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RESUMO 
 

Os crimes transnacionais têm, cada vez mais, impacto na sociedade brasileira. 

A permeabilidade das fronteiras do Brasil contribui para dinamizar os ilícitos, que 

degradam nosso tecido social. Os grupos criminosos ampliaram suas operações 

“associados” aos fenômenos da transnacionalização e da globalização. Delitos 

domésticos passaram a ter dimensões internacionais e, muitas vezes, com 

ramificações mundiais, criando uma verdadeira teia de interligações e 

interdependências entre diversas organizações criminosas. No contexto nacional, 

verificam-se várias interações que permeiam o caráter transnacional do crime 

organizado. Essa configuração multidimensional e o modo de atuação das 

organizações criminosas requer uma análise de sua dinâmica com o intuito de 

contribuir com o processo decisório de alto nível visando a sua erradicação ou 

mitigação.   Este trabalho se vale da experiência do autor como analista no Sistema 

de Inteligência do Exército, destarte agrega novos dados e conhecimentos ao 

presente estudo. Algumas citações são resultado de estudos em anos recentes, 

nesta área. Contudo, as informações apresentadas não possuem caráter sigiloso. 

Assim sendo, tem a intenção de analisar a influência da Bolívia, do Peru e do 

Paraguai na dinâmica dos crimes transnacionais e seus reflexos no Brasil. Dessa 

maneira, serão apresentadas as organizações criminosas brasileiras, mais 

relevantes, e suas relações com os principais crimes transnacionais que têm 

ramificações com esses países fronteiriços.  

 
 

Palavras-chave: Crimes Transnacionais, Narcotráfico, Lavagem de dinheiro, Tráfico 

de Armas, Contrabando e Organizações Criminosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESEÑA 

 

Los crímenes transnacionales tienen, cada vez más, impacto en la sociedad 

brasileña. La permeabilidad de las fronteras de Brasil contribuye a dinamizar los 

ilícitos, que degradan nuestro tejido social. Los grupos criminales ampliaron sus 

operaciones "asociadas" a los fenómenos de la transnacionalización y de la 

globalización. Los delitos domésticos pasaron a tener dimensiones internacionales y, 

muchas veces, con ramificaciones mundiales, creando una verdadera red de 

interconexiones e interdependencias entre diversas organizaciones criminales. En el 

contexto nacional, se observan varias interacciones que permean el carácter 

transnacional del crimen organizado. Esta configuración multidimensional y el modo 

de actuación de las organizaciones criminales requiere un análisis de su dinámica 

con el fin de contribuir con el proceso decisorio de alto nivel para su erradicación o 

mitigación. Este trabajo se vale de la experiencia del autor como analista en el 

Sistema de Inteligencia del Ejército, así agrega nuevos datos y conocimientos al 

presente estudio. Algunas citas son el resultado de estudios en los últimos años en 

esta área. Sin embargo, la información presentada no tiene carácter confidencial. 

Así, tiene la intención de analizar la influencia de Bolivia, Perú y Paraguay en la 

dinámica de los crímenes transnacionales y sus reflejos en Brasil. De esta manera, 

se presentarán las organizaciones criminales brasileñas, más relevantes, y sus 

relaciones con los principales crímenes transnacionales que tienen ramificaciones 

con esos países fronterizos. 

 

Palabras llaves: Crimes Transnacionales, Narcotráfico, Lavado de dinero, Tráfico de 

Armas, Contrabando y Bandas Criminales. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os crimes transnacionais têm, cada vez mais, impacto na sociedade brasileira. A 

permeabilidade das fronteiras do Brasil contribui para dinamizar os ilícitos, que 

degradam nosso tecido social.  

 O conceito de “aldeia global” de Marshall MacLuhan (MCLUHAN, 1972), o qual 

descreveu que o mundo aumentaria suas relações em todas as dimensões, abriu 

espaço para o conceito de transnacionalização. Ao mesmo tempo, aumentaram as 

interligações e interdependências econômicas entre os países, criando negócios e 

empresas que extrapolaram as fronteiras físicas das nações, reforçando o conceito 

de globalização (LANE, 1995). Essa nova realidade, de certa forma, relativizou o 

conceito tradicional de fronteiras físicas e estanques, uma vez que a permeabilidade 

das mesmas foi expandida, demandando uma maior cooperação e integração entre 

as nações. 

Da mesma forma, os grupos criminosos ampliaram suas operações associados 

aos fenômenos da transnacionalização e da globalização. Logo, delitos domésticos 

passaram a ter dimensões internacionais e, muitas vezes, com ramificações 

mundiais, criando uma verdadeira teia de interligações e interdependências entre 

diversas organizações criminosas.  

Dentre os principais crimes transnacionais pode-se destacar o narcotráfico, o 

contrabando, o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro, o tráfico de pessoas, os 

crimes cibernéticos e o terrorismo, dentre outros. Todos esses crimes necessitam da 

cooperação interestatal, por meio de acordos multilaterais e troca de informações, 

para que haja uma maior eficácia na condução das investigações e nas ações 

efetuadas pelas autoridades competentes.  

Dentro deste contexto, deve-se entender a complexidade que o Brasil enfrenta 

para fazer frente a essas ameaças. Inicialmente, podemos destacar as dimensões 

da área fronteiriça do País, com 7.363 (sete mil trezentos e sessenta e três) 

quilômetros de fronteiras em linha seca, 9.523 (nove mil quinhentos e vinte e três) 

quilômetros de rios, lagos e canais, 122 (cento e vinte e dois) municípios limítrofes e 

cerca de 10,9 (dez virgula nove) milhões de habitantes localizados na área de 

fronteira. Essa extensa área limítrofe, associada ao baixo índice de ocupação 
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territorial e à fraca presença do Estado, favorece a ocorrência de ilícitos que 

permeiam toda a fronteira do País. 

Isto posto, cabe lembrar, ainda, que o Brasil tem, ao todo, onze estados 

fronteiriços, onde cada um possui uma combinação de caminhos terrestres, rotas 

fluviais e rotas aéreas, dificultando o controle efetivo de toda a área de fronteira. 

Logo, essa realidade impulsiona o surgimento de grupos criminosos inter-regionais 

associados, os quais tiram proveito dessa situação para implantar e expandir seus 

negócios ilegais. Além disso, esses grupos exploram a complexidade do sistema 

financeiro global e as diferenças das leis nacionais para circular valores, oriundos 

dos crimes transnacionais, dificultando a sua detecção. 

Associado a isso, a transnacionalização do crime organizado brasileiro apresenta-

se como vetor de instabilidade social e institucional, tanto no Brasil como nos países 

vizinhos. Para além das urgentes e evidentes questões de Segurança interna do 

País, como o aumento exponencial da violência e a potencial ameaça contra o 

processo democrático, inclusive eleitoral, a gravidade do fenômeno reside, também, 

na constatação de que a transnacionalização de organizações criminosas 

brasileiras, ao afetar os países do entorno sul-americano, torna-se elemento de 

política externa, inclusive para atores exógenos ao subcontinente.  

 A Convenção de Palermo é um dos principais instrumentos de combate ao crime 

transnacional no mundo, sendo o Brasil um de seus signatários. Além disso, o País 

possui diversos acordos multilaterais de cooperação internacional, visando a 

combater os crimes transnacionais e suas variantes. Esses mecanismos melhoram a 

integração entre os países e a efetividade das investigações. No entanto, o cenário 

atual é fugaz, e a facilidade de interligação e comunicação entre os povos contribui 

para a expansão dos crimes que extrapolam as fronteiras físicas dos países.    

O homizio de nacionais e a cooptação de estruturas estatais de nações vizinhas, 

bem como as escaladas de lucratividade e das capacidades operacional e de 

assédio contra o Estado que esses grupos têm adquirido em meio ao processo de 

transnacionalização evidenciam a urgência de abordagem conglobante para o 

problema. Interligado a esse quadro, desponta um conjunto de fatores cuja 

consideração é igualmente valiosa do ponto de vista do assessoramento no marco 

do planejamento estratégico e político para a Segurança Pública Nacional. 

No contexto nacional, verificam-se várias interações que permeiam o caráter 

transnacional do crime organizado. Essa configuração multidimensional e o modo de 
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atuação das organizações criminosas requer uma análise de sua dinâmica, capaz de 

entender a complexidade do tema, visando uma abordagem de atuação sob o 

enfoque estratégico e político com o intuito de contribuir com o processo decisório 

de alto nível. 

Este trabalho se vale da experiência do autor como analista no Sistema de 

Inteligência do Exército, destarte agrega novos dados e conhecimentos ao presente 

estudo. Algumas citações são resultado de estudos em anos recentes, nesta área, 

uma vez que os fatos e argumentos apresentados encontram-se disponíveis e são 

de conhecimento público.     

Assim sendo, este trabalho tem a intenção de analisar a influência da Bolívia, do 

Peru e do Paraguai na dinâmica dos crimes transnacionais e seus reflexos no Brasil. 

Dentro desse escopo, será analisada a dinâmica existente entre as organizações 

criminosas brasileiras, mais relevantes, e suas relações com os principais crimes 

transnacionais que têm ramificações com esses países fronteiriços. 

1. 1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 
A violência é uma realidade em todo o subcontinente sul-americano em maior ou 

menor grau. A sensação de insegurança está entre as principais preocupações da 

sociedade, afetando o seu bem-estar. De igual modo, as ações de combate à 

criminalidade estão entre os principais desafios enfrentados pelos Governos da 

região.  

Nesse contexto, o Brasil destaca-se por possuir a maior população regional e 

concentrar os maiores índices de violência, os quais transcendem as fronteiras 

físicas dos países. Dentro desta realidade, tem-se diversos atores (países) nos quais 

a criminalidade atua, criando um cenário de interseção de interesses e fomento para 

os crimes transnacionais nas fronteiras brasileiras.  

O Brasil apresenta as mais variadas dinâmicas criminais, na faixa de fronteira, 

ao longo do território, com diferentes formas de interação populacional, econômica 

e, por decorrência, com distintas demandas de origem social e securitária. São mais 

de 30 (trinta) milhões de brasileiros residentes em 11(onze) unidades da Federação, 

muitos vivendo em aproximadamente 30 (trinta) cidades-gêmeas, em que as 

populações transitam cotidianamente entre dois países como se pertencessem a um 

único território nacional. As cidades-gêmeas são o exemplo maior de capilaridade e 

sinapse transfronteiriça, ou seja, respectivamente áreas de médio e alto grau de 
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troca entre as populações vizinhas. Na faixa de fronteira, é possível observar zonas 

intercaladas com alto, médio e baixo grau de interação espacial.  

No Arco Norte predominam as tipologias de margem, frentes pioneiras e zonas-

tampão, em que há menor contato entre as populações vizinhas, tanto em 

decorrência das baixas densidades de ocupação e de infraestrutura, quanto por 

restrições de acesso impostas pelo Estado, conforme definição de Arnaud Cuisinier–

Raynal. 1  Em contrapartida, as interações transfronteiriças capilares e sinápticas, 

com alto grau de intercâmbio comercial e cultural entre as respectivas populações, 

inclusive por estímulo dos países que compartilham a fronteira, são preponderantes 

no Arco Centro-Sul, onde estará direcionado o foco deste trabalho, ou seja a região 

Centro-Oeste. 

Ao mesmo tempo, verifica-se uma tendência recente de internacionalização de 

facções criminosas brasileiras em direção aos países limítrofes na faixa de fronteira 

da região Centro-Oeste. Percebe-se, ainda, uma lógica de antagonismo entre as 

maiores facções criminosas brasileiras, tendo efeitos diretos nos estados brasileiros. 

 Como toda lógica bipolar, facções criminosas menores e de atuação local 

orbitam em torno dos principais polos em intricada rede de alianças, mas também 

subsistem grupos não-alinhados, tornando todo o cenário ainda mais complexo, 

principalmente nos estados da fronteira. 

Em razão desta realidade e a relação do Brasil com os crimes associados, além-

fronteiras, surge o questionamento: qual a influência da Bolívia, do Peru e do 

Paraguai na dinâmica dos crimes transnacionais e quais os seus reflexos no 

Brasil? 

Tendo como base o questionamento anterior, será desenvolvido o presente 

trabalho, buscando compreender a relação entre as principais organizações 

criminosas brasileiras, a dinâmica que envolve os crimes transnacionais e a 

correlação dessa interação com os países fronteiriços envolvidos. Em síntese, o 

problema da pesquisa orbitará sobre a compreensão da tríade: organizações 

criminosas brasileiras, crimes transnacionais e atores externos (Bolívia, Paraguai e 

Peru). 

 

                                                 
1  O Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (BRASIL, 2005), do Ministério da Integração 

Nacional, identificou cinco tipos de interação transfronteiriça, utilizando os modelos do geógrafo francês 

Arnaud Cuisinier-Raynal (2001), com algumas adaptações necessárias ao caso brasileiro. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente trabalho terá por finalidade entender a influência 

da Bolívia, do Peru e do Paraguai na dinâmica dos crimes transnacionais e seus 

reflexos no Brasil. Dessa forma, buscar-se-á, inicialmente, levantar questionamentos 

intermediários que servirão, ao final, para consolidar o arcabouço de conhecimentos 

que servirão de base para a produção do texto.  

Conforme descrito, anteriormente, e com o fim de consubstanciar o objetivo 

geral acima, foram elencados objetivos específicos que guiarão o propósito do 

estudo: 

- apresentar o conceito de crime transnacional e o entendimento sobre a 

transnacionalização do crime organizado brasileiro na região Centro-Oeste; 

- apresentar os principais atores externos (Bolívia, Peru e Paraguai) e os 

principais crimes transnacionais que incidem na área da fronteira Centro-Oeste do 

País; e 

- compreender a dinâmica dos crimes transnacionais na região da fronteira 

Centro-Oeste e a sua relação com as principais organizações criminosas brasileiras. 

Com o deslinde de cada objetivo específico, dar-se-á a constituição dos 

argumentos necessários para compor o encadeamento de raciocínio e os 

fundamentos que permitirão a compreensão do tema proposto. 

1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Neste trabalho, será dado enfoque apenas aos principais crimes (narcotráfico, 

tráfico de armas, contrabando e lavagem de dinheiro) que incidem na região da 

fronteira Centro-Oeste do Brasil. Apesar da ocorrência dos crimes transnacionais 

permearem todo entorno da região fronteiriça do País e manterem relações com 

diversos pontos do mundo, será delimitada somente a área fronteiriça da região 

Centro-Oeste e, respectivamente, seus principais atores externos relacionados 

(Bolívia, Paraguai e Peru) que concorrem para esse processo. A República do Peru, 

embora não compartilhe fronteira com a região em pauta, será citada, uma vez que 

esse ator está relacionado com os demais, sendo de relevância para o presente 

estudo.  
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Desta delimitação, decorrerá o entendimento da dinâmica dos crimes 

transnacionais que incidem na região da fronteira Centro-Oeste e suas relações com 

as Organizações Criminosas brasileiras, visando obter uma perspectiva que facilite a 

compreensão do cenário existente para a análise estratégica e da Política de 

Segurança no País. 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O Cenário de Defesa 2020 – 2039 (DEFESA, 2017), delineado pelo Ministério da 

Defesa, destaca que é provável o afluxo de organizações criminosas com atuação 

transnacional, demandando maior controle das fronteiras. Cita, ainda, que a 

fragilidade institucional da maioria dos países da região, provavelmente, incentivará 

o aumento do crime organizado transnacional na América do Sul, podendo aumentar 

o financiamento de atividades terroristas por meio do tráfico de drogas, podendo 

haver o transbordamento de facções criminosas brasileiras para o entorno da 

América do Sul. Ao mesmo tempo, cita a possibilidade da convergência entre o 

terrorismo e o crime organizado, potencializando o problema em pauta. 

