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RESUMO 

 
Atualmente, o problema da insegurança que se acelerou cada vez mais nos últimos 
anos está inserido na sociedade, esses flagelos se tornaram um mal que afeta todos 
os países da região (Argentina, Brasil e Paraguai). Nos últimos anos, as fronteiras 
desses países tornaram-se muito permeáveis a diferentes crimes fronteiriços, como 
tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando e ataque a casas seguras feitas por 
organizações criminosas muito perigosas. Embora, de alguma maneira, os governos 
dos países da região tenham adotado medidas para reduzir esses problemas, 
existem muitos casos relacionados a esses crimes. Os dados objetivos e verificáveis 
que permitem especificar a existência do problema são os constantes e repetidos 
casos de narcotráfico, tráfico de armas e contrabando publicados pelos meios de 
comunicação de massa, os problemas causados aos cidadãos e ainda mais aos 
jovens, que cometem delitos e crimes para obter dinheiro para comprar drogas. 
Considerando a história recente dos chamados casos de conhecimento público, a 
desarticulação e detenção constante de grupos criminosos dedicados ao setor de 
narcotráfico, somado ao fato de que o Paraguai é considerado um país acometido 
pelo tráfico de drogas. Nesse contexto, podemos salientar que as Forças Armadas 
desempenham um papel muito importante na luta contra esses problemas, uma vez 
que possuem pessoal e material destacados em pontos de segurança nas fronteiras 
para proteger a integridade territorial, realizar o controle e não permitir a entrada 
desses flagelos. Para o território paraguaio, essa missão será realizada com maior 
eficiência, se dispuser de meios e tecnologias que aumentem sua capacidade 
operacional. 
 
 
 
Palavras-chave: ponto de segurança de fronteiras; tráfico de drogas; contrabando; 
tráfico de armas. 
  



 

RESUMEN 

 
En la actualidad esta insertada dentro de la sociedad  la problemática de la 
inseguridad que cada vez más se ha acelerado en los últimos años, estos flagelos 
se han convertido en un mal que aqueja a todos los países de la región (Argentina, 
Brasil y Paraguay). En los últimos años las fronteras de estos países se han vuelto 
muy permeables a los diferentes delitos fronterizos como el tráfico de drogas, tráfico 
de armas, contrabando, ataque a casas de caudales que son hechas por 
organizaciones criminales muy peligrosas. Si bien de alguna manera los gobiernos 
de los países de la región han tomado medidas para reducir estos problemas, a 
pesar de ello existen casos relacionados a estos delitos. Los datos objetivos y 
verificables que permiten precisar la existencia del problema son los constantes y 
reiterados casos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando que se publican por 
los medios masivos de comunicación, los problemas causados a los ciudadanos y 
más aun a los jóvenes, que comenten delitos y crímenes para poder disponer de 
dinero para la compra de drogas. Considerando los antecedentes recientes de los 
sonados casos que es de público conocimiento, la desarticulación y detención 
constante de grupos criminales dedicados al rubro del narcotráfico, en donde y más 
aún que se considera a Paraguay como un país de tránsito de drogas. En este 
contexto podemos señalar que las FFAA cumplen un rol muy importante para 
contrarrestar estos problemas, dado que tiene personal y material destacados en 
puntos de seguridad en las fronteras para custodiar la integridad territorial y para 
realizar el control y no permitir el ingreso de estos flagelos a nuestro territorio, esta 
misión será realizada con mayor eficiencia, si se le dota de medios y tecnología que 
aumentaría su capacidad operativa. 
 
 
 
Palabras claves: punto de seguridad en la frontera; tráfico de drogas; contrabando; 
tráfico de armas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A insegurança é um problema que tem se potencializado cada vez mais nos 

últimos anos. Uma das causas é o crescente aumento nos casos de tráfico de 

drogas, que invadiu nossos lares de forma muito traumática, causando problemas 

comportamentais, vícios e débitos com a justiça, muitas vezes envolvendo crianças 

e adolescentes. Outros crimes comuns em ascensão são o tráfico de armas e o 

contrabando de mercadorias, o que causa sérios prejuízos para o governo no âmbito 

econômico. 

 Nos últimos anos, as fronteiras nacionais tornaram-se muito permeáveis a 

diferentes crimes fronteiriços, como o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o 

contrabando. Ainda que os destacamentos militares cumpram as suas missões e 

atribuições, observam-se muitos casos relacionados a esses crimes. 

 Considerando o histórico recente dos famosos casos que são de 

conhecimento público, o desmantelamento e a constante detenção de grupos 

criminosos dedicados ao tráfico de drogas, percebe-se que esses flagelos se 

tornaram um mal que aflige não apenas nosso país, mas também todos os países 

da região. De alguma forma o Estado vem tomando medidas para reduzir esses 

problemas, ainda mais pelo fato de o Paraguai ser considerado um país de trânsito 

de drogas. Nesse contexto, considera-se que o Paraguai é um país cercado por 

grandes países industrializados e com um desenvolvimento da agricultura avançada, 

causando este fenômeno de entrada ilegal de produtos agrícolas e industrializados 

para o nosso país. 

