a 96. 
78BRASIL.LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.Dispõe sobre o Cadastro Informativo 
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências. Brasília, 
DF, 19 de julho de 2002. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10522.htm>. Acesso em: 29 agosto 2017. 
Art.20. 
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fiscal, movida por interesses estatais conectados à conveniência, à 
economicidade e à eficiência administrativas, acaba por subordinar o 
exercício da jurisdição penal à iniciativa da autoridade fazendária. 
Sobrelevam, assim, as conveniências administrativo-fiscais do 
Procurador da Fazenda Nacional, que, ao promover o arquivamento, 
sem baixa na distribuição, dos autos das execuções fiscais de 
débitos inscritos como Dívida Ativa da União, de valor consolidado 
igual ou inferior a R$ 10.000,00, determina, mercê da elástica 
interpretação dada pela jurisprudência dos tribunais superiores, o 
que a Polícia pode investigar, o que o Ministério Público pode acusar 
e, o que é mais grave, o que o Judiciário pode julgar. 2. Semelhante 
esforço interpretativo, a par de materializar, entre os jurisdicionados, 
tratamento penal desigual e desproporcional se considerada a 
jurisprudência usualmente aplicável aos autores de crimes contra o 
patrimônio, consubstancia, na prática, sistemática impunidade de 
autores de crimes graves, decorrentes de burla ao pagamento de 
tributos devidos em virtude de importação clandestina de 
mercadorias, amiúde associada a outras ilicitudes graves (como 
corrupção, ativa e passiva, e prevaricação) e que importam em 
considerável prejuízo ao erário e, indiretamente, à coletividade. 3. 
Sem embargo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso 
Especial Representativo de Controvérsia n. 1.112.748/TO, rendeu-se 
ao entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no sentido de 
que incide o princípio da insignificância no crime de descaminho 
quando o valor do tributo iludido não ultrapassar o montante de R$ 
10.000,00, de acordo com o disposto no art. 20 da Lei n.10.522/2002. 
Ressalva pessoal do relator. 4. A partir da Lei n. 10.522/2002, o 
Ministro da Fazenda não tem mais autorização para, por meio de 
simples portaria, alterar o valor definido como teto para o 
arquivamento de execução fiscal sem baixa na distribuição. E o novo 
valor - R$ 20.000,00 - para tal fim estabelecido pela Portaria MF n. 
75/2012 do Ministério da Fazenda - que acentua ainda mais a 
absurdidade da incidência do princípio da insignificância penal, 
mormente se considerados os critérios usualmente invocados pela 
jurisprudência do STF para regular hipóteses de crimes contra o 
patrimônio - não retroage para alcançar delitos de descaminho 
praticados em data anterior à vigência da referida portaria, porquanto 
não é equiparada a lei penal, em sentido estrito, que pudesse, sob tal 
natureza, reclamar a retroatividade benéfica, conforme disposto no 
art. 2º, parágrafo único, do CPP. 5. Agravo regimental não 
provido.”79. 
 

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, utilizando-sede outra 

argumentação tem proferido um entendimento divergente. Através das Portarias MF 

75 de 22 de março de 2012 e da MF 130 de 19 de abril de 2012, que atualizou o 

                                                           

79BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental no recurso especial. N° 
1492958/PR. Relator(a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Disponível 
em:<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=AgRg+no+REsp+1346621+&&b
=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 01 de setembro de 2017. 
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artigo 2° da MF 75/2012, o STF declarou que o valor da insignificância para o 

descaminho seria de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Em sua redação a portaria MF 75/2012 diz em seu artigo 1° que: 

“Determinar: 
I - a não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo 
devedor com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou 
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais);  
II - o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a 
Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 
20.000,00 (vinte mil reais).”80 
 

E logo em seguida, em seu artigo 2°, com a redação dada pela MF 130/2012, 

nos diz que:  

“O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem 
baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a 
Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), desde que não ocorrida a citação pessoal 
do executado ou não conste dos autos garantia útil à satisfação do 
crédito.”81 
 

Sendo esses dispositivos o fundamento para a utilização desse valor nas 

decisões do STF, conforme vemos no (HC 136984 / SP, Relator(a): Min. ROSA 

WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-

049 DIVULG 14-03-2017 PUBLIC 15-03-2017):  

“EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. 
VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 
10.522/2002. PORTARIAS 75 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA 
FAZENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. 
A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada 
considerando-se todos os aspectos relevantes da conduta imputada. 
2. Para crimes de descaminho, considera-se, na avaliação da 
insignificância, o patamar previsto no art. 20 da Lei 10.522/2002, com 

                                                           

80BRASIL.Portaria nº 75, de 22 de março de 2012.Dispõe sobre a inscrição de débitos na 
Dívida Ativa da União e o ajuizamento de execuções fiscais pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional. Brasília, DF, 22 de março de 2012. Disponível em: < 
http://fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/portarias-
ministerial/2012/portaria75>. Acesso em: 01 de setembro de 2017. Art. 1°. 
81BRASIL.Portaria nº 130, de 19 de abril de 2012. Altera a Portaria MF nº 75, de 22 de 
março de 2012, que dispõe sobre a inscrição de débitos na Dívida Ativa da União e o 
ajuizamento de execuções fiscais pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Brasília, 
DF, 19 de abril de 2012. Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/legislacao/portarias-ministerial/2012/portaria-no.-130-de-19-de-abril-
de-2012>. Acesso em: 01 de setembro de 2017. Art. 2°. 



40 
 

 
 

a atualização das Portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. 
Precedentes. 3. Descaminho envolvendo elisão de tributos federais 
no montante de R$ 19.892,68 (dezenove mil, oitocentos e noventa e 
dois reais e sessenta e oito centavos) enseja o reconhecimento da 
atipicidade material do delito pela aplicação do princípio da 
insignificância. 4. Ordem de habeas corpus concedida para 
reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao paciente, com o 
restabelecimento do juízo de rejeição da denúncia exarado pelo 
magistrado de primeiro grau.”82 
 

Com isso, fica claro a insegurança jurídica, estabelecida sobre esse assunto, 

e que até o momento não se tem uma visão doutrinária sobre nenhum dos lados. No 

meu ponto de vista o valor estabelecido pelo STJ seria o mais adequado, evitando 

que pessoas comentam o crime sabendo da possível impunidade tendo em vista o 

grande valor atribuído pelo STF. 

 

 

4.1.2. DO CONTRABANDO 

 

Agora iremos tratar do contrabando, pratica que muitas vezes é confundida 

com o descaminho, mas depois da Lei 13.008 de 2014 que dividiu o contrabando do 

descaminho, pode-se compreender melhor sua pratica. 

Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida:   
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 ( cinco) anos.   
§ 1o Incorre na mesma pena quem: 
I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando; 
II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de 
registro, análise ou autorização de órgão público competente;  
III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à 
exportação; 
IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer 
forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade 
comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira; 
V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no 
exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida 
pela lei brasileira.   

                                                           

82BRASIL. Supremo Tribunal Federal, HABEAS CORPUS 136984 SÃO PAULO, Relator(a): 
Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, Disponível em:< 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12567859>. Acesso em: 
01 de setembro de 2017. 
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§ 2º - Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste 
artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de 
mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.   
§ 3o A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é 
praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.83 
 

O contrabando, conforme se viu no artigo acima, é a prática em que o sujeito 

ativo faz entrar ou sair mercadoria proibida em nosso País, onde se difere do 

descaminho que ofende principalmente ao erário público, o contrabando, além 

deste,também ofende a saúde, a segurança pública, a moral entre outros.84 

A ofensa ao erário público realizada no contrabando não é o mesma de quem 

pratica um crime fiscal, pois vemos que o crime fiscal está diretamente ligado a 

fraudar o erário, como se vê no descaminho, por outro lado, no contrabando o erário 

é lesado apenas pordeixar de arrecadar. 

 No entendimento do doutrinador Paulo José da Costa Jr. o contrabando não 

é um crime fiscal, em seu texto diz que: 

 “O contrabando na exportação ou importação de mercadoria 
proibida, não é um ilícito fiscal. O descaminho, ao revés, representa 
uma fraude ao pagamento de tributos aduaneiros, um ilícito de 
natureza tributária, onde se apresenta uma relação fisco-contribuinte, 
que não se verifica no contrabando”.85 
 

Sendo assim, fica claro entender que a pratica de contrabando é uma prática 

ilícita e não um fato gerador de tributos, mas é algo que prejudica a indústria 

nacional. 

A proibição pode ser dividida em duas formas, sendo elas a absoluta ou a 

relativa. A absoluta toma em conta sua finalidade e a natureza do produto, se 

tornando completamente impedida a entrada ou saída. Já no caso da relativa se diz 

respeito ao tempo e a forma. Em relação à proibição relativa ao tempo, acontece 

quando se tem a diminuição no produto dentro do nosso País, e se tem a importação 

de tal mercadoria proibida por um tempo como forma de proteção do nosso 

                                                           

83BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Vademecum. 
São Paulo: Saraiva, 2016.Art. 334 – A. 
84CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 3: parte especial: dos crimes 
contra os costumes a dos crimes contra a administração publica (arts. 213 a 359-h) / 
Fernando Capez. – 6. ed. de acordo com a Lei n. 11.466/2007. – São Paulo: Saraiva, 
2008. Pg. 526. 
85COSTA JR., Paulo José da, 1925. Curso de direito penal / Paulo José da Costa Jr. 10 
ed. ver, atual. – São Paulo. Saraiva, 2009. Pg. 846. 
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mercado. Já se falando da proibição relativa formal, a importação de mercadorias de 

outros Países tem que respeitar certo tipo de embalagem ou até mesmo 

procedimento para ingressar em nosso País, protegendo a indústria Brasileira.86 

Assim como no descaminho existem crimes equiparados no contrabando 

também. Logo no inciso I do Artigo 334-A do Código Penal vem dizer que “Prática de 

fato assimilado, em lei especial, a contrabando”87, onde normas especiais equiparam 

determinadas praticas com o crime de contrabando, não estabelecendo pena e 

sendo uma forma de norma penal em branco.88 

No Artigo 334-A inciso II do Código Penal trata-se da importação ou 

exportação clandestinamente de mercadoria que precisão de registros, análise ou 

autorização realizado por órgão competente. Não se está falando de mercadorias 

proibidas, mas sim de mercadorias que necessitam de fiscalização e autorização por 

órgão competente, com esta não cometerá o crime de contrabando, caso ao 

contrario será enquadrada na figura equiparada por este inciso. A autorização da 

Vigilância Sanitária em alguns produtos seria um exemplo.89 

Já em seu inciso III do artigo 334-A do Código Penal, diz equiparado ao 

contrabando quem “reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à 

exportação”90, o entendimento fica mais claro quando pensamos na importação de 

mercadoria que foi exportada do Brasil de forma legal, Um grande exemplo seria os 

cigarros produzidos no Brasil e exportados para o Paraguai com preço menor e 

assim entrarem novamente em nosso País, onde a vende de cigarros de lá é 

vetada.91 

                                                           

86COSTA JR., Paulo José da, 1925. Curso de direito penal / Paulo José da Costa Jr. op. 
cit. Pg. 847 e 848. 
87BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Vademecum. 
São Paulo: Saraiva, 2016. Art. 334-A, inciso I. 
88BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5 : parte especial: dos crimes 
contra a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos. – 9 ed. ver.,ampl. 
E atual. – São Paulo. Saraiva, 2015. Pg.268 – 269. 
89GRECO, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ: 
Impetus, 2017. Pg.1715. 
90BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. op. cit. Art. 334-
A, inciso III. 
91BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5 : parte especial: dos crimes 
contra a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos. – 9 ed. ver.,ampl. 
E atual. – São Paulo. Saraiva, 2015. Pg.270.  
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Chegando agora no artigo 334-A inciso IV do Código Penal traz o seguinte 

texto “vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em 

proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, 

mercadoria proibida pela lei brasileira”92. Nesse inciso, diferente do que já vimos até 

agora, diz respeito ao comercio de mercadorias proibidas no Brasil. Sendo assim, 

trata-se de crime próprio, onde o sujeito ativo deve ser comerciante ou industrialista, 

tendo este habitualidade.93Rogério Greco ainda completa e diz  que nos casos em 

que se expõe a venda ou mantem em deposito poderia ser o crime considerado 

permanente, e ter o  agente preso em flagrante e modificando o prazo prescricional 

em relação à contagem.94 

Além disso, o legislador em seu parágrafo 2° do artigo 334-A do Código Penal 

deixa claro o que seria entendido como atividade comercial: “Equipara-se às 

atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio 

irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em 

residências.”95. Desta forma, os vendedores ambulantes e camelôs foram atingidos 

pela norma, pois não é necessário ter um comercio regularizado, basta à venda 

habitual.96 

Por fim, o inciso V do artigo 334-A do CP traz em sua composição, “adquire, 

recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial 

ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.”97. Existe, segundo a doutrina, 

um problema sobre a falta dos dizeres, produto de contrabando, no corpo do inciso. 