Essas possibilidades estão alinhadas à realidade atual, uma vez que as redes 

criminosas estão crescentemente fragmentadas pelo espaço mundial, favorecendo a 

formação de nós de comunicação, de negociação e de articulação para completar o 

ciclo produtivo da produção, da circulação, da distribuição e da venda dos produtos 

ilícitos. Ainda que o crime organizado constitua ameaça global, cada região 

apresenta peculiaridades quanto ao alcance e às características de atuação das 

redes e grupos criminosos. Na América do Sul, os cenários de atuação são voláteis 

em decorrência de realidades políticas e econômico-sociais específicas de países 

produtores e consumidores. 

Ao mesmo tempo, a demanda por ações das Forças Armadas, mais 

especificamente, do Exército tem aumentado desde a última década, crescendo de 

importância compreender esse processo dinâmico dos crimes transnacionais, os 

quais possuem reflexos diretos na Segurança Pública do País. 

Assim, torna-se cada vez mais importante e relevante conhecer este assunto 

para que o decisor de alto nível possa avaliar o cenário atual e, assim, possa obter 

subsídios necessários para a tomada de decisão. Por conseguinte, será possível 

criar condições para a consolidação de arranjo regional de governança, visando a 
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prevenção e o combate ao crime organizado regional. Ao mesmo tempo, criar-se-á 

condições favoráveis para atuação no nível estratégico e no nível político, visando a 

afetar as redes de organizações transnacionais que afetam o País. 

1.5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O Ministério da Defesa identificou fatos e situações, conjunturais e/ou estruturais, 

relacionadas à Segurança e à Defesa do Brasil, cujas possíveis evoluções venham a 

impactar nas atribuições constitucionais e legais do Ministério da Defesa e das 

Forças Armadas, por meio da elaboração do Cenário de Defesa 2020 – 2039 

(DEFESA, 2017). Assim, foram apontados, como fato portador de futuro, os crimes 

transnacionais como uma das possíveis ameaças.  

Ao mesmo tempo, a Política Nacional de Defesa (DEFESA, 2012a) cita que a 

existência de zonas de instabilidade e de ilícitos transnacionais pode provocar o 

transbordamento de conflitos para outros países da América do Sul, corroborando 

para a relevância do tema em pauta. Da mesma forma, a Estratégia Nacional de 

Defesa (DEFESA, 2012b) também destaca a necessidade de maior controle das 

fronteiras de forma integrada entre o Sistema Nacional de Segurança Pública e as 

Forças Armadas, corroborando para apontar a importância do assunto. 

Igualmente, os Cenários Prospectivos para a Força Terrestre 2035 (EME/CEEEX, 

2016) também aponta as organizações criminosas transnacionais e as organizações 

terroristas, caracterizando-as como possibilidade de Convergência Crítica de 

Ameaças. Assim como define a existência de ameaças difusas à soberania e/ou 

integridade territorial do Brasil que podem ser compostas pelo crime organizado 

transnacional, por meio de ações que ameacem a soberania nacional, como também 

reforça a possibilidade de transbordamento desta ameaça para outros países. 

O fenômeno da globalização criou condições favoráveis para que os diversos 

grupos criminosos mudassem seu modo de operar. Dessa maneira, muitas vezes, os 

atores estatais e não-estatais estabeleceram fortes conexões nas expressões 

econômica, política e psicossocial, dificultando a intervenção de forma unilateral por 

parte dos Estados.  

Essa rede de conexões é facilitada pela tecnologia, uma vez que a mesma tem 

um papel fundamental para a comunicação e controle desses grupos, por meio do 

fluxo financeiro e na troca de informações em tempo real. Esse fato é destacado por 

Henry Kissinger ao afirmar que “o sistema internacional do século XXI será marcado 



19 

 

por uma aparente contradição: por um lado, fragmentação; por outro, crescente 

globalização."(KISSINGER, 2012) 

A globalização permitiu que uma gama maior de interações entre diversos atores 

contribuísse para aumentar a vulnerabilidade das fronteiras estatais, aumentando a 

dificuldade de controle dos diversos fluxos internacionais que circulavam dentro de 

seus territórios. Esse fenômeno teve maior impacto nos países menos 

desenvolvidos, uma vez que o monopólio da força, por vezes, torna-se incapaz de 

conter o avanço das organizações criminosas transnacionais. Esse ambiente volátil, 

incerto, complexo e ambíguo é resumido por Manuel Castells:(CASTELLS, 2018) 

A novidade é o profundo envolvimento e a desestabilização dos Estados-

Nação em uma série de contextos submetidos à influência do crime 

transnacional. Embora o tráfico de drogas seja o ramo de atividade mais 

significativo da nova economia do crime, todos os tipos de tráfico são 

praticados por esse sistema “subterrâneo” cujo poder se estende por todo o 

mundo: armas, tecnologia, materiais radioativos, obras de arte, seres 

humanos, órgãos humanos, assassinos mercenários e contrabando dos 

mais diversos produtos de e para qualquer parte do mundo estão 

interligados pela grande matriz de todos os atos ilícitos – a lavagem de 

dinheiro.  

Segundo (SANDRONI, 2015) o crime transnacional afeta o ordenamento jurídico 

dos diversos países, uma vez que o crime organizado sempre busca subterfúgios 

para ludibriar a Lei. Dessa forma, foi instituído um mecanismo jurídico para o 

assunto, sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU):  

O crime transnacional é uma ameaça às instituições democráticas e um 

desafio para o ordenamento jurídico internacional. A ONU, inserida nesse 

contexto de insegurança, almejou harmonizar as normas jurídicas referentes 

ao crime organizado e estabeleceu a Convenção das Nações Unidas contra 

o Crime Organizado Transnacional. Esse instrumento se transformou em 

uma das mais importantes medidas internacionais no combate ao crime 

organizado transnacional. 

Verifica-se que o fenômeno da globalização contribuiu para que as organizações 

criminosas expandissem suas áreas de influência. Dessa forma, torna-se 

fundamental a integração dos Estados para combater o problema de forma conjunta, 

mais especificamente no subcontinente sul-americano. Dentro dessas 

circunstâncias, a Convenção de Palermo e os acordos multilaterais são os 

instrumentos utilizados pela maioria dos Estados para enfrentar a presente 

problemática. 
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Pautado nos documentos norteadores, citados anteriormente, é possível avaliar 

que o tema, deste trabalho, está alinhado com as possíveis implicações para a 

Segurança e Defesa, uma vez que, hoje, a criminalidade transnacional pode ser 

considerada como fato portador de futuro. Logo, a monitoração e a análise de 

correlações criminosas na faixa de fronteira são importantes ferramentas de 

antecipação de novos papéis a serem assumidos pelos pontos de conexão operados 

pelas redes e grupos criminosos, tanto em território brasileiro quanto em países 

vizinhos.  

Por sua vez, novas políticas e operações de prevenção e combate à 

criminalidade planejadas, a partir dessas análises, tendem a impactar fortemente as 

estratégias territoriais adotadas pelos criminosos. Daí a necessidade do 

monitoramento constante, baseado em amplo intercâmbio de conhecimentos entre 

Inteligência, Segurança e Defesa. 

1.6 METODOLOGIA 

 

Esta seção tem por finalidade apresentar a metodologia a ser utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho, visando solucionar o problema da pesquisa. Para tal, 

será descrito, a seguir, cada etapa do processo metodológico. 

1.6.1 Tipo de Pesquisa 

 
A pesquisa será do tipo qualitativa, privilegiando diversas fontes de consulta, a 

história e a análise de documentos. Seguindo a taxionomia de VERGARA (2009), 

essa pesquisa será descritiva, explicativa e bibliográfica. Descritiva em razão de ter 

como objetivo descrever a dinâmica do crime transnacional na região que abarca a 

fronteira Centro-Oeste do País. Explicativa no sentido de que vislumbra estabelecer 

a relação entre as principais organizações criminosas brasileiras e os crimes 

transnacionais que incidem na região Centro-Oeste. E, finalmente, bibliográfica 

porque será fundamentada na análise de livros, documentos oficiais, artigos 

nacionais e internacionais de acesso livre ao público em geral.  

1.6.2 Universo e Amostra 

 

O universo pesquisado estará restrito aos quatro principais crimes transnacionais 

que ocorrem no País, sendo: o narcotráfico, o contrabando, a lavagem de dinheiro e 
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o tráfico de armas. Embora existam outros crimes transnacionais que incidam sobre 

a região em estudo, este trabalho delimitará a análise somente aos quatros crimes 

descritos anteriormente. 

A amostra utilizada será balizada pela linha não probalística por tipicidade, em 

virtude da seleção de apenas alguns países (Bolívia, Paraguai e Peru), os quais 

apresentam maior correlação com os crimes transnacionais que incidem na região 

de estudo proposta pelo presente trabalho. Esses países concorrem, em maior ou 

menor grau, para as relações transfronteiriças ilegais, envolvendo organizações 

criminosas e sua relação com a criminalidade regional.  

Por isso, restringiu-se à análise a esses atores e a determinados crimes, visando 

restringir o estudo, buscando convergir o raciocínio para aspectos mais relevantes e 

de maior importância, compatível com a dimensão do trabalho proposto. 

1.6.3 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados será alcançada por meio da revisão de literatura, realizada 

utilizando-se a pesquisa bibliográfica e documental. Deste modo, o trabalho se 

pautará na pesquisa bibliográfica na literatura (livros, revistas especializadas, 

artigos, teses e dissertações) com dados que abrangem o assunto. Essa coleta 

buscará, inicialmente, reunir uma quantidade expressiva de textos que abordem o 

tema de estudo para, posteriormente, iniciar a seleção de todas as fontes, ou seja, o 

tratamento dos dados, o qual será descrito a seguir. 

1.6.4 Tratamento dos Dados 

 

Inicialmente os dados serão tratados utilizando-se a análise de conteúdo, a fim de 

identificar qual a abordagem atual vem sendo empregada sobre o tema. Nesse 

sentido, serão identificados os fundamentos, conceitos e a criação de 

conhecimentos. 

Concomitantemente, com base na seleção dos dados buscar-se-á a relação dos 

dados com a dinâmica que envolve os crimes transnacionais e a sua relação com as 

principais organizações criminosas brasileiras, buscando compreender essa 

dinâmica dentro do espaço geográfico proposto, tendo sob enfoque três atores 

correlacionados (Bolívia, Paraguai e Peru). A depuração dos dados obtidos será 
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fundamental para a elaboração do estudo, visando a construção de um produto 

imparcial pautado em fontes fidedignas. 

Por fim, será realizada a triangulação dos dados obtidos com os procedimentos 

supracitados, no intuito de atingir o objetivo geral dessa pesquisa de forma 

consistente, utilizando uma argumentação sólida e que sirva de referência para 

estudos posteriores. 

1.6.5 Limitações do Método 

 

O método estará limitado à análise da dinâmica dos crimes transnacionais na 

região de fronteira Centro-Oeste do País, relacionando-os com três atores externos 

(Bolívia, Paraguai e Peru) e as principais organizações criminosas brasileiras, a fim 

de compreender as relações existentes entre os mesmos. Contudo, cabe ressaltar 

que os crimes na área geográfica a ser estudada (fronteira Centro-Oeste) estão 

interligados a múltiplos fatores e outras regiões.  

Logo, para fim de estudo, será descrita a dinâmica criminal sob o foco da tríade: 

organizações criminosas brasileiras, crimes transnacionais e atores externos 

(Bolívia, Paraguai e Peru). No entanto, não há a intenção de esgotar ou mesmo 

encerrar a análise de forma estanque, já que o crime organizado está relacionado a 

inúmeras áreas geográficas no território nacional e no exterior, possuindo uma 

confluência de relações em várias expressões do poder.  

Destarte, para fim de estudo, dar-se-á o desenvolvimento do presente tema sob o 

enfoque explícito anteriormente, visando a elaboração de uma pesquisa sintética e 

direta, sob abordagem de fatores específicos. Assim, buscar-se-á atingir o objetivo 

previsto para o tema de forma equilibrada e com a estatura e profundidade que se 

propõe para um trabalho de conclusão de curso. 
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2 CRIMES TRANSNACIONAIS  

 
Conforme definição da Organização das Nações Unidas (ONU) o crime 

organizado transnacional abarca todas as ações criminais, tendo como motivação o 

lucro e são cometidos por grupos organizados, envolvendo mais de um país. Esse 

fenômeno do crime transnacional está, cada vez mais, presente nas transações 

cotidianas do País, envolvendo facções criminosas e a circulação de produtos ilegais 

através de nossas fronteiras.  

2.1 CONCEITOS SOBRE O CRIME TRANSNACIONAL  

 
Diversas atividades podem ser caracterizadas como crime organizado 

transnacional, tais como o tráfico ilícito de drogas, o contrabando, o tráfico de 

pessoas, a lavagem de dinheiro, o tráfico ilícito de armas de fogo, a de bens 

culturais, dentre outros. 

Segundo definição de DAVIN (2007), a criminalidade transnacional está 

fundamentada em quatro pilares: no financiamento do tráfico de drogas, armas e/ou 

seres humanos; na utilização de novas tecnologias de comunicação e informação; 

na rentabilização ou potencialização dos ganhos por meio de lavagem de dinheiro e 

investimento em atividades – aparentemente – lícitas, bem como tráfico de influência 

e corrupção; e na “limpeza de imagem”, relacionada com a credibilidade 

socioeconômica e respeitabilidade, através da infiltração nos mais elevados estratos 

sociais.  

A criminalidade transnacional organizada, em geral, apresenta características 

comuns, ou seja, visando o melhor rendimento e lucros advindos de suas atividades 

ilícitas, ela busca atingir maior escala de lucros, atuando transnacionalmente.  

Contudo, também pode ocorrer a interação entre diferentes organizações 

criminosas nacionais para viabilizar a atividade transnacional, colaborando entre si. 

Esse exemplo é mais comum na relação entre as maiores organizações criminosas 

de drogas, às quais possuem uma rede complexa e estratificada de colaboradores 

que se ramificam nos negócios de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas etc. 

 Tem-se ainda, a criminalidade transnacional menos ramificada, ou seja, aquela 

que é transnacional, no entanto possui uma estrutura mais simples e atividades 

menos rentáveis. Geralmente, esse tipo de criminalidade está fixada nas faixas de 

fronteira, onde há maior liberdade de ação para desenvolver suas transações. Em 



24 

 

geral, atuam com pequenos contrabandos ou são intermediários do tráfico de drogas 

e de armas, embora não possuam uma estrutura elaborada.  

Em geral, há uma dificuldade entre os países para atuarem de forma eficaz no 

combate a esses tipos de crimes, para tal faz-se necessário a cooperação, o 

estreitamento dos laços para troca de informações e os acordos multilaterais. 