 O problema é que esses crimes têm suas implicações sociais e econômicas 

que refletem na insegurança, que acarretam muitos crimes comuns, nos quais 

muitas pessoas estão envolvidas. Além disso, traz problemas de dependência para 

muitos jovens. 

 No aspecto econômico, os problemas de contrabando de produtos agrícolas 

e manufaturados afetam diretamente economia do país, na medida em que a 

produção agrícola diminui em matéria de arrecadação para o tesouro. 

 Os dados objetivos e verificáveis que nos permitem constatar a existência 

do problema são: os constantes e repetidos casos de tráfico de drogas, tráfico de 

armas e contrabando que são veiculados pelos meios de comunicação, os 
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problemas causados aos cidadãos, sobretudo na população mais jovem, que 

cometem delitos e crimes para obter meios para a compra de drogas, além da 

constatação do descontentamento dos agricultores e empresários paraguaios devido 

às constantes perdas em suas produções. 

 A Lei 216/1999 sobre a Organização das Forças Armadas do Paraguai 

apoia as ações das Forças Armadas, mencionando no artigo 18: 

 
O Exército é a força terrestre que faz operações estratégicas e táticas, que 
planeja, prepara e realiza suas operações grandes unidades e unidades 
organizacionais e aquelas sob seu controle, que se baseia no cumprimento 
de suas missões Específicas. 
 
Entre as missões atribuídas ao Exército, está empenhado em: 
- Manter a inviolabilidade das fronteiras terrestres da República do 
Paraguai. 
- Fortalecer o relacionamento cívico-militar. 
- Cooperar com a recuperação interna em face de graves perturbações da 
ordem pública. 
- Cooperar em caso de emergências, cobrir as necessidades de defesa civil. 
- Organize, enquadre e gerencie reservas. 
- Organize equipe e treine sua força para lidar com qualquer ameaça. 
- Cooperar nas atividades de apoio ao desenvolvimento nacional do país; 
- Cooperar com o desenvolvimento científico e tecnológico do país. 
 

 
 Isso também é mencionado na Lei nº 5036 de 22 de agosto de 2013, em 

virtude da alteração da Lei nº 1337/99 “Sobre Defesa Nacional e Segurança Interna” 

em seu artigo 2º, que dispõe:  

 
A defesa nacional é o sistema de políticas, procedimentos e ações 
desenvolvidos exclusivamente pelo Estado para enfrentar qualquer forma 
de agressão externa e interna que coloque em risco a soberania, 
independência e integridade territorial da República, ou a atual ordem 
constitucional democrática. 

 
 Nesse contexto, podemos destacar que as Forças Armadas desempenham 

um papel muito importante na luta contra esses problemas, uma vez que possuem 

pessoais e material instalados nas fronteiras para resguardar a integridade territorial, 

além de controlar e impedir a entrada desses flagelos em nosso território. 

 

1.1 TEMA 

Pontos de Segurança na Fronteira. 
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1.2 PROBLEMA 

 

 A presença de gangues criminosas que realizam ações infratoras gerou um 

clima de insegurança na tríplice fronteira entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai. 

  Sucessivos governos tomaram medidas para resolver o problema e, em 

quase todos os casos, usaram elementos das Forças de Segurança Pública e das 

Forças Armadas para combater tais ameaças. 

 Os crimes mais comuns, especialmente na área da Tríplice Fronteira, são o 

tráfico de armas, drogas, lavagem de dinheiro e a falsificação e contrabando de 

cigarros. Houve um aumento nos casos de crimes relacionados aos tópicos 

mencionados acima. Portanto, é evidente que as medidas de segurança tomadas 

não estão alcançando os resultados desejados, porque os pontos de segurança nas 

fronteiras não estão em condições de cumprir a missão atribuída de uma forma 

adequada. 

 Diante dos aspectos mencionados, coloca-se a seguinte questão: 

 Como melhorar o nível operacional dos destacamentos militares de fronteira 

do Paraguai para lidar com crimes transnacionais na tríplice fronteira? 

 

1.2.1  ALCANCES E LIMITES 

 

 A presente investigação foi desenvolvida com uma delimitação espacial dentro 

da área de responsabilidade da 3ª Divisão de Infantaria, do Exercito Paraguaio, a 

Área Naval e a Prefeitura da Área Leste da Armada Paraguaia, na tríplice fronteira 

entre os países da Argentina, Brasil e Paraguai, e com uma delimitação temporal 

baseada nos eventos desenvolvidos desde o ano 2017 até a atualidade. 

 

1.2.2 JUSTIFICATIVAS  

 

 Quanto à relevância, o presente trabalho fornecerá ferramentas que 

contribuirão para o sucesso das operações nas fronteiras, que se refletirá em um 

ambiente mais seguro, com maior percepção de segurança, e permitirá o 

desenvolvimento de atividades sociais e econômicas com maior confiança, o que 

beneficiará todos os cidadãos e a administração do governo. 
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1.2  OBJETIVOS 

 

 O resultado pretendido a ser alcançado com o presente trabalho é definido 

nos seguintes objetivos gerais e objetivos específicos, que nos permitirão chegar a 

uma solução para o problema colocado. 