Isso porque, poderia o sujeito não saber da natureza irregular do produto e assim, 

por falta de elemento subjetivo, afastando o dolo e assim excluindo o crime, já que 

não existe o contrabando na modalidade culposa. Mas não acaba por aí, por 

                                                           

92BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Vademecum. 
São Paulo: Saraiva, 2016. Art. 334-A, inciso IV. 
93BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5 : parte especial: dos crimes 
contra a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos. op. cit. Pg.271. 
94GRECO, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ: 
Impetus, 2017. Pg.1716 e 1717. 
95BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. op cit. Art. 334-
A, § 2°. 
96CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal parte especial (arts. 121 ao 361) / 
Rogério Sanches Cunha- 8. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2016. Pg. 824. 
97BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Vademecum. 
São Paulo: Saraiva, 2016. Art. 334-A, inciso V. 
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entender que mercadoria proibida no Brasil é crime, tal situação, poderia se encaixar 

no crime de receptação presente no artigo 180 § 1° do Código Penal, tendo dessa 

forma um conflito aparente de normas que é resolvido através do princípioda 

especialidade, que traz de volta ao artigo 334-A a função de punir o agente.98 

Para finalizar o tópico do Descaminho e do Contrabando devemos falar do 

acréscimo no parágrafo 3° dos artigos 334 e 334-A do Código Penal, onde ambos 

agora trazem em sua redação à aplicação da pena em dobro nos casos praticados 

por transportes aéreo, marítimo ou fluvial, pratica está, que tem por intenção driblar 

a fiscalização alfandegaria. É de grande importância mencionar que a doutrina 

entende que essa majorante de pena se aplica apenas nos casos de voos e 

embarcações clandestinas, e que no caso de voos regulares e embarcações 

regulamentadas se tem um grande processo de fiscalização alfandegaria, sendo 

assim, os crimes tratados nos artigos 334 e 334-A do CP são combatidos sem 

grandes dificuldades.99 

 

 

4.2. DO TRÁFICO DE DROGAS  

 

O Tráfico de Drogas, é tipificado no artigo 2° da Lei 8.072 de 1090, como 

crime equiparado ao hediondo, vedando os benefícios da anistia, graça, indulto e até 

mesmo da fiança, há quem ele praticar. 

Anteriormente, a legislação antitóxica era composta por duas leis, sendo a 

6.368 de 1976 e a 10.409 de 2002 que se aplicava de forma que a primeira tipificava 

a condutas e a segunda era utilizada na parte processual. Sendo assim, veio a Lei 

11.343 de 23 de agosto de 2006 para acabar com esse problema. Dentro desta veio 

tipificado em seu artigo 33 o crime de tráfico de drogas onde se manteve as dezoito 

                                                           

98BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5 : parte especial: dos crimes 
contra a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos. – 9 ed. ver.,ampl. 
E atual. – São Paulo. Saraiva, 2015. Pg.271 e 272. 
99GRECO, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ: 
Impetus, 2017. Pg.1717. 
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condutas que foram revogados do antigo artigo 12 da Lei 6.368 de 1976. Em sua 

redação, o atual artigo traz em seus dizeres:100 

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, 
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar: 
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.101” 
 

Apesar de existir diversas condutas, quem comete uma ou mais responde por 

um só crime, isso por que é utilizado principio da alternatividade nos casos 

realizados em um mesmo nexo causal, agora caso seja praticado em um outro ato 

que não esteja ligado ao primeiro será considerado um novo crime.102 

O objetivo jurídico da lei de drogas é proteger a saúde pública, onde seu 

consumo desenfreado pode levar a destruição da sociedade. O tráfico de drogas é o 

principal ponto que se deve ser combatido, pois é a partir dele que se afeta toda a 

população. A preocupação é tão grande que para se existir o crime nem mesmo é 

necessário que ocorra o dano, basta à conduta presumida do agente, este que pode 

ser qualquer pessoa, pois se trata de um crime comum, mas é importante destacar 

que existe a possibilidade de crime próprio na situação em que um profissional da 

saúde prescreve a droga ao paciente.103 

Dentro do artigo 33 da Lei de Drogas existem as formas equiparadas, que 

transcritas em seus parágrafos, incorrem na mesma pena: 

“§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem: 
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à 
venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou 
guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 

                                                           

100CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 4: legislação penal especial / 
Fernando Capez. – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2008. Pg. 967. 
101BRASIL. LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006. Drogas.Vademecum. São Paulo: 
Saraiva, 2016. Art. 33. 
102 GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Legislação penal especial / Victor Eduardo Rios 
Gonçalves. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011. – (Coleção sinopses jurídicas; v. 24). Pg. 
40. 
103CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 4: legislação penal especial / 
Fernando Capez. – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2008. Pg.714 a 716. 
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com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou 
produto químico destinado à preparação de drogas; 
II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que 
se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas; 
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a 
propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente 
que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização 
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o 
tráfico ilícito de drogas.”104 
 

Em seu inciso I do § 1° do artigo 33 da lei de drogas vem tratar das matérias-

primas para a produção da Droga. A prática que deve ser dolosa e o agente deve ter 

a intenção de produzir qualquer tipo de droga. Vale destacar que não é preciso a 

produção da droga, nem mesmo que o produto encontrado precisa ser tóxico para 

se enquadrar no tipo penal, basta o conhecimento de que tais substancias 

encontradas com o sujeito sejam destinadas para a produção de entorpecentes. Em 

relação ao momento em que o texto do inciso I nos diz “sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar”105, pois algumas substancias 

utilizadas na produção de Drogas precisa de autorização do órgão competente para 

se realizar a qualquer uma das 18 ações descritas no caput do artigo 33.106 

No caso do inciso II do § 1° presente no artigo 33 da mesma leiveio equiparar 

quem “semeia, cultiva ou faz a colheita”107, sendo que para sua consumação basta 

ser colocada na terra. O simples fato de possuir as sementes não figura o fato típico, 

exceto nos casos em que ela já possuir capacidades psicotrópicas.108 

Existe uma discussão interessante a respeito das sementes de maconha 

importadas, onde o STJ proferiu decisões diferentes, onde o entendimento da 5° 

turma caracterizou a importação de sementes de maconha como crime tipificado no 

artigo 33, §1°,I. Por outro lado, em decisão monocrática, através do julgamento do 

                                                           

104BRASIL. LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006. Drogas.Vademecum. São Paulo: 
Saraiva, 2016. Art. 33, § 1°. 
105BRASIL. LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006. Drogas.op. cit. Art. 33, § 1°, inciso 
I. 
106GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Legislação penal especial / Victor Eduardo Rios 
Gonçalves. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011. – (Coleção sinopses jurídicas; v. 24). Pg. 
46. 
107BRASIL.LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006. Drogas.op.cit. Art. 33, § 1° inciso II. 
108CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 4: legislação penal especial / 
Fernando Capez. – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2008. Pg.727 e 728. 
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recurso especial Nº 1.658.928 - SP (2017/0052464-2)109, que teve como relatora a 

ministra Maria Thereza De Assis Moura, decidiu que a pequena importação de 

sementes da maconha, 10 (dez) unidades no caso, não configura o tráfico, pelo 

motivo de ser difícil a germinação da mesma, e além de não conter o 

tetrahidrocanabinol (THC), que é o principal componente da maconha. 