A cooperação internacional para o tratamento dos crimes transnacionais é 

um instituto jurídico recente. E por lidar com transformações nas interações 

entre países em contraponto a uma lógica jurídica clássica (ressignificações 

sobre a ideia de soberania, território, fronteira, etc.), ainda a cooperação é 

um tema com muitas pautas científicas para desenvolvimento, 

especialmente no que diz respeito ao âmbito do processo penal. (GALICIA, 

2018) 

Conforme descrito por Galicia (2018), hoje em dia, a cooperação jurídica 

internacional em matéria penal, é resultado da interação entre Estados para 

enfrentamento da dinâmica criminal transnacional e internacional no contexto 

contemporâneo da globalização. 

A cooperação jurídica internacional representa, no paradigma da 

contemporaneidade, a ferramenta à disposição dos atores processuais para 

garantir a persecução penal dentro do escopo democrático do devido 

processo penal, cumprindo assim o duplo processo de fornecer limites ao 

Estado ao mesmo tempo em que garante direitos fundamentais para o 

sujeito acusado de um crime.(GALICIA, 2018) 

Logo, a cooperação jurídica internacional, em matéria penal, consiste na 

cooperação entre Estados e é alicerçado na voluntariedade e na reciprocidade. 

Dentro desse contexto, algumas iniciativas foram implementadas pelos países 

integrantes do Cone Sul, tal como o estreitamento das cooperações com a Bolívia e 

com o Peru no tocante a troca de informações no campo da Inteligência, o 

intercâmbio de agentes de polícia para atuação na área do narcotráfico no Paraguai, 

dentre outras.  

É crescente a penetração do crime no Estado, principalmente na expressão 

política, em geral, relacionada com a grande matriz de todos os crimes, ou seja, a 

lavagem de dinheiro. Por meio desta, o mercado do crime está interligado ao 

mercado financeiro mundial, o qual aporta volumes consideráveis de recursos no 

mercado global. Esses recursos necessitam ser movimentados com rapidez e 

flexibilidade, dificultando o seu rastreamento da origem ilícita do mesmo. Assim, não 
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é raro encontrar vínculos entre a estrutura criminal em rede com o financiamento da 

política, gerando impactos diretos nos assuntos ligados à questão pública. 

As relações entre os países está, cada vez mais, levando em conta o 

condicionamento da cooperação na luta contra a economia do crime e seus 

desdobramentos. Essa preocupação está diretamente relacionada ao fato de que o 

aumento do fluxo de recursos de origem criminosa é um indicativo para 

desestabilização da economia ou da possibilidade de deterioração de uma política 

econômica pragmática. 

Atualmente, a relação entre a riqueza com vínculos com o mercado financeiro 

mundial e suas relações entremeadas com recursos oriundos dos crimes 

transnacionais tornou-se recorrente em muitos países. Verifica-se, ainda, casos de 

que há a infiltração de membros dessas organizações em vários níveis de governo 

dentro da estrutura dos Estados, relacionando o crime organizado transnacional com 

as estruturas clássicas dos Estados-Nação. 

Assim, pode-se perceber que as redes que interligam as organizações 

criminosas transnacionais buscam expandir seus negócios além fronteiras, tendo 

como premissa a relação direta entre o crescimento de recursos, utilizando o 

mercado financeiro mundial e, ao mesmo tempo, expandindo sua área de influência 

e poder, por meio do aliciamento e do envolvimento com a política dos Estados. 

2. 2 A CONVENÇÃO DE PALERMO 

 
Após a definição do crime transnacional, suas características e seu alcance além 

fronteira, trataremos do principal mecanismo de colaboração existente entre os 

países, ou seja, o Tratado de Palermo. Portanto, com a finalidade de reunir esforços 

para combater os crimes transnacionais o Brasil e mais 177 (cento e setenta e sete) 

países assinaram a Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Transnacional 

no ano 2000 (Convenção de Palermo). 

Os Estados-membros que ratificaram este instrumento se comprometem a 

adotar uma série de medidas contra o crime organizado transnacional, 

incluindo a tipificação criminal na legislação nacional de atos como a 

participação em grupos criminosos organizados, lavagem de dinheiro, 

corrupção e obstrução da justiça. A convenção também prevê que os 

governos adotem medidas para facilitar processos de extradição, 

assistência legal mútua e cooperação policial. Adicionalmente, devem ser 

promovidas atividades de capacitação e aprimoramento de policiais e 

servidores públicos no sentido de reforçar a capacidade das autoridades 
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nacionais de oferecer uma resposta eficaz ao crime organizado. (UNODC, 

2013) 

As Nações Unidas traduziram a iniciativa de implementação deste mecanismo 

em um envolvimento global na questão do combate ao crime organizado 

transnacional, sendo reconhecido como fundamental, pelos países, para a 

cooperação internacional, além de ser um instrumento primordial para afrontar essa 

ameaça. Para tal, foram definidos alguns elementos para definir este fenômeno, 

sendo a continuidade; o uso da intimidação e violência; a sua estrutura hierárquica, 

com divisão de trabalho; o objetivo visando o lucro; e a sua influência na sociedade, 

na mídia e nas estruturas políticas.  

Portanto, a Convenção de Palermo, formalizou o entendimento entre os países 

sobre esse tema, ou seja, o crime organizado transnacional. Além disso, percebeu-

se que o enfrentamento efetivo só seria eficaz se confrontado conjuntamente.  

Esta Convenção foi promulgada, no Brasil, pelo Decreto nº 5.015, em 12 de 

março de 2004, cabendo, aos Estados participantes, a cooperação policial 

internacional, assistência jurídica e a adoção de marcos de extradição.  

No entanto, cabe destacar que cada país tem o seu o próprio ordenamento 

jurídico sobre o crime organizado transnacional, o que, por vezes, dificulta o 

combate a essa ameaça. Ao mesmo tempo, o crime organizado está em 

permanente expansão, abrangendo vários países. Portanto, discute-se que a melhor 

maneira para atingir o crime organizado transnacional seria por meio da cooperação 

jurídica, policial e de Inteligência, dificultando, por parte dos criminosos, a utilização 

de diferentes jurisdições e fronteiras para benefício próprio, visando a proteção e o 

aumento dos lucros. 

O Brasil tem estreitado relações com todos os países fronteiriços, com o intuito 

de aumentar a sinergia das ações de combate aos crimes transnacionais. Cabe 

destacar, ainda, que a Convenção de Palermo, embora tenha um enfoque 

embrionário, foi responsável por impulsionar as iniciativas multilaterais dos Estados, 

visando a conter, por vezes, o avanço desses crimes, contribuindo para o 

estabelecimento de mecanismos comuns entre os países interessados, ou seja, os 

Estados mais afetados por essa ameaça. 
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2. 3 A TRANSNACIONALIZAÇÃO DO CRIME ORGANIZADO BRASILEIRO 

 
Pode-se afirmar que, até o final da década de 1990, as relações entre as 

organizações criminosas brasileiras e grupos criminosos estrangeiros, estabelecidos 

na região da fronteira Oeste, basicamente, visava o comércio e a obtenção de lucros 

por meio, principalmente, do narcotráfico e do contrabando. No entanto, o processo 

de transnacionalização das organizações criminosas brasileiras mudou sua dinâmica 

a partir do estabelecimento, no Paraguai, do narcotraficante Luiz Fernando da Silva 

Costa, conhecido como Fernandinho Beira Mar, em 1998.  

Beira Mar estabeleceu seus negócios na cidade de Capitán Bado no Paraguai, 

incentivando a criminalidade ligada às demais organizações criminosas a buscarem 

seu espaço em território estrangeiro. Dentro desse contexto, cabe destacar que 

Beira Mar representava a principal liderança da organização criminosa denominada 

Comando Vermelho (CV).   

Essa migração de integrantes de facções brasileiras para o país vizinho tinha 

como objetivo a proteção da perseguição policial e, ao mesmo tempo, obter 

melhores condições de negociação e preços mais rentáveis nos carregamentos de 

drogas e nos contrabandos ofertados pelos paraguaios. Dessa forma, reduzir-se-ia o 

número de intermediários entre facções e produtores de narcóticos e 

contrabandistas, visando maiores ganhos e rentabilidade financeira. 

O estabelecimento de Beira Mar em Capitán Bado, cidade fronteiriça com 

Coronel Sapucaia-MS, somente ocorreu depois de inúmeras negociações com o 

principal grupo criminoso paraguaio da época, ou seja, o Clã Morel. Inicialmente, a 

comercialização entre as partes foi positiva, aumentando o volume de drogas 

negociado, atendendo as expectativas de ambas as partes. Grandes volumes de 

mercadoria foram negociadas em um curto período de tempo, incentivando e 

atraindo, ainda mais, a atenção das demais fações criminosas brasileiras. 

No entanto, as relações entre o Comando Vermelho e o Clã Morel, passou por 

um período de desgaste, iniciando um período de disputas, culminando na execução 

do patriarca Morel e o assassinato de seus filhos Ramon e Mauro, tudo a mando de 

Beira Mar. 

Após esse incidente, Beira Mar teve que deixar o Paraguai, migrando para a 

Colômbia e iniciou uma nova parceria no ramo do narcotráfico com as Forças 
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Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). A relação comercial entre as FARC 

e Beira Mar era a compra de cocaína, a qual era enviada para o Brasil, e a revenda 

de armamento importado no Paraguai para a guerrilha. 

Com a prisão de Beira Mar em 2001, na região do departamento de Vichada- 

Colômbia, confirmou-se a relação de vínculo entre o narcotraficante brasileiro e a 

Frente 16 da FARC, a qual era comandada, na época, por Tomas Medina Caracas 

(Negro Acácio), um dos principais líderes das FARC naquele período. 

Essa interação entre as organizações criminosas brasileiras, oriundas das 

principais capitais com os grupos estabelecidos, historicamente, na região fronteiriça 

seria o início de uma busca por espaços, por parte das facções brasileiras, dando o 

ritmo e a tônica dos eventos subsequentes do relacionamento entre estes dois 

mundos distintos.  

Apesar de haver interesses comuns entre esses grupos e o potencial de lucros 

comerciais em escala, as relações entre as facções e os grupos da fronteira foram, 

em geral, marcadas por crescente desconfiança e recorrentes atos de violência, 

principalmente, por parte dos faccionados, uma vez que já estavam habituados ao 

uso de armamento pesado e à vida na clandestinidade. Em contrapartida, os 

criminosos da fronteira, mantinham um perfil discreto e preocupavam-se mais com 

os negócios. Em geral, eram integrados à dinâmica social ostensiva da vida nas 

pequenas cidades interioranas, tendo a discrição como ponto chave na 

diversificação do comércio ilegal na área de fronteira. 

A partir de então, com base na experiência inicial do Comando Vermelho, as 

demais organizações criminosas brasileiras procuraram ampliar seus negócios, cada 

vez mais, buscando expandir seus mercados e, consequentemente, seus lucros. 

Logo, seria necessário ganhar os territórios além-fronteiras, para tal seria necessário 

reduzir os intermediários e aumentar seu poder comercial e organizacional como um 

todo, iniciando uma disputa por espaço e poder nos países vizinhos, principalmente 

no Paraguai e na Bolívia. 

A partir desse momento, o Primeiro Comando da Capital (PCC) ganha espaço 

na área de fronteira da região Centro-Oeste, iniciando uma expansão violenta de 

seus negócios no Paraguai e na Bolívia. Essa convergência de interesses resultou 

em fricções entre organizações criminosas brasileiras e seus congêneres nos 

demais países. 
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Assim, inicia-se a expansão das organizações criminosas brasileiras na região 

da fronteira Centro-Oeste de forma mais agressiva e incisiva. Esse avanço criminal 

mudou, consideravelmente, a dinâmica dos crimes transnacionais na região em 

estudo e promoveu o avanço das facções brasileiras nos países vizinhos.  

A partir deste ponto, passaremos a entender quais são os principais países que 

fazem partem dessa engrenagem de ilícitos associados, assim como apresentar-se-

á os principais crimes transnacionais que incidem na fronteira Centro-Oeste do Brasil 

e suas respectivas dinâmicas de interação.  
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3. PRINCIPAIS ATORES E CRIMES TRANSNACIONAIS QUE INCIDEM NA 
FRONTEIRA CENTRO-OESTE 

 

3.1 NARCOTRÁFICO 

 

O narcotráfico é um dos principais portfólios das organizações criminosas 

envolvidas nos crimes transnacionais no mundo. Basicamente, o crime de 

narcotráfico é definido pelo comércio ilegal de drogas e de substâncias ilícitas. 

Estima-se que o mercado ilegal de drogas corresponda a cerca de 8% (oito por 

cento) da renda do mercado mundial. 

O tráfico ilícito de drogas, conforme o Escritório das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crimes (ONUDC), é o segundo em movimento de capitais do mundo 

depois do petróleo, pelos lucros extraordinários que acumula. No Brasil, estima-se 

que 17 (dezessete) bilhões são movimentados, anualmente, pelo narcotráfico, sendo 

12 (doze) bilhões oriundos do tráfico de cocaína e 5 (cinco) bilhões oriundos do 

mercado de maconha. (NOGUEIRA, 2018) 

O narcotráfico fundamentado, principalmente, na produção e comércio da 

maconha e da cocaína é expressivo na América do Sul. Os países que possuem as 

maiores plantações de coca no mundo, como a Colômbia, o Peru e a Bolívia, são os 

que mais chamam atenção e os alvos da maior parte das críticas. A produção e a 

comercialização da maconha situam-se no Paraguai, o qual escoa, ilegalmente, 

quase toda produção para o Brasil. Hoje, o País, além de ser utilizado como ponto 

de exportação do narcotráfico, situa-se entre os maiores consumidores de drogas do 

mundo. 

No Brasil, as principais drogas comercializadas pelas organizações criminosas 

são a maconha e a cocaína. Com relação a maconha tem-se a variante conhecida 

como skunk, ou seja, um produto com maior teor de tetraidrocanabinol, aumentando 

o poder psicoativo da droga. Incialmente, vale destacar que há uma grande 

diferença no valor da venda da cocaína, da maconha e da maconha skunk, para o 

consumidor final, no Brasil. Esse valor, dependerá de alguns fatores, tais como: do 

país de compra da droga, do volume adquirido, do número de intermediários, do 

modal de transporte utilizado, da existência de laboratório de refino da pasta base de 

cocaína, da Unidade da Federação de destino e do seu grau de pureza.  
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O valor da cocaína pode sofrer uma variação ainda maior, em virtude da adição 

de outros produtos, e se a própria organização criminosa dispuser de laboratórios de 

refino da pasta base, perto dos centros consumidores. Dessa forma, poderá haver 

uma grande redução no volume da droga transportada, dos países de origem até o 

Brasil, com consequente minimização de perda em apreensões e gastos 

decorrentes, além do custo da pasta base de cocaína ser, nos países produtores, de 

até um terço do valor da cocaína já refinada. 

Em geral, no refino da pasta base de cocaína, transforma-se 1 kg (um quilo) de 

pasta base de cocaína, de boa qualidade, em 3 kg (três quilos) de cocaína, podendo 

chegar a até 5 kg (cinco quilos) da droga vendida ao usuário comum. Essa mistura, 

para reduzir o grau de pureza, serve não apenas para maximizar os lucros, mas 

também para diminuir o risco de overdose pelos usuários. Os subprodutos do refino 

da pasta base de cocaína como o crack, oxi e merla, também auferem alta 

lucratividade às organizações criminosas e causam grande dependência nos 

usuários, mantendo uma demanda constante por essas drogas. 