. 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Identificar as ações necessárias para melhorar o nível operacional dos 

destacamentos militares de fronteira do Paraguai para lidar com crimes 

transnacionais na tríplice fronteira.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Com a finalidade de permitir a conquista do objetivo geral deste trabalho, foram 

levantados os seguintes objetivos específicos: 

 a) Identificar localização, organização e missões atribuídas a postos 

militares de fronteira. 

 b) Analisar os recursos financeiros, materiais e estruturais disponíveis para 

a operação dos destacamentos e postos militares atualmente. 

 c) Identificar as ações, capacidades e fraquezas dos grupos criminosos que 

atacam a fronteira do Paraguai, Argentina e Brasil. 
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2 METODOLOGIA  

 

 Nessa seção é apresentada a metodologia que será utilizada para desenvolver 

o trabalho, evidenciando-se os seguintes tópicos: tipo de pesquisa, coleta de dados, 

tratamento de dados e limitações do método. 

 O foco do trabalho de pesquisa foi qualitativo, pois foi realizado de forma 

aberta, flexível, construída durante o trabalho de campo, por meio da realização de 

um estudo e a abordagem a ser investigada e especificada ou determinada pela 

questão genérica. 

 O delineamento da pesquisa foi não experimental, em sua classificação 

transicional e subclassificação descritiva, o que significa que os dados foram 

coletados em um único momento. 

 O método dedutivo foi utilizado, partindo do conhecimento fundamental e das 

premissas reunidas no referencial teórico, para se deduzirem as conclusões. 

 Esta pesquisa obteve os meios de informação utilizando pesquisa bibliográfica 

de literatura (livros, trabalhos acadêmicos, jornais, revistas e redes eletrônicas) de 

fontes confiáveis e com dados pertinentes aos propostos no referencial teórico. 

Nesta oportunidade, foi feita a seleção da documentação a ser utilizada para atingir 

os objetivos do trabalho. 

 Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, na qual fica evidenciada a procura 

subjetiva de fontes de informação, desde as rasas até as mais profundas, o 

tratamento dos dados se deu de forma não estatística. 

 O método escolhido tem limitações, haja vista que, por se tratar de uma 

pesquisa bibliográfica, esteve limitada às consultas realizadas pelo autor, que 

buscou a maior variação possível. A pesquisa documental não foi executada devido 

às restrições de tempo e às dificuldades de acesso e tratamento de informações. 

Entendeu-se como de extrema importância a seleção criteriosa das fontes a serem 

utilizadas no trabalho, a fim de se evitar que a análise subjetiva fosse tendenciosa. 

Enfim, a metodologia utilizada buscou evidenciar de forma objetiva e clara os seus 

tipos, tratamento de dados e as limitações dos métodos elencados. Com isso, 

verificou-se que a metodologia escolhida permitiu alcançar com sucesso o objetivo 

final desta pesquisa. 
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3 A LOCALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MISSÕES ATRIBUÍDAS A POSTOS 

MILITARES DE FRONTEIRA. 

 

 As Forças Armadas da República do Paraguai possuem organizações 

militares distribuídas na fronteira destinadas a cumprir missões do Escalão Superior. 

 O autor utilizou o Manual ME-26-400, pertencente às Forças Armadas da 

República do Paraguai. Este documento especifica as Funções e Procedimentos dos 

Destacamentos e dos Postos Militares do Exército Paraguaio; Unidades Navais da 

Armada Paraguaia; e Bases e Destacamentos de Segurança de Aeroportos da 

Força Aérea Paraguaia. Estas são as diretivas gerais em termos de pontos de 

segurança de fronteira a serem executadas por todos os Grandes Comandos, as 

Grandes Unidades e as Unidades componentes das Forças Militares. 

 Dentro deste contexto e delimitando a área de responsabilidade na qual a 

investigação foi realizada, o Manual de Procedimentos Normais da 3ª Divisão de 

Infantaria e da Área Naval e a Prefeitura da Área Leste do Paraguai, que estão 

localizados na Tríplice Fronteira (Argentina, Brasil e Paraguai) constituíram fontes de 

informações confiáveis sobre as ações, missões específicas, sua organização, 

dentre outros aspectos. 

 Esses elementos são chamados “Destacamentos Militares de Fronteira”, 

sendo organizações militares de pequeno valor com alto grau de excelência, 

geralmente localizadas em uma área de fronteira isolada, e que participam das 

mesmas missões atribuídas ao Exército. Neste sentido, executam todas as suas 

atividades visando contribuir com o cumprimento da missão da Força. 

 

3.1    A LOCALIZAÇÃO. 

 

 Em 8 de março de 1973 foi criada a Base Naval de Ciudad de Leste e, por 

meio da Ordem Geral Nº 05 do Comandante em Chefe, datada de 7 de abril de 

1992, passou a se chamar Sub-Área Naval Oriental do rio ITAMBEY ao rio YACUY 

GUAZÚ, abrangendo, inclusive, o rio PARANÁ. 

 A Área Naval e a Zona Leste da Prefeitura é uma unidade dependente do 

Comando da Marinha do Paraguai, cuja primeira sede foi a Sub Prefeitura da 

Marinha, situada na Prefeitura Franco em 1936 sob o nome de "Base Naval". Com a 

construção da Ponte da Amizade em 1961, e pela Ordem Geral No. 250 do 
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Comandante em Chefe das Forças Armadas do Paraguai mudou-se para o bairro 

Juan E. O`leary de Ciudad Presidente Stroessner, Ciudad del Este. Em 2006, foi 

renomeada como Naval Área e Prefeitura Zona Leste. 