No inciso III do § 1° do artigo 33 da lei de drogas, tem requisitos onde o 

agente necessariamente precisa ter a “propriedade, posse, administração, guarda ou 

vigilância, ou consente que outrem dele se utilize,110”do local para que se realize a 

prática do tráfico, não precisando ser habitual. Em relação à posse, pode ela ser 

legitima ou ilegítima, basta apenas exercer o poder sobre o local como um gerente 

ou um vigilante. Seria um exemplo, o dono de um bar que consente a venda de 

drogas em seu estabelecimento, sendo ele então equiparado ao tráfico. Essa 

conduta passou a ser autônoma a partir da nova lei, fazendo uma distinção de quem 

vende e de quem permite a venda.111 

Em relação aos parágrafos 2° e 3° teve uma diferença a partir da nova 

legislação dada pela Lei 11.343 de 2006, pois passaram a ser crimes autônomos 

com penas mais branda em relação ao caput do artigo 33, diferentemente da 

legislação anterior que tinha como fato equiparado. 

“§ 2°Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:      
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 
300 (trezentos) dias-multa. 
§ 3° Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a 
pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 
700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo 
das penas previstas no art. 28.”112 

 

                                                           

109BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Decisão monocrática derecurso especial. N° 
1.658.928 - SP.Relator(a): MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Disponível 
em:<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&seque
ncial=72935724&num_registro=201700524642&data=20170830>. Acesso em: 07 de 
setembro de 2017. 
110BRASIL.LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006. Drogas.Vademecum. São Paulo: 
Saraiva,Art. 33, § 1° inciso III. 
111GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Legislação penal especial / Victor Eduardo Rios 
Gonçalves. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011 – (Coleção sinopses jurídicas; v. 24).Pg. 48. 
112BRASIL.LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006. Drogas.op. cit. 2016 Art. 33, §§ 2° 
e 3°. 
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No paragrafo 4° do tráfico de drogas se tem a diminuição de pena aplicada ao 

caput e ao paragrafo 1° do artigo 33, podendo ela ser reduzida de um sexto a dois 

terços, desde que os sujeitos que se beneficiam sejam primários, com bons 

antecedentes e nem participe de organização criminosa ou dedique-se as atividades 

criminosas. 

“§ 4o  Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas 
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o 
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às 
atividades criminosas nem integre organização criminosa.”113 
 

Agora iremos tratar do ponto que julgo como o mais relevante para este 

trabalho, que é o aumento de pena previsto no artigo 40 inciso I da Lei de Drogas 

para as praticas previstas nos artigos 33 a 37 da mesma lei por se tratar da 

transnacionalidade do delito. 

O teor do artigo 40 inciso I nos diz que:  

“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são 
aumentadas de um sexto a dois terços, se: 
I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido 
e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do 
delito;”114.  
 

Podemos ver que a lei não traz apenas verbos como importar ou exportar, 

tendo dessa forma uma abrangência a outras modalidades como nos casos de 

grupos criminosos de tem ligação direta com outros países para distribuir em nosso 

país.115 

 Os casos em que ocorre o tráfico entre os Estados da nossa federação 

também tiveram suas penas aumentadas, mas tipificada no inciso V do mesmo 

artigo 40 da lei de drogas, e caracterizada quando o agente transporta a droga de 

um Estado para o outro.116 

                                                           

113BRASIL. LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006. Drogas.Vademecum. São Paulo: 
Saraiva, 2016Art. 33, § 4°. 
114BRASIL.LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006. Drogas.op. cit.Art. 40, inciso I. 
115CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 4: legislação penal especial / 
Fernando Capez. – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2008. Pg.754. 
116GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Legislação penal especial / Victor Eduardo Rios 
Gonçalves. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva, 2011 – (Coleção sinopses jurídicas; v. 24).Pg. 
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“V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre 
estes e o Distrito Federal.”117 
 

Por fim, existe um ponto bem interessante em relação ao combate ao tráfico 

de drogas que vale a pena que seja destacado, e que nada mais é que a 

possibilidade de abater um avião que esteja transportando drogas, conforme diz o 

artigo 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica: 

“A aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticas, 
fazendárias ou da Polícia Federal, nos seguintes casos: I - se voar no 
espaço aéreo brasileiro com infração das convenções ou atos 
internacionais, ou das autorizações para tal fim;[...] 
IV - para verificação de sua carga no caso de restrição legal (artigo 
21) ou de porte proibido de equipamento (parágrafo único do artigo 
21);[...] 
§ 1° A autoridade aeronáutica poderá empregar os meios que julgar 
necessários para compelir a aeronave a efetuar o pouso no 
aeródromo que lhe for indicado. 
§ 2° Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a 
aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita à medida de 
destruição, nos casos dos incisos do caput deste artigo e após 
autorização do Presidente da República ou autoridade por ele 
delegada.  
§ 3° A autoridade mencionada no § 1° responderá por seus atos 
quando agir com excesso de poder ou com espírito emulatório.”118 
 

Conforme apresentado no inciso IV do artigo 303 do Código Brasileiro da 

Aeronáutica, se realiza um menção ao artigo 21 da mesma lei, que demonstra as 

cargas que são de porte proibido, e que traz em seu teor a seguinte redação: 

“Art. 21. Salvo com autorização especial de órgão competente, 
nenhuma aeronave poderá transportar explosivos, munições, arma 
de fogo, material bélico, equipamento destinado a levantamento 
aerofotogramétrico ou de prospecção, ou ainda quaisquer outros 
objetos ou substâncias consideradas perigosas para a segurança 
pública, da própria aeronave ou de seus ocupantes. 
Parágrafo único. O porte de aparelhos fotográficos, cinematográficos, 
eletrônicos ou nucleares, a bordo de aeronave, poderá ser impedido 
quando a segurança da navegação aérea ou o interesse público 
assim o exigir.”119 

                                                           