Conforme apresentado, anteriormente, pode-se chegar aos valores médios 

negociados das principais drogas no Brasil. Ou seja, um quilo de pasta base 

comprada na Bolívia gira em torno de R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais) e o 

valor obtido no varejo, nas capitais brasileiras, após refino, alcança 

aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o quilo. (SÁ, 2018a).  

O mesmo ocorre com a maconha obtida no Paraguai por cerca de R$ 80,00 

(oitenta reais) o quilo, após revendida no varejo obtem-se cerca de R$10.000,00 

(dez mil reais) o quilo (MANFRIN, 2018). Já a maconha do tipo skunk é possível 

obter maiores lucros, devido ao seu maior teor de tetraidrocanabinol. O grama, desta 

droga, chega a ser vendido até vinte vezes mais caro que a maconha tradicional no 

varejo (LOPES, 2019). Os dados médios apresentados têm como base as principais 

capitais do País (Rio de Janeiro e São Paulo), no entanto, verifica-se que a 

lucratividade é alta nesse tipo de negócio, incentivando as organizações criminosas 

a investirem, cada vez mais, no narcotráfico como um negócio multinacional. 

O Peru, a Bolívia e o Paraguai são os principais países produtores de drogas 

que incidem sobre a fronteira Centro-Oeste do País, possuindo uma fronteira total 

com o Brasil de mais de 7 sete mil quilômetros, mais de duas vezes a fronteira dos 

Estados Unidos da América com o México. Dentre esses três países, a Bolívia é a 
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que possui maior extensão de fronteira com o Brasil. Ressalta-se, ainda, que a 

Colômbia, embora tenha papel de relevância no contexto do narcotráfico mundial, 

não será objeto deste estudo, ressaltando somente sua influência na incidência da 

dinâmica do narcotráfico na região Centro-Oeste. 

Contudo, vale ressaltar que a Colômbia, hoje, é a principal produtora da 

maconha do tipo skunk, que possui um maior valor agregado. O país possui 

plantações de maconha legalizadas, visando à exportação para os Estados Unidos 

da América. No entanto, desde 2017, vem aumentando o número de apreensões de 

skunk colombiano no Brasil. A principal hipótese verificada é que, a partir de 

plantações legais e ilegais, criminosos colombianos identificaram a potencialidade 

de lucro do skunk no Brasil, principalmente na Região Norte, onde é mais difícil o 

acesso da maconha paraguaia, passando a manter um fluxo constante de 

exportação dessa droga através do transporte fluvial. Em 2018, as apreensões de 

maconha skunk, na região Norte, ultrapassou, em volume de apreensões, a da 

cocaína.  

Já o Peru possui grandes produções de cocaína e parte de sua produção 

adentra na região da fronteira Centro-Oeste do País, utilizando-se, principalmente, 

de rotas que passam pela Bolívia. As estimativas do Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crimes (UNODC), para 2016, apontavam uma área de 44.000 

(quarenta e quatro mil) hectares de plantação de folhas de coca no Peru, com uma 

produção anual superior a 260 (duzentos e sessenta) toneladas da droga.  

A produção peruana se destina à Ásia e à Europa, uma vez que o mercado 

estadunidense é controlado pela máfia mexicana, a qual importa a cocaína da 

Colômbia, em sua maioria. A qualidade da droga peruana, enviada à Europa, é alta, 

sendo este um dos motivos que as organizações criminosas brasileiras estão 

intensificando suas rotas de narcotráfico, visando à exportação a partir dos portos 

brasileiros, tendo como entrada a região da fronteira Centro-Oeste. 

A maconha tipo skunk também tem adentrado ao Brasil pela fronteira com o 

Peru. No entanto, acredita-se que essa droga, traficada para o Brasil, não seja 

produzida no Peru, mas sim de que se trata de produto advindo das rotas do 

narcotráfico do skunk colombiano.  
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O tráfico no Peru é controlado por organizações criminosas locais, com o 

envolvimento de estrangeiros, restrito ao estabelecimento das ligações necessárias 

à compra das drogas. O retorno das ações do grupo paramilitar Sendero Luminoso 

tem auxiliado no recrudescimento do narcotráfico naquele país.  

No tocante à Bolívia, pode-se afirmar que o país se configura como principal 

origem da cocaína destinada ao mercado interno brasileiro (FELIPE, 2011). Estima-

se que entre 60% (sessenta por cento) e 80% (oitenta por cento) da cocaína 

consumida no Brasil é boliviana (SÁ, 2018b).  

A qualidade da coca boliviana é inferior, em relação à droga colombiana e 

peruana, no entanto há uma demanda interna pelo produto. A coca de melhor 

qualidade destina-se à Europa e, em geral, são comprados lotes de cocaína peruana 

para esse fim.   

A permeabilidade da fronteira boliviana e a proximidade dos principais centros 

consumidores, tais como Rio de Janeiro e São Paulo, são algumas das razões que 

estimulam a manutenção desse comércio. Cabe destacar, também, que grande 

parte da produção de cocaína peruana também entra no Brasil através da Bolívia, 

uma vez que a fiscalização das autoridades bolivianas é menos eficaz. 

O Governo boliviano não disponibiliza dados consistentes a respeito da área de 

plantio de folha de coca. Além disso, há uma proximidade de autoridades bolivianas 

com os grupos cocaleiros (plantadores legais de folhas de coca), dificultando uma 

estimativa mais exata da produção de cocaína boliviana. Atualmente, o Governo 

boliviano autorizou a plantação legal de 24.000 (vinte quatro mil) hectares de folhas 

de coca, com o fim de atender ao costume local de consumo da folha.  

No entanto, avalia-se que essa produção é muito superior que a demanda 

interna, bem como a folha de coca produzida na região de Chapare, onde se 

concentra a maior parte das plantações, é voltada para a transformação em pasta 

base de cocaína, por ter uma qualidade maior em relação àquela produzida na 

região de Yungas, a qual é voltada para o consumo da folha. Os últimos dados da 

UNODC, a respeito da produção boliviana, são de 2008 e avaliam uma produção, 

por hectare, menor do que ocorre no Peru e na Colômbia.  

Mesmo considerando que não houve incremento na qualidade do plantio e da 

transformação da folha de coca em pasta base de cocaína, dados conservadores 
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apontam que a Bolívia produziria, em 2016, cerca de 85 (oitenta e cinco) toneladas 

anuais de cocaína, mas existem avaliações que apontam que essa capacidade 

supera as 150 (cento e cinquenta) toneladas anuais da droga.  

O Paraguai, atualmente, é o maior produtor de maconha da América do Sul, 

sendo o Brasil seu principal destino, quer seja como mercado consumidor ou como 

área de passagem para exportação. Somente no ano de 2017, foram apreendidas 

mais de 300 (trezentas) toneladas de maconha, sendo a maior quantidade dos 

últimos 22 (vinte dois) anos. Cerca de 80% (oitenta por cento) da maconha 

apreendida, no País, é de origem paraguaia. (PF/MJ, 2018) 

O cultivo da maconha, conhecida como “prensado”, iniciou no Departamento de 

Amambay, fronteiriço ao Brasil, e vem se expandindo para o norte e centro do país. 

Atualmente, o Governo paraguaio avalia que as áreas de cultivo ocupem mais de 

seis mil hectares. Mas, diferente de outros países produtores, como o Marrocos e a 

Colômbia, onde o cultivo, não o comércio, é permitido, a maconha paraguaia é ilegal 

e de baixa qualidade.  

A Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) do Paraguai estima que o comércio 

da maconha, no país, gira em torno de 710 (setecentos e dez) milhões de dólares ao 

ano e emprega cerca de 20 (vinte) mil trabalhadores rurais. Esse montante 

representa quase 3% (três por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) paraguaio. 

A maior parte da produção ilegal está localizada em setores utilizados para a 

agropecuária, na região de pastos e regiões desflorestadas. As outras partes estão 

localizadas em áreas de assentamentos e, em menor parte, em áreas de proteção 

ambiental, como o Parque San Rafael e o Parque Mbaracayú, localizados a 

Nordeste e a Sudeste do país, respectivamente.  

O cultivo e o escoamento da droga, normalmente, são favorecidos pela 

cumplicidade das autoridades policiais paraguaias, as quais recebem propina para 

manter uma política de não intervenção direta. As operações que resultam ser mais 

eficazes são as coordenadas pela SENAD, que trabalha, conjuntamente, com a 

Polícia Federal brasileira. Todavia, a SENAD tem um orçamento, anual, aquém de 

suas necessidades para combater esse tipo de ilícito. 

Cabe destacar que, os Departamentos de San Pedro e Concepción são 

utilizados como área de atuação do Exército do Povo Paraguaio (EPP), o qual tem, 

como base de renda, os negócios ilícitos que envolvem o narcotráfico. Acredita-se, 

ainda, que o EPP esteja realizando a segurança das maiores áreas de cultivo, assim 
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como a intermediação da compra da produção para o Primeiro Comando da Capital 

(PCC), o qual busca controlar toda a cadeia de produção da maconha paraguaia, 

visando a expandir o mercado e aumentar seus lucros. 

Dessa forma, impulsionados pela diversificação de mercado, os produtores 

paraguaios, fomentados pelo PCC, estão expandido a produção de maconha tipo 

skunk. Este tipo de produto obtém maior demanda de mercado, atualmente, 

chegando a ser até a 10% (dez por cento) mais rentável que o da maconha 

tradicional.  

Desde o início de 2018, a maconha tipo skunk, de origem paraguaia, vem 

sendo apreendida em volumes cada vez maiores, principalmente, na região 

fronteiriça de Amambay. Os pequenos produtores agrícolas paraguaios estão 

realizando a substituição do plantio da maconha tradicional para o skunk, visando a 

aumentar os ganhos com a comercialização. Hoje, este tipo de droga é produzida, 

em maior parte, na Colômbia e no Peru e é escoada pelos rios da Amazônia até 

entrar em território brasileiro. Portanto, a produção paraguaia poderia competir 

diretamente com a colombiana, uma vez que os custos logísticos para escoamento 

são menores. 

Grande parte da produção paraguaia de maconha é oriunda das localidades 

próximas às cidades brasileiras de Ponta Porã/MS, Bela Vista/MS e Coronel 

Sapucaia/MS. O principal destino dessa droga é o Brasil, visando a atender aos 

mercados consumidores das Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Embora o 

“Polígono da Maconha”, na Bahia e em Pernambuco, abasteça a Região Nordeste, 

há registros de apreensões de maconha paraguaia, em grandes volumes, na Bahia 

e em Rondônia, em 2018.(PF/MJ, 2018) 

Dados apontam uma área de plantio de, pelo menos, seis mil hectares, no 

Paraguai, com uma produção de três toneladas, anuais, por hectare. Somente na 

região de fronteira com o Mato Grosso do Sul, estima-se que há mais de 2.000 (dois 

mil) hectares de plantações dessa droga. É possível, ainda, que pelo menos, 60% 

(sessenta por cento) da produção paraguaia visa ao mercado consumidor brasileiro.  

Tendo como base cálculos simplificados, pode-se inferir que, com base na 

capacidade de produção de maconha paraguaia, por hectare, ter-se-ia uma 

exportação entre 7 e 10 mil toneladas de maconha, destinadas ao Brasil. Essa 

quantidade é, aparentemente, muito superior à demanda interna pela droga, 
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demonstrando o grande volume de maconha comercializado no Brasil oriundo do 

Paraguai. 

Por outro lado, dados da Operação Nova Aliança, da Polícia Federal brasileira 

com órgãos de segurança pública paraguaios, nos primeiros meses de 2018, 

indicam uma erradicação e apreensão de, aproximadamente, 1.500 (mil e 

quinhentas) toneladas, tanto por meio da destruição de pés de maconha e de 

sementes quanto da droga já pronta para venda.  

Outro dado relevante é que, nos últimos 4 (quatro) anos, foram apreendidas 

mais de 60 (sessenta) toneladas de maconha em embarcações com destino à Bacia 

do Prata, comprovando que a produção do Paraguai também se destina a outros 

países da América do Sul, especialmente à Argentina. Da mesma forma, também 

ocorre a exportação de cocaína boliviana em embarcações paraguaias, inclusive 

destinada para fora do continente, por meio do transbordo das cargas em 

Montevidéu, no Uruguai.  

O Paraguai também é rota de entrada de cocaína no Brasil, especialmente a 

cocaína oriunda da Bolívia e do Peru, aproveitando-se das facilidades já 

estabelecidas para o tráfico de maconha. Logo, o Paraguai caracteriza-se como 

centro nevrálgico do tráfico de drogas no subcontinente, quer seja pela produção de 

maconha, quer seja pelas facilidades apresentadas para o escoamento do tráfico 

oriundo do Peru ou da Bolívia. 

Não se pode deixar de citar o Brasil como um grande fomentador do 

mercado consumidor de drogas e como rota de exportação de cocaína, 

principalmente voltada para a Europa. No âmbito do consumo interno, não há dados 

consolidados sobre o número de usuários e a quantidade de consumo das drogas, 

no Brasil, principalmente pela falta de estudos oficiais e de trabalhos de instituições 

privadas, que poderiam dimensionar o consumo per capita da droga ou consumo 

médio dos usuários/dependentes.  

O levantamento governamental mais recente data de 2010, com o VI 

Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes 

do Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública e Privada de Ensino nas 27 

Capitais Brasileiras (CEBRID, 2010), encomendado pelo Centro Brasileiro de 

Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID), da Universidade Federal de São 
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Paulo (UNIFESP). A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) ganhou, em 2014, edital do 

Ministério da Justiça (MJ), por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas (SENAD), para realizar o III Levantamento Domiciliar de Uso de Drogas no 

Brasil. No entanto, até o presente momento, o resultado do estudo não foi 

consolidado e entregue ao Ministério da Justiça. Os demais levantamentos 

ocorreram há mais de 10 (dez) anos e não dimensionam estimativas de quantidade 

de droga consumida, tendo como foco o usuário. 

Essa ausência de dados nacionais, além da alta variação de preço da droga, 

conforme os motivos citados anteriormente, não permite estimar, com perfeita 

certeza, qual o volume de drogas que entra no País e os recursos auferidos pelas 

organizações criminosas com o narcotráfico. 

Acrescenta-se a isso que, atualmente, há um maior acesso às drogas no 

País do que quando foi realizada a maioria dos estudos, que contém as estimativas 

de números de usuários, o que infere que os dados levantados na década passada 

são subestimados para os dias de hoje. Bem como os estudantes, que à época 

foram pesquisados, hoje são adultos, inferindo a possibilidade de manutenção do 

consumo. A legislação penal prevê sanções ao consumidor de drogas, que variam 

de advertência à prestação de serviços comunitários. No entanto, na prática, ocorre 

uma descriminalização parcial do uso de drogas, à medida que pessoas flagradas 

com drogas, que caracterizem o consumo próprio, não são autuadas pelas Polícias 

e o Ministério Público não oferece denúncia. 

Por outro lado, há estudos em outros países que abordam o provável 

consumo per capita e o consequente volume de drogas traficado, como os trabalhos 

produzidos pelo Escritório de Política Nacional de Controle de Drogas, subordinado 

ao Gabinete Presidencial dos Estados Unidos da América (EUA), utilizando um 

método nomeado de The Sequential Transition and Reduction Model (O Modelo de 

Transição e Redução Sequencial). Porém, no momento, não há dados fidedignos 

para afirmar sobre um percentual de usuários de drogas no País. 