 Para o cumprimento da missão, a Área Naval e a Prefeitura Zona de Este 

são organizadas com os seguintes Destacamentos Militares da Fronteira: 

• Destacamento Tenente Escumbarti. 

• Destacamento Presidente Franco.  

• Destacamento Porto Indio. 

• Destacamento Porto Irala. 

 
FIGURA 1 – Localização Area Naval e Prefeitura Zona Leste. 
Fonte: Google Earth (2019). 
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FIGURA 2 – Localização Destacamento TENENTE ESCUMBARTI. 
Fonte: Google Earth (2019) 

 

FIGURA 3 – Localização Destacamento PORTO INDIO. 
Fonte: Google Earth (2019) 
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FIGURA 4 – Localização Destacamento PRESIDENTE FRANCO. 
Fonte: Google Earth (2019) 

 

FIGURA 5 – Localização Destacamento PORTO IRALA. 
Fonte: Google Earth (2019) 
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FIGURA 6 – Localização Destacamento JUAN E OLEARY. 
Fonte: Google Earth (2019) 

 

FIGURA 7 – Localização Destacamento ITAKYRY. 
Fonte: Google Earth (2019) 
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 Os destacamentos militares nas fronteiras estão localizados em pontos 

estratégicos. Tais pontos são selecionados considerando vários fatores, os quais 

podem ajudar a ter controle sobre a entrada e saída do território. 

 A vigilância e o controle das fronteiras não podem ser consideradas tarefa 

de apenas uma das partes, mas uma ação conjunta realizada na cooperação e 

assistência mútuas dos Estados vizinhos. 

 A responsabilidade de controlar as fronteiras é levada em consideração 

tanto em termos de economia de esforços quanto em divisão lógica e lucrativa de 

uma tarefa comum empreendida, em benefício de interesses comuns de proteção e 

defesa. 

 A vigilância e o controle das fronteiras devem ser uma ação permanente e 

não apenas ocasional; Isso significa que as ações devem ser exercidas ao longo do 

tempo no mesmo local, mas devem ser fixas ou móveis, dependendo da variável de 

circunstância contemplada. 

 As fronteiras representam o local em que todo o fluxo internacional irregular 

é canalizado, gerenciado por formas especializadas de crime sob a forma de 

contrabando, tráfico de armas e tráfico de drogas, cujas atividades se baseiam na 

violação de obrigações, restrições ou proibições existentes para a entrada em um 

país. 

 Esse tráfego irregular deve ser objeto de atenção dos governantes ou 

autoridades de um país, pois representa um movimento ilegal na fronteira que pode 

ser explorado para camuflar atividades de maior perigo ou gerar problemas 

específicos. 

 As ações fronteiriças das forças de segurança representam a melhor 

maneira de enfraquecer as organizações criminosas, dificultando o tráfego ilegal e 

contribuindo, necessariamente em conjunto com outras ações, para melhorar a 

segurança civil interna e regional. 

 Um plano de ação para segurança e controle de fronteiras deve ser 

elaborado com base no eixo no qual qualquer iniciativa governamental deve girar, 

definir claramente os objetivos estratégicos a serem alcançados e medidas de 

coordenação com as atuações em outras áreas de segurança e políticas nacionais e 

internacionais. Além de desenvolver o modelo de soluções normativas, 

organizacionais e técnicas que se pretende programar. 
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 Segundo estudos, na definição de objetivos estratégicos, os governos têm à 

disposição três grandes estratégias ou alternativas de trabalho: 

  • Desenvolver uma solução de segurança e controle de fronteiras com a 

capacidade de monitorar o tráfego internacional. Ou seja, capaz de conhecer a 

situação nos cruzamentos regulares e irregulares e adequados para ações 

específicas em qualquer uma das entradas ilegais detectadas. Essa estratégia é 

chamada supervisão. 

  • Desenvolver uma solução com a capacidade de limitar fluxos ilegais 

internacionais, capaz de detectar e interceptar uma porcentagem significativa de 

passagens ilegais. Isso, juntamente com outras medidas policiais, judiciais e 

penitenciárias e colaboração em nível regional e internacional, procura desencorajar 

atividades ilícitas na fronteira, reduzindo os benefícios gerados e aumentando o 

risco para as organizações que os lideram. Essa estratégia é chamada limitação. 

  • Exercer o controle de uma fronteira “impermeabilizando”, detectando e 

interceptando a maioria das tentativas de travessia irregular e impedindo o seu uso 

para tráfego ilegal. Essa estratégia é chamada controle. 

 

3.2 A ORGANIZAÇÃO. 
  

 Destacamentos militares são organizados para o cumprimento de sua 

missão e tarefas como segue. 

 

 COMANDO 

 

  

                                                                           Assistente  

 

 

      Administrativa                Saúde               Comunicações           Tropa 

   
   GRAFICO 1 – Organização Destacamentos Militares. 
                Fonte: Manual de Destacamentos Militares (2005) 
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1. Comando de Destacamento. 