117BRASIL. LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006. Drogas. Vademecum. São Paulo: 
Saraiva, 2016. Art.40, inciso V. 
118BRASIL. LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986. Código Brasileiro de 
Aeronáutica. Brasília, DF, 19 de dezembro de 1986. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7565.htm>. Acesso em: 10 de setembro de 2017. 
Art. 303, incisos I e IV e parágrafos 1°, 2° e 3°. 
119BRASIL. LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986. Código Brasileiro de 
Aeronáutica. Brasília, DF, 19 de dezembro de 1986. Disponível em: < 
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As drogas entrariam como substâncias perigosas, como já vimos 

anteriormente, sendo assim, teria o piloto, após seguir os protocolos dos parágrafos 

1°, 2° e 3° do artigo 303 do Código Brasileiro da Aeronáutica, e obedecido os 

procedimentos estabelecidos dados pelo Decreto 5.144 de 2004, a medida de 

destruir a aeronave, eliminando os passageiros e o que no interior estiver, como nos 

diz o artigo 4 do decreto acima citado “ A aeronave suspeita de tráfico de 

substâncias entorpecentes e drogas afins que não atenda aos procedimentos 

coercitivos descritos no art. 3º será classificada como aeronave hostil e estará 

sujeita à medida de destruição120.”.121 

  

                                                                                                                                                                                     
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7565.htm>. Acesso em: 10 de setembro de 2017. 
Art. 21. 
120BRASIL.DECRETO Nº 5.144, DE 16 DE JULHO DE 2004. Regulamenta os §§ 1°, 2° e 3° 
do art. 303 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código 
Brasileiro de Aeronáutica, no que concerne às aeronaves hostis ou suspeitas de tráfico de 
substâncias entorpecentes e drogas afins. Brasília, DF, 16 de julho de 2004. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5144.htm>. Acesso em: 
2 de setembro de 2017. Art. 4°. 
121CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 4: legislação penal especial / 
Fernando Capez. – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2008. Pg.786. 
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5. DA PREVENÇÃO E REPRESSÃO Á CRIMINALIDADE NA FRONTEIRA BRASIL 

E PARAGUAI 

  

Neste ultimo capítulo tratará das formas de prevenção e repressão utilizadas 

pela segurança pública estadual e federal, apresentando grupos especializados de 

fronteira, no âmbito estadual e federal, alémdas maiores operações federais 

realizadas na região de fronteira na tentativa de combater a criminalidade no limite 

Brasil e Paraguai. 

As formas de abordagem e os estudos realizados pela União e os Estados 

para buscar conter a criminalidade na fronteira leva conta algumas estratégias. 

 Criada pelo Governo Federal, a Estratégia Nacional de Segurança nas 

Fronteiras - (ENAFRON), que é composto pelo Ministério da Justiça, outros órgãos 

da União e dos Estados Federativos, trazendo um conjunto de políticas e projetos 

com o objetivo de melhorar a Segurança Pública, de forma a organizar as três 

esferas do governo para um melhor entendimento de como combater os crimes 

típicos da região de fronteira. Após esses estudos as forças policiais são 

direcionadas de uma forma mais eficiente de tentar minimizar a criminalidade. Sua 

organização se dá a partir de seis bases que são: o diagnóstico, acompanhamento e 

avaliação;integração sistêmica e cooperação; política nacional uniforme;inovações 

tecnológicas;política de pessoal; e por fiminteligência de segurança pública.122 

 

 

5.1. OS COMBATENTES AOS CRIMES NA FRONTEIRA NO ESTADO DO 

PARANÁ 

 

Terá inicio a exposição das forças de segurança através da Polícia Militar. A 

Polícia Militar no Paraná, presente na faixa de fronteira com o Paraguai, é 

                                                           

122BRASIL. Segurança pública nas fronteiras, sumário executivo: Estratégia Nacional 
de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON)-organização, Alex Jorge das Neves, 
Gustavo Camilo Baptista, Cíntia Liara Engel e Michel Misse -- Brasília: Ministério da Justiça 
e Cidadania, Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2016. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e 
pesquisa/download/outras_publicacoes/pagina-3/sumario-executivo_final.pdf/view> . Acesso 
em 13 de setembro de 2017. Pg.18. 
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subordinada ao 3° e ao 5° Comando Regional de Polícia Militar, onde se está 

dividido em seis batalhões responsáveis pela faixa de fronteira do Paraná.123 

Subordinado ao 3° Comando está o 7° Batalhão de Policia Militar localizado 

em Cruzeiro do Oeste sendo responsável por 13 municípios de sua região.124 

Subordinados ao 5° Comando estão cinco batalhões, sendo eles o 19°, 14°, 

3°, 21° e o 6° Batalhão de Polícia Militar. O 19° BPM é sediado na cidade de Toledo, 

onde fica responsável por 23 municípios, dentre eles Guaíra, que é uma cidade-

gêmea, Pato Bragado, e Santa Helena.  Seguindo vem o 14° BPM que fica 

localizado em Foz do Iguaçu, também cidade-gêmea, e é responsável por sete 

municípios. Já o 3° BPM fica sediado em Pato Branco, atendendo a dezesseis 

municípios que também pertencem à faixa de fronteira. O 21° BPM localizado na 

cidade de Francisco Beltrão, responsável por vinte e seis municípios, que além de 

fazerem parte da faixa de fronteira com o Paraguai, sete desses municípios fazem 

fronteira com a Argentina. E por ultimo, mas não menos importante, vem o 6° BPM 

com sede em Cascavel, atendendo vinte e quatro municípios e inúmeros distritos 

presentes na faixa de fronteira, e conta inclusive com um Pelotão de Choque.125 

A Polícia Militar do Paraná conta ainda com um Batalhão de Polícia de 

Fronteira (BPFron), que foi criado entre uma parceria do Governo Federal e o 

Governo do Paraná, através do programa  de Estratégia Nacional de Segurança 

Pública nas Fronteiras (ENAFRON), sendo o primeiro Batalhão de Policia de 

Fronteira do Brasil. Hoje, o BPFron, está sediado na cidade de Marechal Cândido 

Rondon e mais duas Companhias sendo uma na cidade de Guaíra e outra em Santo 

Antônio do Sudeste, para atender os 139 municípios da faixa de fronteira. Sua 

                                                           