Assim, utilizando-se dos poucos estudos disponíveis no Brasil, cruzando 

com dados de agências estrangeiras, como o Escritório de Política Nacional de 

Controle de Drogas, dos Estados Unidos da América e o Observatório Europeu de 

Droga e Toxicodependência, além da UNODC, avalia-se que é provável que a 

demanda de drogas, no Brasil, anualmente, está em torno de 255 (duzentos e 
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cinquenta e cinco) toneladas de cocaína e de 2900 (dois mil e novecentos) 

toneladas de maconha, conforme análise de Órgãos de Inteligência especializados 

neste tema. Com base nos volumes apresentados, anteriormente, é provável que os 

usuários de drogas no Brasil forneçam, anualmente, às organizações criminosas, 

uma quantia superior a R$ 17 bilhões. (NOGUEIRA, 2018) 

A utilização do Brasil, como rota internacional do narcotráfico, visa, 

principalmente, à exportação da cocaína andina para a Europa. Dados indicam que 

o quilo da cocaína, em valores de atacado, nos países como Espanha, Malásia e 

Austrália é de aproximadamente 300 euros por grama (NUCCI; GOMES, 2017). 

Observa-se que essa cocaína que chega à Europa, e possui um alto grau de pureza, 

ainda sofrerá a adição de outros produtos antes da sua venda ao usuário final. 

O Brasil ainda é o país, da América do Sul, com maior fluxo comercial com a 

Europa. Somente em 2017, o País exportou quase 100 (cem) milhões de toneladas 

em produtos para aquele Continente, entre minérios, grãos e produtos 

manufaturados. Desse total, mais de 13 (treze) milhões de toneladas seguiram para 

a Europa, em cerca de 517.000 (quinhentos e dezessete mil) contâineres.  

Um maior incremento na fiscalização dos portos, principalmente a partir de 

2016, no Porto de Santos/SP, permitiu iniciar a apreensão de toneladas de drogas 

que seguiam para a Europa, até então, com baixos índices de apreensões.  

A maior parte da cocaína exportada segue como cloridrato de cocaína, com 

alto grau de pureza. O produto, por vezes é refinado desde o país produtor, como 

forma de garantir a qualidade, porém também é refinado em laboratórios no Brasil. 

Nesse caso, após a transformação da pasta base de cocaína em cloridrato de 

cocaína, a droga não sofrerá misturas e seguirá com alta pureza para a Europa.  

Dentro desse contexto, pode-se perceber que a região Centro-Oeste 

destaca-se entre uma das áreas fronteiriças mais atraentes ao narcotráfico, não só 

pelas facilidades geográficas, mas também pelas vias de comunicação e por estar 

eixada com a maior parte de seu mercado consumidor e sua rota de exportação, 

garantindo um fluxo constante de demanda e uma alta rentabilidade. 
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3.1.2 As Rotas do Narcotráfico 

 

O trabalho de identificação das rotas do narcotráfico é muito difícil, justamente 

pela alta lucratividade auferida nesse comércio, incentivando a criatividade e a 

diversificação de diferentes modais nesse fluxo. As apreensões de drogas são 

resultado da coincidência da rota com a fiscalização, não podendo afirmar que, onde 

não há apreensões, não há passagem de grandes volumes de drogas.  

Logo, para a identificação de possíveis rotas do narcotráfico, torna-se 

necessária a análise das rotas comerciais dentro do País, de acordo com a 

integração dos modais, visando ao fornecimento da droga aos maiores centros 

urbanos do País e na existência de portos e aeroportos, com rota comercial perene 

com destino à Europa.  

Quanto à navegação de interior, além dos rios amazônicos, que são 

largamente utilizados pelas organizações criminosas para escoar a droga para 

dentro do País, a partir da Colômbia, do Peru e da Bolívia, há um grande uso do Rio 

Paraná, a partir da cidade paraguaia de Salto Del Guairá - Paraguai. Da mesma 

forma, as cidades bolivianas de Puerto Suarez, de Puerto Aguirre e de Puerto 

Quijarro, fronteiriças com a cidade de Corumbá/MS, utilizam-se do rio Paraguai para 

escoar a droga proveniente do Chapare boliviano. Observa-se, ainda, que o Rio 

Paraná permite navegação, com transbordos e interseção de modais de transporte, 

até São Paulo.  

No que tange ao modal aéreo, verifica-se que é o meio mais utilizado para a 

entrada da cocaína boliviana e peruana que escoa também pela Bolívia e adentram 

nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. As aeronaves, vindas 

predominantemente da região de Chapare, pousam dentro da Bolívia, próximo à 

fronteira brasileira, a fim de obterem a maior autonomia possível para a entrada no 

Brasil. Os principais pontos de entrada a partir da Bolívia são as cidades de San 

Mathias, fronteiriça com Cáceres/MT, e Puerto Suarez, a qual faz fronteira com 

Corumbá/MS. 

  As aeronaves mais utilizadas são de pequeno porte, com capacidade de 

carga em torno de 500 kg (quinhentos quilos) e autonomia para cerca de 400 km 

(quatrocentos quilômetros), distância suficiente para entrar no Brasil, fugindo dos 

pontos de fiscalização próximos à fronteira e pousando em aeródromos 
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clandestinos, principalmente dentro de fazendas, em geral, no interior do estado de 

São Paulo/SP e do Paraná/PR. O valor de aquisição de uma aeronave de pequeno 

porte e o custo hora/voo são baixos, cerca de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais) por hora, com aviões de asa baixa, mono-hélice, sendo vendidos a partir de 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).  

A rota aérea partindo da Bolívia com destino ao interior de São Paulo é 

conhecida como “rota caipira” (ABREU, 2017) e é responsável por grande parte da 

movimentação de carga de cocaína que adentra no País.  

No entanto, o valor agregado da cocaína permite o investimento em outros 

meios aéreos, conforme se comprova com as recentes apreensões, com o uso 

aviões bi-motores, mais caros e com maior autonomia, e, inclusive, helicópteros, o 

que dificulta ainda mais o monitoramento do espaço aéreo e permite o pouso fora 

dos aeródromos. Essas aeronaves normalmente voam abaixo dos 5.000 (cinco mil) 

pés, fora da amplitude dos principais radares da Força Aérea e buscam se misturar 

ao tráfego normal aeronáutico, que ocorre, principalmente, entre os Estados do 

Centro-Oeste.  

Em 2018, como exemplo, houve apreensões de cocaína em helicóptero, em 

São Paulo/SP, e de maconha em avião agrícola, em Paraguaçu Paulista/SP, 

oriundos da região Centro-Oeste, confirmando a rentabilidade que o tráfico 

proporciona no investimento desse modal. 

Com relação aos voos domésticos, há pouco e, por vezes, nenhuma 

fiscalização das bagagens despachadas e das encomendas enviadas por empresas 

aéreas. Logo, é possível que haja tráfico de drogas em voos comerciais domésticos, 

sendo os poucos registros de apreensões, nos últimos anos, decorrentes das 

limitações estruturais que as instituições fiscalizadoras têm, tanto em seus efetivos, 

quanto em material, como escâneres e cães farejadores, dependendo quase que, 

exclusivamente, de trabalhos pontuais de Inteligência ou da iniciativa dos agentes.  

Quanto ao modal terrestre, pode-se afirmar que é o mais utilizado no tráfico de 

drogas. Dentro desse contexto, pode-se citar a utilização de veículos de passeio, 

passando pela contratação de “mulas”, que transportam a droga em ônibus 

interestaduais, até a preparação de caminhões, capazes de transportar toneladas de 
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drogas escondidas entre outras mercadorias. Atualmente, esse é o principal modal 

utilizado para o transporte da maconha, fruto da alta demanda da droga.  

Há muito pouca fiscalização entre as principais localidades que interligam o 

corredor de tráfico de coca da Bolívia para o Paraguai, principalmente, nas 

localidades bolivianas que demandam a Santa Cruz de La Sierra, tal como Villazón, 

Villamontes, Ycuiba e Boyuibe, as quais penetram na região Noroeste do Paraguai, 

ou então, seguem para o Norte da Argentina.  

Após entrar no Paraguai, o eixo principal é a Ruta 9, ramificando para a Ruta 5 

com direção a Pedro Juan Caballero; pela Ruta 10 com direção a Salto Del Guairá e 

pela Ruta 7 em direção a Ciudad Del Este e Hernandarias, nas quais a fiscalização 

pode ser considerada quase inexistente. 

O Exército do Povo Paraguaio (EPP) está envolvido com o narcotráfico e 

realiza o enlace de relações entre o PCC e a União dos Cocaleiros da Bolivia, 

visando à compra de coca pela rota Noroeste. Da mesma forma, o EPP participa do 

suporte de segurança na produção e no escoamento da maconha produzida no 

Paraguai, principalmente nos Departamentos de San Pedro, Concepción e 

Amambay. 

Em geral, as áreas utilizadas para o cultivo da maconha no Paraguai estão 

situadas nos Departamentos de Amambay, San Pedro, Concepción, Caaguazu, Alto 

Paraná e Canindeyú, estando, via de regra, eixadas com as estradas mais à leste, 

visando a facilitar o escoamento da produção para o Brasil. 

Quanto ao transporte da cocaína, há registros de apreensões de grande 

quantidade de cocaína em automóveis e caminhões. No entanto, é muito provável 

que a maior parte da cocaína e da sua pasta base seja traficada para o Brasil a 

partir de aeronaves e embarcações, sendo o modal terrestre utilizado para o 

transbordo dessa droga, ao longo da rota, até os laboratórios de refino e os centros 

consumidores, enquanto apenas uma menor quantidade segue diretamente da 

fronteira ao destino final, exclusivamente por meios terrestres. 

 Verifica-se, ainda, que as ferrovias propiciam a ligação dos Estados do Centro-

Oeste ao Sudeste, com alta capacidade de carga e com baixíssima fiscalização de 

órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Embora algumas malhas ferroviárias 

encontrem-se inativas ou sem fluxo constante de trens, nota-se que há tráfego 

perene entre Rondonópolis/MT e o Porto de Santos/SP, a fim de escoar a soja 
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produzida em Mato Grosso. Da mesma forma, ocorre a interligação de Corumbá/MS 

com o estado de São Paulo/SP. O modal ferroviário permite o transporte de 

quantidade expressiva de carga de cocaína ou da sua pasta, ligando as regiões 

fronteiriças do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul à região Sudeste. 

Verifica-se, dessa forma, que grande parte do narcotráfico se utiliza da região 

Centro-Oeste para escoar sua produção para o exterior ou, então, para o próprio 

mercado interno, valendo-se das mais variadas formas de transporte para garantir a 

eficácia das operações. A rentabilidade e o baixo custo logístico da droga escoada 

via eixo Centro-Oeste, contribui para a expansão do mercado e a maior aproximação 

das organizações criminosas junto a esses países. 

3.2 CONTRABANDO 

 
O contrabando, no Brasil, tem crescido nos últimos anos, atingindo recordes de 

apreensões nos últimos anos por parte da Receita Federal. Estima-se que a perda 

da indústria nacional, para o mercado paralelo, seja de aproximadamente de R$ 100 

bilhões de reais, somando-se a perda com a arrecadação de impostos, chega-se à 

soma aproximada de R$ 146 bilhões de reais. Dentre os materiais contrabandeados, 

encontram-se eletrônicos, inseticidas e, principalmente, os cigarros e os vestuários.  

Na região da fronteira Centro-Oeste concentra a maior incidência do 

contrabando de cigarros e de vestuários, os quais representam 63% (sessenta e três 

por cento) e 20% (vinte por cento), respectivamente, de todo o mercado legal destes 

produtos, no Brasil. (ROLLI, 2018) 

O cigarro está entre os principais produtos contrabandeados e apreendidos 

pela Receita Federal, representando cerca de R$ 1 bilhão em confisco em 2017. As 

regiões que foram feitas mais apreensões nos últimos anos foram São Paulo com 

22% (vinte e dois por cento) seguido pela região Centro-Oeste (Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul) com 20% (vinte por cento) das apreensões.(ROLLI, 2018) 

O contrabando serve para girar o fluxo de capital das organizações criminosas, 

sendo parte fundamental para garantir respaldo financeiro das quadrilhas, servindo 

como renda complementar para o crime. Dentro deste contexto, destaca-se o cigarro 

contrabandeado do Paraguai, o qual abastece boa parte do comércio ilegal 

brasileiro. 
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O contrabando de cigarros oriundo do Paraguai é crescente e adentra, 

principalmente, pela região de Mato Grosso do Sul e Paraná. Hoje, estima-se que 

90% (noventa por cento) da produção de tabaco paraguaio destina-se aos mercados 

ilegais do Brasil e da Argentina, gerando um montante em torno de 2,9 (dois vírgula 

nove) milhões de dólares.(NEUMANN; PAGE, 2018)  

A produção de tabaco, no Paraguai, é o segundo maior contribuinte, em 

arrecadação de impostos, sendo superado apenas pela Companhia Nacional de 

Eletricidade, conforme dados do Ministério da Fazenda. Presume-se, ainda, que o 

Paraguai produza vinte vezes mais tabaco do que é necessário para a sua demanda 

interna. Portanto, pode-se inferir que não há interesse, por parte do Governo 

paraguaio, em reduzir a produção tabacaleira, uma vez que o Produto Interno Bruto 

paraguaio é dependente desta produção.  

 O escoamento deste produto se dá ao longo de toda a fronteira, no entanto, os 

principais eixos de escoamento estão na região Centro-Oeste do País, sendo: a BR 

163, a BR 267, a BR 277 e a BR 487, as quais permeiam, em geral, as localidades 

que servem de ponto de distribuição, em território paraguaio, tal como San Carlos, 

Bella Vista Do Norte, Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, Ypehu, Salto Del Guairá, 

Hernandarias e Ciudad Del Este.  

Da mesma forma, ocorre a utilização de pequenas e médias embarcações, 

pelo rio Paraguai, utilizadas para transpor a fronteira e adentrar em território 

brasileiro. Os pontos de passagem localizam-se, principalmente, nas regiões de 

Bahia Negra, Fuerte Olimpo e de Capitán Carmelo Peralta, ou então, no rio Paraná, 

por intermédio da região de Salto Del Guairá e do Lago de Itaipu, visando à 

introdução, do produto, na região do estado do Paraná. Vale destacar que muitas 

dessas embarcações utilizam de blindagem de proteção, visando a proteger seus 

tripulantes durante a transposição dos rios. 

Pode-se considerar que a região de Ciudad del Este, no Paraguai, funciona 

como centro irradiador dos ilícitos regionais no Cone Sul. Atualmente, a cidade 

possui cerca de 500 (quinhentos) mil habitantes, com mais de 40 (quarenta) 

nacionalidades, entre elas brasileiros, argentinos, tailandeses, russos, libaneses, 

chineses, coreanos, japoneses, colombianos, mexicanos, dentre outros. Estima-se 

que 70% (setenta por cento) dos produtos vendidos no local não são controlados 

pelas aduanas ou pelo fisco, criando as condições favoráveis para estimular o 

contrabando regional. 
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O aeroporto Guarani de Ciudad del Este, semanalmente, recebe aviões com 

carga oriunda da China e avalia-se que cerca de 90% (noventa por cento) desses 

produtos tenha como destino final o mercado consumidor brasileiro.(NEUMANN; 

PAGE, 2018)  

Em geral, tanto o sistema aeroportuário como o sistema aduaneiro apresentam 

um sistema de segurança frágil e são mantidos por funcionários de empresas 

terceirizadas. Aliado a este fato, somam-se os episódios de corrupção, 

enfraquecendo a fiscalização e a apreensão de produtos ilegais. 