2. Assistente do Comandante. 

3. Seção Administrativa. 

4. Seção de Saúde. 

5. Seção de Comunicações 

6. Tropa 

 O Comandante é um Oficial, na função de comando, têm as 

responsabilidades: 

• Ser sempre um exemplo para aqueles que dependem da sua decisão. 

• Tomar cuidado com o pessoal e dentro deles, particularmente o soldado. 

• Demonstrar zelo, apesar das dificuldades ou falta de recursos, em relação à 

conservação e manutenção do material responsável. 

• Sempre prestar atenção ao aprimoramento moral dos subordinados, que 

destaca o senso de responsabilidade e lealdade como qualidades básicas da 

vida militar. 

• Manter a integração permanente entre Comandante e comandado através de 

um diálogo franco, que facilitará a solução de problemas, fazendo com que o 

Comandante possa intervir com oportunidade, orientando subordinados, 

passando experiências ou, da mesma forma, assumindo responsabilidades. 

• Desenvolver um forte espírito de corpo no Destacamento enquanto mantém a 

moral do pessoal alta. 

• No processo de tomada de decisão, manter a supervisão contínua e 

sistemática da execução das ordens recebidas, demanda e controle que 

todos os esforços para que esses objetivos sejam alcançados ou mantidos. O 

uso da tropa, por menor que seja o passo, deve ser conhecido pelos altos 

escalões, somente autorizado pelos canais de comando. 

 O Assistente do Comandante é um Sub Oficial que tem as seguintes 

responsabilidades. 

• Colaborar com o Comandante do Destacamento para o exercício do 

comando. 

• Substituir o comandante em caso de ausência. 

• É responsável pela disciplina dos cabos e soldados quanto ao cumprimento 

das atividades contempladas no destacamento. 



25 
 

 O Chefe da Seção Administrativa é responsável por: 

• Tomar as medidas necessárias para assegurar o fluxo de abastecimento 

contínuo para o destacamento, com especial atenção na Classe I 

(Suprimentos) Classe III e Classe VIII. 

• Manter coordenação através do canal técnico com o escalão superior, para os 

fins de sua função. 

• Propor ao Comandante todas as recomendações referentes às questões de 

fornecimento, materiais de construção, manutenção, hospitalização e 

evacuação, transporte e outros dentro de sua competência. 

 O Chefe da Seção de Saúde é um sargento com as seguintes 

responsabilidades 

• Tomar as medidas necessárias para o fornecimento de medicamentos e 

suprimentos para o Pessoal destacado. 

• Manter coordenação através do canal técnico com o escalão superior, para os 

fins de sua função. Esta coordenação incluirá, entre outros: higiene no 

campo, primeiros socorros, procedimento em caso de picada de insetos 

peçonhentos ou venenosos, Procedimentos para Evacuação e Hospitalização 

Suporte de saúde para populações locais, instrução de manutenção (revisão) 

em assuntos de sua competência, apoio aos familiares do Pessoal 

Comissionado e as ações necessárias para melhorar o serviço. 

• Propor ao Comandante todas as recomendações referentes a assuntos 

dentro do escopo de sua competência. 

O Chefe da Seção de Comunicações tem a responsabilidade: 

• Tomar as medidas necessárias para instalar, operar e manter um serviço 

eficiente de rádio e outros meios de comunicação. 

• Suporte com seu pessoal e meios materiais para manter os sistemas de 

comunicação instalados no Destacamento. 

• Fornecer as medidas necessárias para o fornecimento de elementos e/ou 

materiais e a formação básica do pessoal. 

 Com base nas informações mencionadas acima sobre as responsabilidades 

e funções de cada membro do destacamento, concluímos que as ações que cada 

uma delas deve realizar para cumprir a missão são bem definidas, aumentando as 

garantias para o seu cumprimento. 
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3.3    AS MISSÕES ATRIBUÍDAS A POSTOS MILITARES DE FRONTEIRA. 

 

 O objetivo dos Destacamentos Militares da Fronteira é tornar-se 

representante avançado do Exército do Paraguai, em suas respectivas áreas de 

responsabilidade, para realizar as ações de: 

 a. Monitorar pontos limitados ou frentes; 

 b. Reconhecer áreas, frente ou leito do rio, dentro de sua área de 

responsabilidade; e 

 c. Alerta em tempo hábil sobre eventos que possam comprometer sua 

missão militar. 

 A missão dos Destacamentos Militares da Fronteira como organização 

militar de pequeno valor, normalmente baseadas em uma área de fronteira isolada, é 

a mesma que é atribuída ao Exército Paraguaio. Neste sentido, executa todas as 

suas atividades, visando contribuir com o cumprimento da missão da Força. Para 

tanto, no âmbito de sua responsabilidade, cumprem as seguintes missões: 

 a. Missão Militar: contribuem com o escalão superior que o enquadra, 

executando em sua área de responsabilidade as atividades militares de seu 

propósito, visando: Manter a inviolabilidade da fronteira terrestre, Defender as 

autoridades locais legalmente constituídas, Proteger áreas ou pontos sensíveis, e 

Restaurar a ordem interna quando assim for ordenado pelas autoridades 

competentes. 

 b. Missões Complementares: a missão dos Destacamentos Militares da 

Fronteira não se limita ao campo exclusivo das atividades militares, que deve incluir 

a execução de diversos serviços em favor da Organização Militar que o enquadra e 

da comunidade civil que vive ao redor ou na vizinhança do Destacamento. Essas 

atividades incluem: 

 1) Apoiar, por ordem, as autoridades judiciais, policiais e outras autoridades 

públicas com responsabilidades primárias na luta contra os atos ilícitos. 