123ESTADO DO PARANÁ. Secretaria Da Segurança Pública E Administração Penitenciária. 
Polícia Militar. Articulação da Polícia Militar do Paraná. Disponível em: 
http://www.pmpr.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=701>. Acesso em 04 
de Setembro de 2017. 
124ESTADO DO PARANÁ. Secretaria Da Segurança Pública E Administração Penitenciária. 
Articulação da Polícia Militar do Paraná. op. cit. 
125ESTADO DO PARANÁ. Secretaria Da Segurança Pública E Administração Penitenciária. 
Polícia Militar. Articulação da Polícia Militar do Paraná. Disponível em: 
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principal área de atuação está localizada no Lago Itaipu, que possui 

aproximadamente 170 km e atinge 16 municípios brasileiros.126 

Ainda em relação ao Batalhão de Fronteira, dentro dele existe um pelotão 

denominado Comando de Operações de Busca e Repressão Anfíbio (COBRA). O 

Pelotão COBRA é responsável por realizar operações aquáticas, principalmente no 

lago Itaipu, possuindo embarcações e outros equipamentos para combater a 

criminalidade na divisa com o Paraguai.127 

Na área investigativa, Polícia Civil do Panará, não possui nenhuma delegacia 

ou departamento especializado nos crimes de fronteira, diferentemente do Estado do 

Mato Grosso do Sul que iremos tratar a seguir. O atendimento da Polícia Civil no 

Paraná se dá em suas Subdivisões de Polícia do Interior, distribuindo em distritos 

policias.128 

A Polícia Federal também está na região da faixa de fronteira e tem como um 

dos seus principais objetivos o combate ao tráfico de drogas. Atuando com três 

delegacias na região, sendo elas sediadas em Cascavel, Guaíra e Foz do Iguaçu.129 

Além disso, a Polícia Federal conta ainda com o Núcleo Especial de Polícia 

Marítima – NEPOM, que é um grupo especializado na prevenção e repressão aos 

ilícitos praticados nas aéreas costeiras e ribeirinhas, possuindo equipes por água e 

por terra no combate à criminalidade. Esse grupo conta com apenas duas bases 

para atender toda a divisa com o Paraguai, sendo uma em Guaíra e outra em Foz do 

Iguaçu.130 
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<http://www.dpi.policiacivil.pr.gov.br/>. Acesso em: 04 de Setembro de 2017. 
129BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Polícia Federal. Unidades. 
Superintendências e Delegacias. Disponível em: 
<http://www.pf.gov.br/institucional/unidades/superintendencias-e-delegacias>. Acesso em: 
06 de Setembro de 2017.  
130TOMAZI, Fabiano. Oscar Alfa: Utilização de operadores anfíbios na Polícia Federal. 
Joinville. Edição do Autor. 2015. p 107 e 108. 
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 Também na busca ao combate ao trafico está a Polícia Rodoviária Federal, 

que conta com 9 postos de fiscalização, localizados estes nas cidades de Céu Azul, 

Foz do Iguaçu, Guaíra, Laranjeiras do Sul, Pato Branco, Planalto, Quatro 

Pontes,Santa Terezinha de Itaipu e Ubiratã, que realizam as fiscalizações das 

rodovias federais.131 

 

 

5.2. O ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL NO COMBATE AOS CRIMES NA 

FRONTEIRA 

 

Iniciarão pela Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, que tem seus efetivos de 

polícia subordinados aos Comandos de Policiamento de Área, mas apenas dois 

desses são os responsáveis pelas faixas de fronteira, sendo o Comando de Área1 e 

3, que são divididos em batalhões e companhias que atendem os municípios e os 

distritos. O Comando de Policiamento de Área 1 é responsável pelo3° Batalhão de 

Polícia de Dourados, 4° Batalhão de Polícia de Ponta Porã, 8° Batalhão de Polícia 

de Nova Andradina, 12° Batalhão de Polícia de Naviraí e 16° Batalhão de Polícia de 

Fátima do Sul, além de deus Companhias Independentes atendendo um total de 37 

municípios. Já o Comando de Policiamento de Área 3 é responsável pelo 6º 

Batalhão de Corumbá, 7º Batalhão de Aquidauana, 11º Batalhão de Jardim e a 1ª 

Companhia Independente de Bonito, atendendo 14 municípios e sete distritos, sendo 

a maioria da faixa de fronteira.132 

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul tem em sua faixa de fronteira as 

Delegacias de Polícia do Interior, onde se divide em Delegacias Regionais. Na faixa 

de fronteira com o Paraguai temos as Delegacias Regionais de Aquidauana, 

                                                           

131BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal. Institucional. Disponível em: <https://www.prf.gov.br/portal/acesso-a-
informacao/institucional#afooter>. Acesso em: 06 de setembro de 2017. 
132GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, Secretaria do Estado de Justiça 
e Segurança Pública – Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Geral. Disponível em: 
<http://www.pm.ms.gov.br/>. Acesso em 06 de setembro de 2017. 
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Dourados, Fátima do Sul, Jardim, Naviraí e Ponta Porã. Todas juntas são 

responsáveis por 33 Delegacias nos munícipios vizinhos as Delegacias Regionais.133 

Além do policiamento convencional da Polícia Militar e da Polícia Civil, o Mato 

Grosso do Sul ainda conta com o Departamento de Operações de Fronteira – DOF, 

que é subordinada diretamente à Secretaria do Estado de Justiça e Segurança 

Pública. Esse grupo tem sua sede em Dourados e tem como objetivo o policiamento 

ostensivo e preventivo na área de fronteira. O DOF é formado por policiais militares, 

e policiais civis atuando de forma conjunta através da Delegacia Especializada de 

Repressão aos Crimes de Fronteira – DEFRON, que atua juntamente com o DOF 

em 51 municípios e por toda faixa de fronteira do Mato Grosso do Sul.134 

Existe também a Polícia Federal na região de fronteira com o Paraguai que 

busca conter também a criminalidade, principalmente ao tráfico de drogas, tendo 

suas Delegacias em Dourados, Naviraí e Ponta Porã.135 

Não podemos esquecer também da Polícia Rodoviária Federal, que busca 

combater a criminalidade nas rodovias federais que são utilizadas pelos traficantes e 

contrabandistas para escoar mercadorias ilícitas para o resto do Brasil. Para o 

combate a PRF possui 9 postos de fiscalização na faixa de fronteira, sendo sediados 

 as cidades de Anastácio, Caarapó, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Miranda, 

Mundo Novo, Naviraí, Rio Brilhante e Sidrolândia.136 

 

 

 

 

 
                                                           

133GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, Secretaria do Estado de Justiça 
e Segurança Pública – Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Buscas de Delegacias.  
Disponível em:<http://www.pc.ms.gov.br/>.   Acesso em 07 de setembro de 2017. 
134GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, Secretaria do Estado de Justiça 
e Segurança Pública – Departamento de Operações de Fronteira. Institucional.  
Disponível em:< http://www.dof.ms.gov.br/>.  Acesso em 07 de setembro de 2017. 
135BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Polícia Federal. Unidades. 
Superintendências e Delegacias. Disponível em: 
<http://www.pf.gov.br/institucional/unidades/superintendencias-e-delegacias>. Acesso em: 
07 de Setembro de 2017.  
136BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal. Institucional. Disponível em:<https://www.prf.gov.br/portal/acesso-a-
informacao/institucional#afooter>. Acesso em: 07 de setembro de 2017.  
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5.3. AS FORÇAS ARMADAS NO COMBATE AO CRIME NA FRONTEIRA 

 

As forças armadas devem colaborar com as outras forças no combate a 

criminalidade na faixa de fronteira. Por isso, existem algumas operações realizadas 

pelas Forças Armadas na busca do combate ao ilícito. 