A comercialização ilegal faz parte da economia paraguaia, uma vez que cerca 

de US$ 20 bilhões, em produtos ilegais, são vendidos para o Brasil. (CÁRDENAS et 

al., 2017)  No entanto, conforme estimativa do ano de 2018, o Produto Interno Bruto 

(PIB) paraguaio alcançou cerca de US$ 90 bilhões, logo, pode-se deduzir, de forma 

geral, que cerca de 22% (vinte por cento) do PIB paraguaio é oriundo do comércio 

ilegal.   

Já na região fronteiriça com a Bolívia, mais especificamente na região de 

Corumbá/MS, é grande o fluxo de contrabando de tecidos e vestuário com destino 

aos grandes centros de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na região de Cáceres/MT, 

também ocorre o contrabando de vestuário, mas em menor quantidade em relação a 

Corumbá/MS. 

Enfim, as perdas em arrecadação pelo País, assim como para a indústria 

nacional são consideráveis com relação ao crescimento do mercado paralelo. Em 

geral, o comércio ilegal de produtos está interligado com as organizações 

criminosas, seja de forma direta ou indireta, visando diversificar o fluxo de caixa das 

facções. A região Centro-Oeste destaca-se neste contexto, quer seja pelo aumento 

do contrabando de cigarros e produtos paralelos, oriundos do Paraguai ou do 

contrabando de tecidos e vestuário de origem boliviana.  

3.3 TRÁFICO DE ARMAS 

 
O tráfico internacional de armas está entre as três maiores atividades criminosas 

do mundo, atrás do tráfico de drogas e de seres humanos. Acredita-se que o tráfico 

de armas movimente cerca de US$ 50 bilhões por ano, podendo ser comparado ao 

faturamento de um dos maiores bancos da América Latina. 

As armas chegam às fronteiras brasileiras, principalmente pelas fronteiras com o 

Paraguai, com a Bolívia, com a Colômbia e com a Argentina. No entanto, a maior 
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parte, tem origem no Paraguai. Em geral, utilizam-se do modal terrestre para 

abastecer os grandes centros urbanos e suprir as organizações criminosas 

brasileiras. Estima-se que cerca de 60% das armas contrabandeadas para o Brasil 

tenham como destino o Estado do Rio de Janeiro. (AQUINO, 2010) 

O Paraguai, país vizinho ao Brasil, responde pela maior parte das armas e 

munições que vão parar nas mãos das organizações criminosas (ORCRIM), dos 

grandes centros brasileiros, e que têm como origem os Estados Unidos da América 

(EUA) e são negociadas na tríplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai, seguidos 

pela Bolívia e Uruguai em menor escala. 

Estudos realizados pelo Departamento de Estado norte-americano apontam que o 

Crime Organizado brasileiro é o principal comprador de armas com origem nos EUA, 

via Paraguai, e aproximadamente 120 (cento e vinte) importadores paraguaios foram 

responsáveis por importarem mais de 25.000 (vinte e cinco mil) armas no ano de 

2016, destacando a importação de pistolas da marca Glock, fuzis e mais de 52 

(cinquenta e dois) milhões de munições (O PARANÁ/REDAÇÃO, 2018).  

Embora o tráfico de armas se estenda por toda a faixa de fronteira, há uma 

predominância desta ação criminosa na região do Paraná e do Mato Grosso do Sul. 

As rotas empregadas no transporte desses ilícitos envolvem, principalmente, a 

modalidade terrestre, que é a principal na faixa de fronteira seca Brasil-Paraguai. A 

modalidade aérea, compreendida entre Bolívia e o Paraguai, e a fluvial, através do 

Lago de Itaipu, no Paraná, complementam a atividade.  

Autoridades paraguaias relatam e existência de armas ilegais oriundas da Bolívia 

que utilizam rotas por dentro do Paraguai, e são transportadas principalmente por 

caminhões baú que levam colchões para o país andino e no retorno vem com 

colchões “defeituosos” pelo Estado do Mato Grosso, como devolução para a fábrica, 

porém recheados de armas e peças de armas para serem montadas dentro do 

Brasil.  

O armamento principalmente de origem americana entra de maneira legal no 

Paraguai, com o devido registro fiscal e alfandegário paraguaio, facilitando o tráfico 

de armas e munições pelas ORCRIM brasileiras, que tem a preferência por fuzis e 

pistolas, considerados de uso restrito no Brasil.  

Dessa forma, tais armamentos entram legalmente no país fronteiriço e, devido à 

falta de fiscalização das autoridades e as facilidades de aquisição, são revendidos 
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para criminosos brasileiros. Verifica-se, ainda, que não existe uma “padronização” 

no tocante ao modelo das armas contrabandeadas. 

A entrada de armas no Brasil é feita, basicamente, de duas maneiras: por meio do 

envio de pequenas quantidades de armas e munições, escondidas no interior de 

automóveis (em fundos falsos na lataria e tanques de combustível), ou em grandes 

quantidades, escondidas em caminhões de carga, da mesma forma que é realizado 

o tráfico de entorpecentes. As armas adquiridas nos EUA chegam no Paraguai por 

intermédio de grandes importadores, seguem para as revendas em três grandes 

mercados que se aproximam do consumidor final, principalmente, nos Municípios de 

Pedro Juan Caballero, onde estão as maiores centrais de comercialização, Salto Del 

Guairá e Ciudad Del Este. 

Como exemplo, em uma única abordagem, em 26 de fevereiro de 2018, a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) no Km 216 da BR 116  (Rodovia Presidente Dutra), 

apreendeu 10 (dez) fuzis, 34 (trinta e quatro) pistolas, 01 (uma) granada de mão e 

23.794 (vinte e três mil setecentos e noventa e quatro) munições de diversos 

calibres, acondicionados em 02 (dois) cilindros metálicos. Todo o material, antes de 

entrar no Brasil, teve como origem o Paraguai, e o destino era a favela Nova 

Holanda, localizada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro/RJ.  

O Governo americano, após tratativas, decidiu, em 15 de maio de 2018, não 

exportar armamento e munição para o país vizinho, exigindo do Governo paraguaio 

detalhes sobre as certificações e os registros, de modo que identifiquem os 

verdadeiros donos das armas e munições que são comercializadas no Paraguai. O 

objetivo era reduzir ações do Crime Organizado, pressionando a Dirección de 

Material Bélico (DIMABEL) e o próprio Governo paraguaio a adotar medidas mais 

efetivas no controle de armas e munições que comercializa, principalmente, de 

origem americana. 

As relações comerciais serão restabelecidas somente após o Paraguai realizar 

certificações seguras e com a identificação dos reais compradores de armas no seu 

país. Até o presente momento, o embargo estadunidense permanece vigente. 

O Crime Organizado no Brasil encontra-se em uma ascendente compra de armas 

e munições, com destino aos grandes centros brasileiros, provocando uma 

verdadeira guerra entres facções criminosas na disputa por espaço e poder. Com o 

incremento da fiscalização, por parte dos EUA, é possível que os importadores 
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paraguaios buscarão novos fornecedores para atender à demanda das ORCRIM 

brasileiras.  

O Ministério do Interior do Paraguai, durante as investigações, identificou que, 

apenas uma das importadoras, tentou realizar a compra de mais de 7 (sete) mil 

pistolas da Turquia (O PARANÁ/REDAÇÃO, 2018), demonstrando a busca por 

novos fornecedores internacionais.   

Com a moratória, vigente pelos EUA, visando a não exportar armamentos para o 

Paraguai até que a DIMABEL, comprove, detalhadamente, as certificações e os 

registros que confirmem os verdadeiros donos as armas vendidas, poderá ocasionar 

impacto no tráfico de armas e munições praticado por ORCRIM brasileiras.  

Acredita-se, ainda, que as organizações criminosas estão encontrando mais 

dificuldades para comprar armamentos de fornecedores paraguaios. Dessa forma, 

crescem de importância os fornecedores de armamentos de outros países para 

prover a demanda reprimida desde o segundo semestre de 2018. 

3.4 LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

A lavagem de dinheiro é parte fundamental para o funcionamento do sistema 

transnacional de ilícitos, uma vez que permite a circulação de bens entre as diversas 

organizações criminosas e seus colaboradores.  

Neste gênero de ilícito, em geral, as organizações criminosas utilizam-se de 

estabelecimentos ou outros empreendimentos legais para dar um contorno legitimo 

aos recursos ilícitos auferidos pelos crimes transnacionais. 

Existem várias maneiras utilizadas para a lavagem de dinheiro, no entanto, a 

cada dia as organizações criminosas buscam novas modalidades que visam burlar a 

lei e, ao mesmo tempo, permitem girar o capital obtido de forma ilegal. Na América 

do Sul, verificou-se que a agricultura estaria sendo utilizada para mascarar ganhos 

oriundos de crimes transnacionais, principalmente por intermédio de Cooperativas 

Agropecuárias no Paraguai. 

De igual forma, em 2018, o Governo argentino desbaratou uma organização 

que lavava dinheiro em Puerto Iguazu, utilizando-se de uma rede de cassinos. Essa 

rede era responsável por grande parte da lavagem de recursos na região da Tríplice 

Fronteira. Neste mesmo caso, verificou-se que parte dos recursos eram remetidos 
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para o Líbano e, supostamente, estaria direcionado a sustentação de grupos 

terroristas. 

A Argentina, o Brasil e o Paraguai são membros do Grupo de Ação Financeira 

Internacional da América Latina (GAFILAT), o qual tem a finalidade de desenvolver e 

implementar a estratégia global e integral para combater a lavagem de dinheiro. No 

entanto, pode-se afirmar que o esforço conjunto do GAFILAT para combater este 

ilícito beira quase a inépcia, apesar da necessidade de medidas mais eficazes para 

o enfrentamento do crescimento desta modalidade de crime no entorno regional. 

O Mercosul possui também a Comissão de Prevenção de Lavagem de Dinheiro 

e do Financiamento do Terrorismo. Contudo, tampouco apresentou, desde a sua 

criação, respostas adequadas ao problema em pauta. 

Dentre os principais locais aos quais são destinados recursos para lavagem de 

dinheiro na fronteira Centro-Oeste, pode-se destacar as cidades bolivianas de 

Puerto Suarez, a qual faz fronteira com Corumbá/MS e San Mathias, fronteira com 

Cáceres/MT. Tem-se, ainda, no Paraguai, Pedro Juan Caballero – fronteira com 

Ponta Porã-MS e Salto del Guairá – fronteira com Guaira/PR. 

Entretanto, o maior volume circulante de lavagem de dinheiro está localizado 

na Tríplice Fronteira, nas regiões de Puerto Iguazu, na Argentina, e de Ciudad del 

Este no Paraguai.  

Estima-se, que a lavagem de dinheiro em Ciudad del Este movimente mais de 

40% (quarenta por cento) do capital ilegal obtido pelo contrabando, tráfico de armas 

e do narcotráfico. Por este motivo, os EUA, em parceria com o Governo paraguaio, 

estabeleceram um escritório da Drug Enforcement Administracion (DEA), na região, 

para buscar rastrear movimentos financeiros suspeitos. 

Isto posto, verifica-se que o crime de lavagem de dinheiro é peça fundamental 

para movimentar as engrenagens dos crimes transnacionais, dando fluidez e 

movimento financeiro aos negócios ilegais. No subcontinente, destacam-se, 

principalmente, o Paraguai e a Bolívia, porém torna-se muito simplista apontar 

somente esses dois países, uma vez que essa modalidade de crime ramifica-se, 

globalmente, por intermédio de várias empresas e colaboradores. 

3.5 PANORAMA 

 
Em virtude do exposto, neste capítulo, pode-se depreender que o Paraguai e a 

Bolívia estão entre os principais atores dentro do contexto dos crimes transnacionais 
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que incidem na região da fronteira Centro-Oeste. Pode-se afirmar essa 

argumentação em virtude da concentração e expansão das organizações criminosas 

brasileiras a partir da região fronteiriça com esses países.  

Ao mesmo tempo, pode-se afirmar que tanto o território boliviano, quanto o 

território paraguaio servem às rotas de abastecimento da cocaína oriunda da Bolívia 

e do Peru, além de serem os principais produtores de maconha e cocaína que 

abastecem o mercado brasileiro. Para tal, é utilizada a rede rodoviária, 

principalmente, diversificando a distribuição por meio fluvial através do Rio Paraguai 

e por meio aéreo. 

Grande parte das armas ilegais que chegam até às organizações criminosas 

brasileiras tem origem na importação paraguaia. As autoridades paraguaias não 

possuem o controle efetivo sobre o comércio dessas armas, contribuindo para a 

disseminação do tráfico de armas no subcontinente. 

O contrabando é elevado em território paraguaio e, geralmente, possui ligações 

com as redes criminosas. O contrabando de cigarros é a principal modalidade de 

comércio ilegal que gera recursos para a criminalidade e, ao mesmo tempo, é a 

segunda maior fonte de arrecadação do Paraguai. Em geral, a região fronteiriça é 

utilizada para a lavagem do dinheiro obtido com todos esses crimes transnacionais, 

criando um ciclo ilegal que mantém e fortalece as principais organizações criminosas 

brasileiras. Assim, pode-se afirmar que o Paraguai destaca-se como centro 

nevrálgico do tráfico de drogas, podendo ser considerado como polo irradiador de 

crimes transnacionais na região. 

A partir de agora, apresentar-se-ão as principais organizações criminosas 

responsáveis por manter o ciclo descrito anteriormente. Assim como será 

apresentado o panorama dessa transnacionalização criminal e seus aspectos mais 

relevantes que influenciam na dinâmica fronteiriça da região Centro-Oeste. 
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4. PRINCIPAIS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS BRASILEIRAS ATUANTES NA 
REGIÃO FRONTEIRIÇA CENTRO-OESTE 

4.1 O Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) na região 
fronteiriça 

 

A presença do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Paraguai data desde o 

final da década de 1990, no mesmo período que Beira Mar chegava ao Paraguai. A 

facção teve um acelerado crescimento nos estados do Paraná e do Mato Grosso do 

Sul. A existência do PCC nesses estados já era perceptível no início da década de 

2000, incentivada, principalmente, pelas transferências de líderes da organização 

para penitenciárias do Paraná e do Mato Grosso do Sul. 

“Juntou a fome com a vontade de comer", dizendo que a partir de 2000, 

essa migração se intensificou e somente há dois anos o Paraguai passou a 

reagir expulsando imediatamente brasileiros associados ao PCC presos 

naquele país. (DIAS, 2018) 

Após a rebelião prisional promovida pelo PCC em 2006, a interiorização da 

facção, rumo à fronteira, foi acelerada, obtendo um crescimento considerável, além 

de uma maior aproximação com a criminalidade boliviana e paraguaia. Após a 

chegada dos faccionados na região da faixa de fronteira, vários levantes surgiram 

em unidades prisionais, principalmente em Dourados-MS, Corumbá-MS e Foz do 

Iguaçu-PR. 

No entanto, o processo de transnacionalização dos integrantes do PCC 

cresceu nos últimos anos, sendo cada vez mais usual as alusões a membros da 

facção em territórios paraguaio e boliviano por parte das mídias locais. Pode-se 

afirmar que a alta densidade da ocupação da fronteira, em pontos específicos, tal 

como Corumbá, Cáceres e Ponta Porã orientou rotas do tráfico, facilitando as 

operações do narcotráfico. 