 2) Cooperar, por encomenda, com organizações de defesa civil, em caso de 

desastre natural ou calamidade pública. 

 3) Participar, por encomenda, nas atividades de proteção ambiental. 

 A cooperação dos Destacamentos Militares de Fronteira com os organismos 

públicos nacionais ou departamentais será, em princípio, de natureza administrativa, 

de curta duração e executada por ordem do Comando do Exército Paraguaio; e de 
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natureza operacional, excepcionalmente e por ordem do Comandante em Chefe das 

Forças Armadas do Paraguai. 

 Outras diferentes ações a serem executadas pelos Destacamentos Militares 

da Fronteira, como: ação de presença, na faixa de fronteira sob sua 

responsabilidade, buscando a integração com os centros populacionais e a 

formação cívica de seus membros; acompanhamento da situação e apoio, por 

encomenda, às ações desenvolvidas pelos órgãos públicos (nacionais, 

departamentais e municipais) para solucionar conflitos locais; e eventual ação em 

missões repressivas específicas, executadas somente por ordem do Comandante 

em Chefe das Forças Armadas do Paraguai. 

 Os procedimentos dos Destacamentos Militares da Fronteira, em princípio, 

incluirão as seguintes ações preventivas: 

 1) Integração e ampliação do vínculo entre os elementos dos 

destacamentos militares de fronteira e os representantes dos órgãos públicos locais, 

visando a troca de informações sobre os problemas existentes na faixa de fronteira. 

 2) Coleta permanente de dados, com o objetivo de cooperar com a ação 

dos órgãos públicos, identificando e denunciando ao superior, os crimes praticados 

ou presumidos em sua área de responsabilidade. 

 3) Manutenção das condições mínimas de utilização das vias localizadas 

nas suas áreas de responsabilidade, mesmo sob condições de baixa visibilidade, 

através de recursos de iluminação improvisados, quando necessário. 

 4) Apoio a ações desenvolvidas por órgãos públicos nacionais (SENAD, 

Polícia Nacional), quando por elas solicitadas e autorizadas pela autoridade militar 

competente, abrangendo os seguintes aspectos: 

  a) Instruções especiais para tiro, treinamento físico, sobrevivência 

na selva e orientação. 

  b) Empréstimos de material e equipamento de campanha. 

  c) Armas e empréstimo de munição. 

  d) Alojamento, refeições e assistência médica. 

  e) Provisão de transporte terrestre ou fluvial 

  f) Proteção local dos meios de transporte de pessoal e material que 

deve ser sendo usados por organismos públicos em operações. 
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  g) Eventuais instalações temporárias desses organismos públicos, 

por razões de falta ou insuficiência de pessoal da Proteção 

Polícia Nacionais locais. 

  h) Supervisão da entrada e saída de produtos controlados, quando 

expressamente solicitados. 

 A participação de elementos dos Destacamentos Militares de Fronteira em 

ações repressivas só ocorrerá mediante a emissão de ordens específicas 

decorrentes do Comandante em Chefe das Forças Armadas da nação e do 

Comando do Exército transmissíveis. 

 Essa participação deve ser limitada às seguintes ações de instalar e operar 

postos de controle de trânsito, mirantes, acesso pós às rotas internacionais e 

conduzir patrulhas de reconhecimento com a participação de representantes de 

órgãos públicos envolvidos no combate ao tráfico de drogas, contrabando, 

exploração ilegal e predatória de recursos naturais (florestas, faunas em rota de 

extinção). 

 O valor da tropa usada na cooperação restringiu-se ao mínimo 

indispensável. Também totalmente proibiu seu uso em situações que não estão 

relacionados com as missões a serem cumpridas. 

 As operações conjuntas com organismos nacionais e departamentais 

(SENAD, Comissão Nacional de luta contra o roubo de gado, Direção de Parques 

Nacionais e Vida Selvagem) podem ser realizadas dentro de um ano de 

programação. 

 Instrução, com base na preparação dos planejamentos correspondentes e, 

em seguida, ser submetido, pela conduta correspondente, a aprovação de Comando 

do Exército Paraguaio, com 30 dias de antecedência. 

 A Armada do Paraguai tem boa parte de sua frota, relativamente, em boas 

condições, mas é antigo, o que lhe confere uma capacidade limitada para 

inspecionar o grande número de barcaças que transportam mercadorias dentro e 

fora do país, bem como a capacidade de barcos usados por organizações 

criminosas com mais recursos em operação no país. 

 A Armada do Paraguai também tem uma pequena capacidade de aviação 

que inclui um helicóptero Ardilla, e seis pequenos Cessna de asa fixa, confiscados 

de traficantes de drogas. Mantém a empresa CAVEL, pequena fábrica e oficina de 

reparos para embarcações com doca flutuante, doadas pelos Estados Unidos; 
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também tem uma doca seca flutuante permanente administrada pela Marinha; e um 

pequeno estaleiro, para a manutenção dessas unidades pelo Arsenal da Marinha, 

que realiza a manutenção de embarcações maiores, mas há muito tempo não 

constrói embarcações. 