O Programa de Proteção Integrada de Fronteira, instituído pelo Decreto 8.903 

de 2016, traz o seu foco logo em seu artigo 1° “Fica instituído o Programa de 

Proteção Integrada de Fronteiras - PPIF, para o fortalecimento da prevenção, do 

controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços”137. Esse 

programa busca uma atuação conjunta dos órgãos de segurança pública, órgãos de 

inteligência, Receita Federal, Ministério da Fazenda e o Estado-Maior das Forças 

Armadas, com o objetivo de realizar ações de segurança pública e controle 

aduaneiro na faixa de fronteira do Brasil.138 

O Exército Brasileiro após a aprovação, em 2008, da Estratégia Nacional de 

Defesa iniciou um projeto denominado Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras – SISFRON, que nada mais é que um sistema de sensoriamento, que 

atua de forma conjunta com outras forças, que tem como objetivo monitorar a faixa 

de fronteira, produzindo informações que são utilizadas nas operações para o 

combate aos crimes transfronteiriços e crimes ambientais. O SISFRON atua ao 

longo de toda a faixa de fronteira do Brasil e distribui informações para os 

Comandos Militares do Norte, da Amazônia, do Oeste e do Sul, que são 

responsáveis por realizar as fiscalizações, patrulhas e operações na fronteira. Tais 

operações muitas vezes são realizadas com a Marinha e a Aeronáutica, além de das 

forças auxiliares. O projeto-piloto do SISFRON foi estabelecido na 4ª Brigada de 

Cavalaria Mecanizada sediada em Dourados – MS e já atua juntamente com as 

                                                           

137BRASIL. DECRETO Nº 8.903, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016. Institui o Programa de 
Proteção Integrada de Fronteiras e organiza a atuação de unidades da administração 
pública federal para sua execução. Brasília, DF, 16 de novembro de 2016. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8903.htm>. Acesso em: 
8 de setembro de 2017. Art.1°. 
138BRASIL. DECRETO Nº 8.903, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016. op. cit. 
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forças auxiliares no combate aos ilícitos na faixa de fronteira, mas ainda está em 

fase de desenvolvimento e aprimoramento.139 

A Força Aérea Brasileira por sua vez também realiza uma operação continua 

que deve durar até o final de 2017 denominada Ostium, que busca reforçar o espaço 

aéreo na faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia, combatendo os 

voos irregulares que muitas vezes estão diretamente ligados aos contrabandistas e 

ao tráfico de drogas.Essa operação conta com radares moveis em cidades próximas 

a faixa de fronteira, e o deslocamento de aeronaves militares para as cidades de 

Cascavel – PR, Foz do Iguaçu – PR e Dourados – MS. Tais aeronaves podem 

abater os voos irregulares conforme o Código Brasileiro da Aeronáutica.140 

Além das operações individuais realizadas pelas Forças Armadas, ainda 

existem as operações conjuntas como são as operações que veremos agora. 

A Operação Ágata, vem sendo realizada desde 2011 através da Marinha, 

Aeronáutica e Exército na busca de reprimir o contrabando, o descaminho, além do 

tráfico de drogas e armas na fronteira do Brasil. A operação realiza patrulhas no 

espaço aéreo, fluvial e terrestre, além dos pontos de bloqueio, e ainda contam com o 

apoio de outros órgãos da segurança pública como a Polícia Federal, Polícia 

Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência e outros órgãos de segurança 

pública de cada estado.141No Paraná, a Operação Ágata é denominada “Fronteira 

Sul” e busca ajudar na fiscalização, principalmente em Foz do Iguaçu, fazendo 

bloqueios nos pontos de fiscalização e patrulhas em conjunto com outras forças de 

segurança pública no lago de Itaipu.   

Existe também a Operação Sentinela, que é comandada pelo Ministério da 

Justiça, que tem ações realizadas através de investigações realizadas pela Polícia 

Federal, Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal e conta com o apoio das 

                                                           

139BRASIL. Ministério da Defesa. Escritório de projetos do Exercito Brasileiro. Sisfron. 
Disponível em:<http://www.epex.eb.mil.br/index.php/sisfron>. Acesso em: 08 de setembro 
de 2017. 
140BRASIL. Ministério da Defesa. Força Aérea Brasileira. Operação Ostium. Disponível em: 
<http://www.fab.mil.br/ostium/>. Acesso em: 08 de setembro de 2017. 
141BRASIL. Ministério da Defesa. Exercícios e Operações. Operações Conjuntas. Operação 
Ágata.  Disponível em: < http://www.defesa.gov.br/exercicios-e-operacoes/operacoes-
conjuntas-1/operacao-agata>. Acesso em: 08 de setembro de 2017. 
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Forças Armadas. No entanto, tal operação não dispõe de muitas informações sobre 

seu funcionamento, talvez por motivos de resguardar as investigações.142 

Além dessas operações existe também  .143 

Por fim, além dessas operações apresentadas existem inúmeras outras, 

tendo sempre a faixa de fronteira como local em foco, demonstrando a grande 

importância de se fiscalizar as portas de entrada do nosso país para mercadorias 

lícitas e ilícitas que vêm dos países vizinhos, principalmente do Paraguai, que é 

grande fornecedor de mercadorias eletrônicas, cigarros e drogas para o Brasil. 

  

                                                           

142BRASIL. Ministério da Defesa. Exercícios e Operações. Proteção das Fronteiras. 
Disponível em:<http://www.defesa.gov.br/exercicios-e-operacoes/protecao-das-fronteiras>. 
Acesso em: 08 de setembro de 2017. 
143BRASIL. Ministério da Fazenda. Receita Federal. Ações e Programas. Combate ao 
Contrabando ao Contrabando e Descaminho. Disponível em: < 
https://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas/combate-a-ilicitos/contrabando-
e-descaminho>. Acesso em 08 de Setembro de 2017. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Finalizando, viu-se a imensidão da fronteira do Brasil – Paraguai e suas 

peculiaridades que são características da fronteira que muitas vezes é 

desconhecida, principalmente pelas pessoas dos grandes centros. 