A criminalidade do estado do Paraná também contribuiu para que ocorresse 

uma “contaminação” das penitenciárias paraguaias de fronteira, disseminando seus 

métodos e recrutando criminosos para participar da facção paulista. 

Brasileiros, filiados ao PCC, que foram presos no Paraguai foram os 

responsáveis por expandir as células do grupo nas penitenciárias. No entanto, boa 

parte dessas células foram interiorizadas no país, devido à política de transferência 

de presos perigosos para prisões mais seguras em Assunção, adotada pelo próprio 

Governo paraguaio. 
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Os tipos de infrações cometidos pelos integrantes do PCC, no território 

paraguaio, também foram evoluindo. Inicialmente, os criminosos buscavam: adquirir 

armas para atender ao mercado do narcotráfico, a aquisição de maconha, roubos de 

veículos na fronteira e o homizio em território paraguaio, visando a ficar fora do 

alcance das autoridades brasileiras.  

Posteriormente, as ações passaram a ser mais complexas, como a compra de 

lotes de diversos armamentos e munições, além do aumento exponencial do tráfico 

de cocaína e maconha.  Entretanto, o ápice dos eventos envolvendo o crime 

organizado foi o assalto à Prossegur em Ciudad Del Este em 2017, o maior da 

história do Paraguai. (PEREZ, 2017)  

Na Bolívia, o avanço do PCC segue o mesmo padrão, ou seja, por intermédio 

da cooptação de criminosos no sistema prisional. Dessa mesma forma, as ações da 

facção, em território boliviano, estão cada vez mais violentas e complexas. Por outro 

lado, as ações repressivas contra membros do PCC geram grande impacto na mídia 

e, em geral, mobilizam a alta cúpula da Segurança Pública do país. 

Inicialmente, a aproximação das facções brasileiras na faixa de fronteira não foi 

bem aceita, tendo certa rejeição por parte dos grupos dominantes na região. Pode-

se citar o enfrentamento ocorrido entre as organizações paraguaias estabelecidas 

na região de fronteira e o PCC. O confronto foi realizado na região geminada de 

Pedro Juan Caballero-Paraguai e Ponta Porã-MS, que pode ser considerada como 

um dos principais hub de narcóticos na fronteira brasileira.  

Hoje, a importância de Pedro Juan Caballero, deve-se ao fato de os 

narcotraficantes da capital de Amambay terem aumentado a demanda por cocaína, 

utilizando-se de grupos bolivianos e peruanos. Desta maneira, Pedro Juan Caballero 

passou a ser o centro nevrálgico regional, tanto para aquisição da maconha, 

produzida no Paraguai, quanto para a compra do cloridrato e da pasta base de 

cocaína provenientes da Bolívia ou do Peru.  

Dentro desse contexto, sobressaiu-se o narcotraficante Jorge Rafaat, brasileiro 

da região da fronteira radicado no Paraguai, dono de diversos empreendimentos e 

articulado politicamente junto a algumas das principais lideranças do país. O 

progresso de Rafaat no narcotráfico ocorreu, ao mesmo tempo, quando o PCC 

estava expandindo seus negócios na região.  

No entanto, coube a Rafaat a tarefa de conter a expansão da facção paulista, 

impondo restrições aos grupos brasileiros com os fornecedores de entorpecentes 
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bolivianos e peruanos, além de impedir o acesso dos grupos brasileiros aos 

traficantes de armamentos na região. Consequentemente, após isso, foi iniciada 

uma ação de facções brasileiras aliadas para a derrubada do sistema vigente na 

região de Pedro Juan Caballero, culminando na execução de Rafaat.  

No evento, foi utilizada uma metralhadora calibre .50 para perfurar a blindagem 

do veículo utilizado pelo narcotraficante, em uma das ações mais complexas e 

brutais já deflagradas pelo crime organizado brasileiro. (RIBEIRO; CORRÊA, 2017) 

Essa ação só foi possível devido a uma coalisão entre o PCC, o CV e outros 

atores da fronteira, os quais buscaram dominar o controle da distribuição do tráfico a 

partir do Paraguai. A partir deste momento, o fluxo de maconha e cocaína na 

fronteira paraguaia passou a ser controlada por grupos brasileiros, assumindo uma 

nova escala de operação e acumulação de riqueza. 

Porém, há uma divisão de mercado entre os dois principais grupos, ou seja, o 

PCC e o CV. No contexto nacional, o PCC passa a fornecer cocaína e maconha às 

suas facções aliadas em outros Estados. No entanto, a partir de 2017, houve um 

grande incremento, com integrantes da facção participando diretamente da produção 

da droga, no Paraguai e na Bolívia, e na exportação da droga para a Europa.  

Já o CV, embora já possuísse uma abrangência nacional, há anos, também 

expandiu seus negócios. No entanto, a prioridade do Comando Vermelho é o Rio de 

Janeiro e a facção não possui a mesma estrutura organizacional e centralização de 

decisões como ocorre no PCC. Assim, a intermediação do narcotráfico, controlado 

pelo CV e seus aliados, está mais restrita à manutenção do fluxo das drogas entre 

as fronteiras e os locais de venda para o mercado consumidor interno. 

Com relação a transação internacional de narcotráfico, percebe-se que o PCC 

possui a hegemonia desse mercado. Antes da tomada de liderança do PCC no 

Paraguai, a intermediação da rota internacional de drogas era feita, em grande 

parte, por quadrilhas independentes e com baixo nível de violência, justamente por 

não estarem envolvidas na venda de varejo de drogas e em outros crimes.  

O Primeiro Comando da Capital, facção criminosa nascida em São Paulo, 

avança com ímpeto irrefreável por todo o território nacional e países 

vizinhos. (PEREZ, 2017) 

No entanto, essa atuação também ocorria de forma regionalizada, a partir da 

inserção em portos e aeroportos, por meio da cooptação de agentes públicos e de 
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empresas privadas. Muitas vezes, essas quadrilhas dominavam todo o fluxo da 

droga no País, desde a sua compra nas fronteiras até o seu embarque em aviões e 

navios. (ODILIA, 2018) 

 A participação das maiores organizações criminosas era restrita à venda da 

droga ou ao recebimento de parte dos lucros auferidos, não havendo envolvimento 

direto das organizações violentas nesse fluxo internacional. Porém, o PCC vem 

alterando essa dinâmica e participando diretamente, cada vez mais, nesse comércio 

das drogas para a Europa. (ODILA, 2018a) 

Essa expansão criminal do PCC na Europa, foi citada, pela primeira vez, em 

2008, por ocasião do fechamento do Relatório Anual do Departamento de Estado 

dos Estados Unidos da América, o qual traçava um painel da situação das drogas no 

mundo. Neste relatório, foram citadas as principais rotas utilizadas, às quais iniciam 

na Bolívia e no Paraguai, atravessam o território brasileiro e seguem com destino à 

Europa, tal como descrito no capítulo 3 deste trabalho.  

Essa ramificação criminal brasileira, em território paraguaio e boliviano, 

permitiu a expansão do PCC a um novo patamar, atuando além do narcotráfico e do 

tráfico de armas. A partir desse momento, a facção passa a gerenciar, em maior 

escala, o contrabando de cigarros, obtendo elevados lucros que servem de capital 

de giro para a organização. Paralelamente, inicia-se a fase de expansão para os 

países da Europa.  

Contudo, verifica-se que para o PCC alcançar um nível similar a das principais 

máfias do mundo, a organização necessita investir o dinheiro lavado em outras 

atividades, visando a ganhar maior força econômica. Atualmente, o PCC tem uma 

atuação econômica pouco sofisticada e proporcionalmente pequena se comparada 

ao peso do narcotráfico na economia da Colômbia ou do Marrocos. (FELLET, 2018) 

 Porém, hoje, o PCC pode ser considerado como uma empresa multinacional 

do crime, obtendo ganhos que a colocaria entre as maiores do Brasil. Para tal, 

utiliza-se de uma intrincada rede de lavagem de dinheiro, garantindo a sua expansão 

e prosperidade ao longo das últimas décadas. Utiliza-se de uma estrutura 

organizacional, faz investimentos no contrabando e financia parte da criminalidade 

incipiente.  
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Os negócios particulares dos líderes e da própria facção têm um 

faturamento estimado pela inteligência policial em, no mínimo, R$ 400 

milhões por ano. Alguns policiais acreditam que esse número pode chegar a 

cerca de R$ 800 milhões, o que colocaria o PCC entre as 500 maiores 

empresas do País. (ESTADÃO, 2018) 

Observa-se ainda a participação de máfias internacionais, no Brasil, envolvidas 

nesse tráfico. Há evidências da participação de integrantes das máfias italiana e 

sérvia, em São Paulo, nas ligações com as facções brasileiras. Esse contato é 

fundamental, não apenas no estabelecimento dos contatos pessoais necessários, 

mas na própria facilitação do pagamento pelas drogas enviadas e para a lavagem do 

dinheiro dessa intermediação. Acredita-se, ainda, que há integrantes do PCC na 

Espanha, em Portugal e na Suíça, participando de negociações no exterior. (ODILA, 

2018b) 

Destarte, pode-se verificar um crescimento das principais facções criminosas 

brasileiras, principalmente após o controle do comércio do narcotráfico paraguaio, 

assumindo o controle da compra e da distribuição das drogas, tanto da cocaína 

quanto o da maconha. Através da ramificação em território paraguaio, torna-se 

possível a compra direta da cocaína de origem boliviana ou de origem peruana. A 

cooptação de faccionados avança nos países lindeiros, garantindo a expansão do 

crime transnacional, gerenciado pelo PCC, no subcontinente. 

Além disso, o contrabando de cigarros cria o capital de giro necessário, 

contribuindo para o aumento das transações comerciais, gradualmente, com a 

Europa. O controle do fluxo de comércio do narcotráfico, no Paraguai e na Bolívia, 

garante a hegemonia do PCC, permitindo seu crescimento e colocando-o entre os 

principais atores do narcotráfico em atuação no Continente europeu. 

4.2 Aspectos relevantes sobre os crimes transnacionais na região 

 

O Paraguai e a Bolívia são os países com a maior presença de organizações 

criminosas brasileiras, na atualidade, embora a existência de criminosos brasileiros 

em terras paraguaias seja um fato antigo. No entanto, as ramificações criminais 

nesses países avançam em busca de novos espaços, impulsionadas pela 

rentabilidade das operações do narcotráfico.  
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Hoje, o Brasil é o segundo mercado consumidor de cocaína do mundo, ficando 

atrás somente dos Estados Unidos da América (EUA). Além disso, o Brasil destaca-

se como maior consumidor de crack do mundo. (REDAÇÃO, 2018)  

O mercado de psicotrópicos está em alta no mundo, atingindo cerca de 250 

milhões de usuários. O relatório elaborado pelo Escritório das Nações Unidas contra 

a Droga e o Delito (UNODC), em 2017, aponta que há indícios de um maior 

consumo de cocaína nos EUA e na Europa e que aumentaram os casos de 

tratamento por consumo desta droga. 

O mercado estadunidense é dominado pelos cartéis mexicanos que compram a 

cocaína, na maior parte, de produtores colombianos. Porém, no mercado europeu 

não há uma hegemonia de um único fornecedor de drogas. Em geral, esse mercado 

é dividido pelas máfias europeias. Contudo, essas organizações são abastecidas de 

cocaína produzida na América do Sul, principalmente a oriunda da Bolívia e do Peru. 

Os recursos, geralmente, são movimentados por meio do sistema dólar cabo 2 

na Bolívia e no Paraguai, para pagar a produção das drogas - cocaína e maconha. O 

sistema de lavagem de dinheiro dos criminosos inclui, ainda, a compra de postos de 

gasolina, hotéis, dentre outros. Porém, a maioria das transações regionais são 

realizadas por meio de dinheiro em espécie. (ESTADÃO, 2018) 

Nesse contexto, o Primeiro Comando da Capital vem buscando fornecer a 

droga para as máfias europeias, como também procura instalar-se no Continente 

europeu. Esse avanço tem sido gradual, porém nota-se que está em pleno avanço 

nos últimos anos, conforme são comprovados pelo aumento das apreensões de 

cocaína nos portos brasileiros e no exterior, conforme pode ser constatado no 

gráfico a seguir. 

                                                 
2  Sistema Dólar-Cabo (Euro-Cabo) é uma expressão brasileira de um sistema antigo e mundial, 
alternativo e paralelo ao sistema bancário ou financeiro “tradicional”, de remessa de valores, através 
de um sistema de compensações, o qual tem por base a confiança. 
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Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44857777, acessado em 26/04/2019 

Nos últimos anos, a Polícia Federal tem intensificado as fiscalizações nos 

principais portos brasileiros, incrementando a coleta de inteligência e as ações 

preventivas para combater o despacho de cocaína que sai dos portos do País. 

Essas medidas refletiram no aumento das toneladas apreendidas, em especial as 

que saíram do Brasil e foram retidas no exterior. As estatísticas também sugerem 

que o Brasil está melhorando a troca de informações com autoridades 

internacionais. (ODILA, 2018b) 

O promotor Lincoln Gakiya, um dos maiores especialistas sobre o PCC, faz 

parte do Núcleo de Presidente Prudente-SP do Grupo de Atuação Especial contra o 

Crime Organizado (Gaeco). Ele formalizou uma denúncia, em 2018, a qual detalha o 
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funcionamento da organização e identifica integrantes da chamada "Sintonia dos 

Outros Estados e Países" - segmento que cuida do PCC no Norte, Sul, Sudeste e 

Nordeste do Brasil, além de Bolívia e Paraguai. Além disso, na denúncia, o promotor 

indica que a organização tem interesse em enviar "fartas remessas de drogas para a 

Europa através de contêineres". (ODILA, 2018b) 

Hoje a criminalidade é mundial, existem redes que colocam drogas e armas 

à disposição em qualquer parte do mundo. O PCC não consegue montar 

uma rede própria para expandir serviços fora do Brasil e fazer com que 

outras organizações se unam a ele. Pelo contrário, ele tende a se plugar a 

redes internacionais já existentes.(MAIEROVITCH, 2018) 

Dessa forma, pode-se inferir que as ramificações das organizações criminosas 

brasileiras, no Paraguai e na Bolívia, estão estabelecidas e garantem o fluxo de 

cocaína para a Europa, ao mesmo tempo em que abastecem o segundo maior 

mercado consumidor de cocaína mundo. A geração de riquezas é convertida em 

novos bens em nomes de terceiros, tudo com a garantia da fluidez de capital obtida 

pela lavagem de dinheiro.  

4.3 Transnacionalização do Crime Organizado brasileiro na região 

 

Pode-se afirmar que os impactos resultantes das fricções entre o Primeiro 

Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) foram reduzidos, 

principalmente quanto ao processo de transnacionalização, permanecendo a relação 

colaborativa entre as facções na região fronteiriça com o Paraguai. A atuação 

conjunta das facções para executar Jorge Rafaat demonstrou que o embate nacional 

entre PCC e CV não afetou, de forma substancial, a relação entre os integrantes dos 

dois grupos na região de Pedro Juan Caballero, um dos polos de convergência de 

crimes transnacionais na América do Sul. 