 Embora a situação da Armada do Paraguai seja relativamente boa, existe o 

desafio de manter a presença em todos os 5.000 quilômetros de rios navegáveis do 

país. O desafio é agravado pelo fato de que a Marinha do Paraguai é a única 

agência governamental com autoridade legal nas águas do país. 

 A Armada do Paraguai tem uma frota de aproximadamente 200 pequenos 

navios de casco de alumínio operando nos principais rios e um número menor de 

embarcações maiores, incluindo seu carro-chefe (adquirido do Brasil nos anos 80), 

que é grande o suficiente para conduzir um pequeno helicóptero e três lanchas de 

interceptação. 

 Com todas as limitações que a Armada do Paraguai tem, esta instituição faz 

parte das Forças Armadas do Paraguai, e vem realizando as missões atribuídas com 

uma grande demonstração de profissionalismo. 
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4 OS ATUAIS RECURSOS FINANCEIROS, MATERIAIS E ESTRUTURAIS 

DISPONÍVEIS PARA A OPERAÇÃO DOS DESTACAMENTOS E POSTOS 

MILITARES. 

 

 Os Destacamentos militares de fronteira cumprem importantes missões em 

benefício da nação, do ponto de vista político-estratégico, contribuindo para a 

preservação ou manutenção da soberania nacional. Do ponto de vista dissuasor, 

para a presença, constituem-se como elementos essenciais para a consecução 

desses objetivos. Com base nestas premissas, poderiam acreditar que estes 

deveriam ser considerados muito importantes para os interesses do país. 

 Para ter em mãos as informações sobre os dados financeiros que mantêm 

os destacamentos militares, temos a organização encarregada da gestão financeira 

das Forças Armadas do Paraguai, que é a Direção Geral de Administração e 

Finanças, cuja missão é: 

 
Assessorar o Comandante em Chefe e o Comandante das Forças Militares, 
em todas as questões econômico-financeiras e orçamentárias, de maneira 
oportuna, a fim de promover a eficiência e a transparência no uso dos 
recursos, a fim de contribuir para o cumprimento dos objetivos institucionais. 
 

Esta Direção Geral de Administração e Finanças é composta ao mesmo tempo dos 

Centros Financeiros, que têm a seguinte missão: 

 
Contribuir para as Unidades de Responsabilidade (UU RR) que compõem o 
Comando Geral, na devida administração de RH, financeira e material, 
aprovada no Orçamento Institucional, de acordo com as disposições 
estabelecidas na matéria, a fim de contribuir para a melhoria sua eficiência 
operacional e cumprimento dos objetivos e metas de seus planos, 
programas e funções institucionais, dentro de um marco de transparência, 
racionalização e simplificação administrativa. 
 

 Nesta ordem de coisas, também se consultar as unidades que estão 

encarregadas dos Destacamentos em relação às estruturas e materiais disponíveis 

para o cumprimento da missão. 

 As ações realizadas por essas grandes unidades devem ser consideradas 

para manter o funcionamento desses destacamentos. 

 Estruturalmente os destacamentos militares estão em uma situação muito 

confortável para o pessoal, isso foi conseguido graças a um projeto para melhorar os 

destacamentos militares, apoiando as políticas governamentais de segurança e 

defesa. 
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 Estes destacamentos estão equipados com:  

• Módulos de quarto (20 U / 15 m2) com mobília (camas e roupeiros 

equipados). 

• Módulo de cozinha-sala de jantar (20U / 15 m2). 

• Módulo de serviço sanitário (10U / 7,5 m2), geração de energia com painéis 

solares 3,5 Kva / h com inversão de 12/220 volts e baterias para 8 horas de 

autonomia. 

• Congelador 220 l consumo eficiente. 

•  Ventiladores e instalação elétrica. 

•  Tubulações de água. 

•  Pérgola e iluminação pública autônoma solar. 

 Considerando que o crime organizado transnacional é uma das maiores 

ameaças, portanto, um dos desafios muito importantes para os países da região do 

cone sul, esses dados foram apontados pelo Chefe do Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas do Brasil Tenente Brigadeiro do Ar Raul Botelho, em entrevista à 

revista Dialogo, onde ele enfatiza a importância de criar políticas de segurança para 

resolver esses problemas atuais, onde o controle de fronteiras não é apenas 

responsabilidade de apenas um país, mas de todos os envolvidos nesses flagelos. 

 As políticas adotadas para solucionar os problemas inerentes aos crimes 

transnacionais ou transfronteiriços devem ser acompanhadas de um forte apoio de 

recursos financeiros, para dar a necessária sustentabilidade às forças de segurança 

encarregadas de realizar essa tarefa, neste sentido os destacamentos militares 

localizados nas bordas estão disponíveis para executar essas ações. 

 Nada seria alcançado se os orçamentos não fossem acompanhados pela 

disponibilidade de recursos materiais e pela realidade do momento. Esses recursos 

são mensuráveis tanto em meios quanto em instrumentos, técnicas e na prestação 

de serviços que representam os avanços da tecnologia. A aplicação desses avanços 

por certos Estados constitui a maior das mensagens a serem entregues. 