As regiões tem suas peculiaridades, onde no Estado do Paraná se tem uma 

maior concentração da prática de contrabando, principalmente de cigarro, e do 

descaminho de produtos que podemos encontrar em qualquer lugar do estado e até 

mesmo do nosso país. No Estado do Mato Grosso do Sul se tem uma maior 

preocupação com o tráfico de drogas, que fica claro com os grandes números de 

drogas apreendidas principalmente na faixa de fronteira do estado. Esse número 

pode ter relação com a grande faixa de fronteira terrestre que o Mato Grosso do Sul 

tem com o Paraguai, dificultando a fiscalização e facilitando assim a entrada em 

nosso país. 

As informações prestadas sobre as apreensões, na maioria das vezes são 

reduzidas e de difícil acesso ao público. O Estado do Mato Grosso do Sul merece 

destaque na forma integrada de registros que é feito entre a Polícia Civil e a Polícia 

Militar do Estado, o fácil acesso às informações mostra a realidade para a população 

da quantidade de crimes praticados no estado. Por sua vez o Estado do Paraná 

deixa a desejar, pois suas informações são de difícil acesso e com poucas 

informações, além de não apresentar uma forma integrada de informações. 

Na linha de fronteira com o Paraguai dos dois estados, a população mais 

carente, por não ter outra forma de renda se envolve com a criminalidade. Crianças 

e adultos são recrutados para abastecer carros, caminhões, até mesmo aviões com 

mercadoria e drogas do Paraguai para que se realize a travessia com rumo ao 

Brasil. Essa conduta arriscada leva esses moradores da região a entrarem em 

confronto com as forças de segurança, principalmente na travessia do Rio Paraná, 

ou do Lago de Itaipu.   

As forças de segurança na faixa de fronteira exercem um trabalho ímpar, pois 

além dos crimes mais comuns de todas as regiões como o furto, roubo e etc. Nas 

faixas de fronteira tem se uma preocupação com criminosos que seutilizam da 

grande extensão da fronteira para a prática de  seus delitos, como é o caso dos 

traficantes internacionais e os contrabandistas. 
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Um grande problema enfrentado pelos agentes de segurança é que eles 

também viverem na faixa de fronteira, e na busca de combater a criminalidade se 

deparam com a indignação dos populares da região, que grande maioria não 

reconhece o descaminho e o contrabando como um crime. Os agentes então na 

busca de cumprir o seu dever se esforçam ao máximo, entretantoa falta de pessoal 

e equipamentos para região, assim como em todo país dificulta a realização do 

trabalho.  

Uma crítica a se levantar é que o maior interessado nesse combate é o 

próprio Estado, que perde milhões em arrecadação de impostos com o contrabando 

e o descaminho, além da perda no desenvolvimento econômico do país. Além disso, 

não podemos esquecer a criminalidade que é gerada pelo tráfico de drogas em todo 

país, que vende principalmente a maconha vinda do Paraguai e sustenta grandes 

organizações criminosas. 

 Como sempre, a sociedade brasileira também é afetada. O prejuízo ao erário 

causa diminuição de verbas que seriam redistribuídas. Além de afetar a sociedade, 

as drogas ainda afetam principalmente ao sistema carcerário e o sistema de saúde 

brasileiro, este que devido o aumento na procura de atendimentos causados pelo 

uso de drogas e pelas guerras travadas no tráfico gasta milhões. 

Pode-se notar que nos últimos anos houve um aumento de criações de leis e 

pesquisas para a faixa de fronteira, muitas dessas pesquisas que atualmente 

compõem esse trabalho, mas a realidade vivida naquela região é muito diferente da 

realidade que se encontra nos destinos finais das mercadorias e drogas.  

Visto a necessidade de empregos na região, muitos começam a comprar 

mercadorias no país vizinho para revender no Brasil, praticando assim o crime de 

descaminho ou contrabando, mas outros preferem o mundo do tráfico de drogas e 

são descriminados até mesmo pelos moradores da faixa de fronteira. Fica assim, 

fácil entender o porquê de se perguntar a um morador da faixa de fronteira “se a 

prática de comprar mercadorias no Paraguai para revender no Brasil é crime” e a 

resposta for não. 

Vale destacar também a interação entre os povos dos dois países, que levam 

brasileiros a buscarem trabalho no Paraguai, e paraguaios a buscarem serviços 

públicos no Brasil, dificultando assim a prestação desses serviços aos brasileiros da 

região. 
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Existe uma falta de interesse em conhecer as nossas fronteiras, assim como 

conhecer as necessidades daquela região.  

Viu-se que é necessário um investimento maior na área de segurança na 

fronteira, o baixo número de batalhões e delegacias, tanto das forças estaduais 

como das federais, na região facilitam a criminalidade. As operações temporárias, 

realizadas principalmente pelas forças armadas não são eficientes para se realizar 

um bom trabalho de inteligência e se combater com mais intensidade os crimes 

fronteiriços. 

Uma das soluções para o combate à criminalidade na região seria um 

investimento educacional, como em qualquer lugar do Brasil, realizando um trabalho 

de conscientização a respeito dos danos causados ao nosso país pelas práticas do 

contrabando, descaminho e o tráfico de drogas.  Simultaneamente, a realização de 

contratações de mais policiais, além do investimento na capacitação para atuarem 

naquela região. Isso preencheria lacunas do efetivo existentes, porém, não temos 

acesso a essas informações de forma oficial.  

Como segunda medida, seria a construção de mais postos policiais, tanto 

federais como estaduais implantadas principalmente nas margens dos rios e nas 

estradas de menor circulação, que teria como objetivo a diminuição debrechas em 

nossas fronteiras. Ao mesmo tempo, seria a compra de mais viaturas e 

embarcações, além de armamentos para enfrentar de igual pra igual os criminosos, 

que na maioria das vezes estão armados. 

Por fim, um investimento maior nos grupos especializados nesse combate de 

fronteira, como é o caso do NEPOM da Polícia Federal, o BPFRON da Polícia Militar 

do Paraná, além do DOF e do DEFRON do Estado do Mato Grosso do Sul. 

Com isso, este trabalho na buscou levar o olhar da sociedade às nossas 

fronteiras, e principalmente às pessoas que nesse momento estão a protegê-la a 

qualquer custo, até mesmo dando a vida, na busca de um Brasil melhor.  
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