No entanto, esse relacionamento deteriorou-se, gerando novas fricções entre 

as facções e os subsequentes massacres nas unidades prisionais ocorridos a partir 

do final de 2016. Como resultante, aumentaram as disputas por controle e acesso a 

alguns pontos da faixa de fronteira, situados, sobretudo, no norte do País.  

A conquista do Paraguai levou a uma guerra entre o PCC e o Comando 

Vermelho que produz reflexos nos presídios brasileiros. (RIBEIRO; 

CORRÊA, 2017) 
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Esse acirramento de tensões se tornou mais evidente na região Norte do País, 

na qual integrantes da facção Família do Norte (FDN), então aliados ao Comando 

Vermelho, empreenderam ações violentas no sentido de expulsar, de sua rota de 

atuação, membros do PCC e outros potenciais concorrentes da facção amazonense. 

Associado a este fato, foram intensificados os embates entre as facções, 

servindo como estímulo para que fossem aumentados os fluxos de insumos ilegais, 

principalmente armamento e munição de calibre restrito. (SOUZA, 2019) 

A transnacionalização do crime brasileiro de origem prisional pode ser 

considerado um evento em andamento, cuja avanço está vinculado, 

simultaneamente, à efetividade das ações repressivas e à rentabilidade que a 

atividade criminal oferece no Brasil e no exterior contíguo. Embora esse fenômeno 

tenha aumentado recentemente, ele tende a ser constante, uma vez que decorre, 

em grande parte, da inexistência de grandes centros de produção de entorpecentes 

em território nacional. Logo, torna-se necessária a interação com criminosos do 

subcontinente, principalmente do Paraguai e da Bolívia, uma vez que haverá a 

necessidade de atender à demanda de consumo de droga no Brasil e no exterior.  

O fluxo de aquisição de armamento de calibre restrito, abastecido pelo tráfico 

de armas e munições, deve continuar perene, pois depende do provimento externo, 

além da necessidade de manutenção do contato com criminosos de países vizinhos, 

onde a possibilidade de importação e venda ilegal de armamentos ocorre de forma 

facilitada. 

Assim, percebe-se que a rentabilidade oriunda do narcotráfico estimula a 

perenidade dos crimes transnacionais na região de estudo. Associado a este fato, as 

facções criminosas encontram certas facilidades em países lindeiros, contribuindo 

para manter o fluxo de transações criminosas.  

Nesse contexto, pode-se citar o tráfico de armas, a compra de maconha, o 

contrabando de cigarros, a lavagem de recursos e a intermediação da cocaína 

boliviana, através de território paraguaio. E, ainda, a compra de cocaína boliviana, a 

intermediação de compra da coca peruana e a lavagem de recursos em território 

boliviano. No entanto, nota-se que a localidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, 

vizinha de Ponta Porã-MS, reúne algumas facilidades que a destacam no contexto 

lindeiro da fronteira Oeste do País, devido a convergência de facilidades 

concentradas em uma mesma região.  Pode-se resumi-las na condescendência das 

autoridades locais, na oportunidade para compra ilegal de armas, na existência de 
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casas de câmbio que realizam operações de dólar-cabo e na integração de grupos 

criminosos que realizam a intermediação para a compra da maconha paraguaia e da 

coca boliviana ou peruana. Assim sendo, Pedro Juan Caballero pode ser 

considerada um hub de narcóticos na fronteira Oeste, caracterizando-a como uma 

região fulcral para as organizações criminosas brasileiras. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A problemática que envolve os crimes transnacionais, no subcontinente, pode 

ser considerado um flagelo que afeta o entorno regional, degradando o tecido social 

sul-americano. As interações transfronteiriças na região Centro-Oeste possuem alto 

grau de intercâmbio comercial e cultural entre as respectivas populações, inclusive 

por estímulo dos países que compartilham a fronteira. Essa complexidade dificulta, 

sobremaneira, o combate a essas ameaças, uma vez que as organizações 

criminosas exploram as diversas vulnerabilidades existentes para atuarem na região, 

apresentando-se como vetor de instabilidade social e institucional, tanto no Brasil 

como nos países vizinhos. 

Embora o Tratado de Palermo seja uma iniciativa para enfrentar os crimes 

transnacionais de forma conjunta, deve-se compreender que a soberania dos 

Estados sempre deve ser respeitada. Portanto, todos Tratados, convenções e 

acordos dependerão da aceitação de ambas as partes para se sujeitar a 

determinadas regras que vão afetar seu ordenamento jurídico, tornando fundamental 

a cooperação jurídica internacional.  

Verifica-se a necessidade de uma abordagem de atuação sob a perspectiva 

estratégica e política, junto aos Governos da Bolívia, do Paraguai e do Peru, com 

enfoque na Segurança, visando a integração desses países contra o crime 

organizado, criando melhores condições para a execução efetiva do Tratado de 

Palermo. Desse modo, poderiam ser criadas condições propícias para que as 

facções brasileiras e seus associados estrangeiros fossem descapitalizados 

progressivamente, perdendo acesso às principais rotas de ilícitos internacionais e, 

consequentemente, poder. 

A violência é uma realidade em todo o subcontinente sul-americano em maior 

ou menor grau. A sensação de insegurança está entre as principais preocupações 

da sociedade, afetando o seu bem-estar. De igual modo, as ações de combate à 

criminalidade estão entre os principais desafios enfrentados pelos Governos da 

região. Dessa maneira, torna-se relevante a área diplomática, liderada pelo Brasil, a 

qual buscaria convergir os interesses dos países envolvidos, já que todos 

presenciam o fortalecimento do crime nacional e transnacional em seus territórios. 

 Na região de estudo, os cenários de atuação das redes criminosas são 

voláteis em decorrência de realidades políticas e econômico-sociais específicas de 
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países produtores e consumidores de drogas. Por conseguinte, a integração deve 

objetivar o combater ao crime organizado, no contexto regional, buscando o 

enfraquecimento das organizações por meio de ações de inteligência e cooperação 

que visem a desorganização desses grupos, reduzindo as suas esferas de atuação. 

 Pode-se inferir, ainda, que há a necessidade de ações estratégicas 

combinadas de combate ao crime organizado no Brasil, na Bolívia, no Paraguai e no 

Peru, visando a evitar o avanço e a consolidação das organizações criminosas 

brasileiras nesses países. Caso contrário, vislumbra-se um cenário de disputas pelos 

mercados de fornecimento de drogas, de armas e pelo controle de entrepostos 

logísticos, podendo gerar impactos negativos nos índices de crimes violentos 

perpetrados nesses países, tal como ocorrido no episódio envolvendo Rafaat na 

região de Pedro Juan Caballero em 2016. 

Torna-se primordial afetar esse fenômeno delituoso, o qual possui reflexo direto 

na Segurança Pública dos países do entorno, já que esse evento pode ser 

considerado como fato portador de futuro. Logo, a monitoração e a análise de 

correlações criminosas na faixa de fronteira são importantes ferramentas de 

antecipação de novos papéis a serem assumidos pelos pontos de conexão operados 

pelas redes e grupos criminosos, tanto em território brasileiro quanto em países 

vizinhos. Caso essa realidade não seja enfrentada de forma satisfatória poderá 

ocorrer uma expansão, a médio e longo prazo, das facções brasileiras atuantes na 

fronteira Centro-Oeste.  

Dentro desse contexto, torna-se plausível a hipótese de que o PCC obtenha 

maior know how na atividade de lavagem de dinheiro, utilizando-se do sistema de 

câmbio paraguaio e do sistema de câmbio boliviano, sendo possível alcançar o nível 

de organização mafiosa, destacando-se mundialmente. Para tal, é vital que o 

Governo brasileiro crie condições favoráveis para, diplomaticamente, envolver os 

demais países para estabelecerem medidas eficientes para combater a lavagem de 

dinheiro, gerando perdas significativas às organizações criminosas. 

Caso não seja estruturado um planejamento integrado entre esses países, a 

médio e longo prazo, é provável que ocorra o fortalecimento e a consolidação das 

forças criminosas. A farta e constante oferta de drogas e armas, principalmente no 

Paraguai, Bolívia e Peru seguirá atraindo para o exterior membros do PCC e demais 

facções nacionais, podendo gerar o deslocamento de parcela de sua estrutura na 

busca por maior margem de ação e pela expansão dos lucros. 
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Principalmente a partir da Bolívia, a expansão internacional das estruturas do 

crime organizado brasileiro poderá alcançar áreas que tangenciam o sul do Peru, 

favorecido pela facilidade de acesso criada a partir das rotas bolivianas. Essa 

expansão poderá criar condições favoráveis ao incremento de delitos relacionados 

às atividades de financiamento do crime, como assaltos a bancos e ataques a 

empresas de valores, tal como ocorrido no Paraguai. 

Com relação ao território nacional, as iniciativas adotadas pelos governos 

estaduais e federal na região Centro-Oeste não estão sendo suficientes para reduzir 

o avanço das organizações criminosas e o aumento dos crimes transnacionais 

naquela região, uma vez que as facções criminosas brasileiras, orientadas e 

comandadas a partir das prisões, têm conseguido manter suas estruturas ativas. A 

dificuldade de integração de medidas efetivas, dos países envolvidos, no combate 

as organizações criminosas, contribuem para um elevado índice de cooptação e 

corrupção de agentes de segurança, principalmente no Paraguai e na Bolívia. 

A ineficiência dos países, na repressão das facções, permite a contínua 

expansão e a consequente continuidade da disputa por mercados fornecedores 

externos, estimulando a competição e a disputa pelo domínio territorial 

principalmente no entorno de Pedro Juan Caballero. Essa busca por espaços, por 

parte das facções brasileiras, incrementa a onda de ilícitos na região fronteiriça entre 

o Brasil, o Paraguai e a Bolívia. 

O esforço do Governo brasileiro, no combate aos crimes transnacionais, não 

está sendo acompanhado por ações similares nos países vizinhos, uma vez que 

nestes o controle estatal pode ser considerado precário, estimulando a expansão 

das atividades criminosas transnacionais, sobretudo no Paraguai e na Bolívia. Tanto 

o Grupo de Ação Financeira Internacional da América Latina (GAFILAT) como a 

Comissão de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo 

para combater a lavagem de dinheiro beira quase a inépcia, não apresentando 

respostas adequadas ao problema existente. 

Ao mesmo tempo, percebe-se o avanço do Primeiro Comando da Capital 

(PCC), o qual tem ampliado o processo de transnacionalização das suas principais 

estruturas de gestão, ou seja, a lavagem de dinheiro e a diversificação de seu 

portfólio, principalmente, por meio do contrabando de cigarros e a intermediação 

direta na compra de cocaína, maconha e armas.  
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A ampliação da atuação do PCC no Paraguai e na Bolívia segue o modelo de 

cooptação por meio da base prisional. O crescimento de membros das facções 

brasileiras nesses países tem crescido devido ao aumento do número de 

encarcerados brasileiros nos países vizinhos, favorecendo a transnacionalização 

criminal. 

No Paraguai e na Bolívia a situação do sistema prisional mostra-se favorável à 

disseminação das organizações criminosas, sendo constante a presença de 

brasileiros presos nestes países. Pode-se inferir, ainda, que são cada vez mais 

frequentes as referências ao avanço criminal brasileiro, em menção às práticas e 

episódios violentos relacionados à expansão das organizações criminosas nesses 

países.  

A atuação do narcotráfico, que atua no entorno da região Centro-Oeste, 

destina-se a atender o consumo brasileiro e as ações voltadas para a exportação 

para a Europa pelos portos brasileiros. Esta situação tem se agravado, devido ao 

fato de o aparato repressivo nos países vizinhos serem considerados insatisfatórios, 

contribuindo para ampliar espaços para atuação dessas organizações, 

principalmente no Paraguai e na Bolívia. Assim sendo, essa situação favorável às 

ações delituosas torna a região de estudo atraente para a atuação da criminalidade 

brasileira. 

Pode-se destacar, dentro desse contexto, o Paraguai como centro nevrálgico 

do tráfico de drogas. Pois, além de ser o maior produtor de maconha com destino ao 

Brasil, carreia a produção de boa parte da cocaína, produzida na Bolívia e no Peru, 

para dentro do país, por meio da utilização do modal terrestre que permeia seu 

território. Da mesma forma, concentra a maior parte da venda ilegal de armas e 

munições e detém boa parte das casas de câmbio que realizam a lavagem de 

dinheiro.  

A cidade de Ponta Porã-MS serve de hub para o crime transnacional oriundo 

de Pedro Juan Caballero, no território paraguaio, devido a convergência de 

facilidades concentradas em uma mesma região. Essas facilidades vão desde a 

condescendência das autoridades locais, na oportunidade de compra ilegal de 

armas, na existência de casas de câmbio que realizam operações de dólar-cabo até 

a integração de grupos criminosos que realizam intermediação para compra da 

maconha paraguaia e da coca boliviana ou peruana. Assim, Pedro Juan Caballero 

caracteriza-se como uma região crucial para as organizações criminosas brasileiras. 
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A Bolívia destaca-se principalmente pela produção da cocaína para consumo 

do mercado brasileiro e para a exportação com destino à Europa. Para tal, utiliza 

principalmente as cidades de Corumbá-MS e Cáceres-MT como pontos de entrada 

em território brasileiro, como também penetra em território brasileiro utilizando rotas 

aéreas, fluvial e ferroviária. Serve, também, para escoar parte da cocaína peruana 

por meio do modal terrestre até o interior do país, a partir daí distribui os 

carregamentos, em maior parte, com destino ao território brasileiro. O contrabando e 

a lavagem de dinheiro também figuram dentre os ilícitos bolivianos, contudo em 

menor volume que o Paraguai. 

As lideranças de facções criminosas brasileiras que migram para os países do 

entorno buscam aumentar seus lucros, reduzindo intermediários. Pode-se, ainda, 

afirmar que a atuação do Governo brasileiro na área da fronteira Oeste tem criado 

dificuldades logísticas que demandam maior plasticidade dos criminosos, os quais 

buscam novas rotas e meios alternativos. No entanto, faz-se necessário interromper 

os vínculos entre os comércios internacionais de drogas e de armas, afetando o 

financiamento do crime organizado transnacional. Ao mesmo tempo, seria 

interessante estabelecer uma abordagem inter-regional com a premissa de reduzir a 

oferta e a demanda de drogas, atuando de forma sistemática sobre as rotas de 

drogas. 

Alguns dos principais fatores que podem ser considerados facilitadores para 

estimular um ambiente propício ao crime entre grupos criminosos inter-regionais são 

as características geográficas da região, a reduzida integração de políticas adotadas 

entre os países, a aplicação de estratégias de Segurança pouco eficazes, a 

existência de zonas de cultivo de cocaína e de maconha de forma perene e a 

facilitação proporcionada pela rede de transporte que incidem em território brasileiro.  

Por fim, depreende-se que essa configuração multidimensional e o modo de 

atuação das organizações criminosas requer uma análise de sua dinâmica com o 

intuito de potencializar o processo decisório de alto nível visando uma atuação 

sistêmica dos Governos do Brasil, da Bolívia, do Paraguai e do Peru com o propósito 

de sua erradicação ou mitigação. Assim sendo, torna-se crível afetar as redes do 

crime organizado transnacional mediante abordagens enérgicas e cooperação 

internacional multilateral, por meio da coordenação de estratégias sistemáticas que 

possam abranger a complexidade dinâmica das organizações criminosas 

transnacionais. 
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