 Atualmente, esses destacamentos militares nas fronteiras não têm um 

orçamento único para manutenção, considerações básicas para qualquer uma das 

instituições funcionarem e cumprir as missões designadas. 
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 O financiamento para apoiar esses destacamentos e postos militares é 

retirado do orcamento da própria unidade e por meio de pagamento em dinheiro 

como bônus pela exposição a perigos e serviços em regiões inóspitas. 

 As medidas a serem tomadas devem ser consideradas, antes de tudo, as 

necessidades atuais desses destacamentos militares, em sequência os novos 

desafios em que todos os países da região estão envolvidos, para que eles paguem 

o interesse necessário para resolver esses problemas atuais que eles se tornaram 

uma doença que está atacando a segurança dos países do cone sul e do mundo 

com maior força todos os dias. 

 Com o passar do tempo, percebemos que o desenvolvimento de planos de 

segurança e controle de fronteiras é de grande importância para todos os países e 

que esses planos seriam inúteis, se não acompanhados de um financiamento sólido, 

para que eles tenham a sustentabilidade e a capacidade operacional necessária 

para alcançar os objetivos desejados. 
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5 AS AÇÕES, CAPACIDADES E FRAQUEZAS DOS GRUPOS CRIMINOSOS 

QUE ATACAM A FRONTEIRA DO PARAGUAI, ARGENTINA E BRASIL. 

 

 Conhecida historicamente como a área das três fronteiras, a mesma passou 

a ser chamada de "Tríplice Fronteira" após os ataques à Embaixada de Israel em 

Buenos Aires. A região é descrita como uma "área cinzenta" por relatórios dos 

Estados Unidos da América (EUA) e do Departamento de Estado de Israel, 

ocupando espaço nas agendas de segurança destes países. O 11 de setembro de 

2001 foi o início de uma nova era de suspeita sobre a região. 

Após os ataques terroristas e sobre as ordens de Douglas Feith, um dos 

principais diretores do Departamento de Defesa dos EUA, as forças americanas 

reforçaram sua atenção para as três cidades que compõem a área, já que 

supostamente seriam "santuários" da organização terrorista Al Qaeda. 

 A chamada "Tríplice Fronteira", na verdade, sempre constituiu o marco das 

três fronteiras. É um espaço de integração e fraternidade entre o Paraguai, a 

Argentina e o Brasil. Sua extensão é limitada pelas três cidades que a compõe: 

Ciudad del Este (Paraguai), Puerto Iguazú (Argentina) e Foz do Iguaçu (Brasil), 

integradas pelo fluxo de pessoas que ocorre entre elas. 

 O argentino Miguel Ángel Barrios, doutor em Educação e Ciência Política e 

autor de obras de renome na América Latina, diz: 

No entanto, nada foi provado em relação ao terrorismo e, na "Tríplice 

Fronteira", há uma comunidade cooperativa conjunta, sem que isso implique 

que não existam, os verdadeiros problemas de segurança: contrabando, 

falsificações e de grave perigo, porque eles são crimes de colarinho branco 

com alta cumplicidade política e financeira ligada ao crime organizado. O 

problema da Tríplice Fronteira não é o terrorismo, o problema está na 

existência de um crime organizado que erode nossos Estados. 

 

 Para a realização deste trabalho de pesquisa, foram consultadas diferentes 

fontes de pesquisa, tais como artigos de revistas, jornais e, como um elemento muito 

importante, trabalhos de pesquisa de anos anteriores com a mesma abordagem. 

 Faria (1996) menciona em seu trabalho monográfico intitulado “O emprego 

do Exército em ações de operações de defesa interna contra o crime organizado” os 

diferentes ilícitos do crime organizado: 
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15 principais ilícitos penais que compõem o elenco onde atua o contrabando 

de armas; tráfico de drogas; lavagem de dinheiro; corrupção institucional; 

pirataria; contrabando; sequestro; homicídios (seletivos dirigidos); roubos de 

estabelecimentos financeiros; roubos de transportes de valores; exploração 

da prostituição; jogo do bicho e jogos de azar. Deles, os nove últimos são 

tipicamente policiais, de âmbito regional, e não pairam dúvidas de que são 

as Secretarias de Estado de Segurança Pública as mais aptas a combatê-

los. 

 

 Estas informações serviram de base para comparar com as atuais ações 

que estão sendo realizadas por esses grupos criminosos, as quais serão de grande 

importância para alcançar a meta delineada no presente trabalho. 

 Lima (2017) menciona em seu trabalho de pesquisa intitulado “A atuação do 

Crime Organizado no tráfico de drogas na fronteira brasileira com o Paraguai”: 

As facções criminosas brasileiras, nos últimos anos, procuraram aumentar 

suas áreas de atuação. Para isso, buscaram o controle de todo o fluxo das 

principais drogas, desde sua produção até a distribuição. Para atender a 

essa vontade, alongaram seus tentáculos para além do território nacional, 

passando a ter presença em diversos países vizinhos ao Brasil, em especial 

o Paraguai. Dentre essas Organizações Criminosas (ORCRIM), duas se 

destacam, motivo pelo qual serão analisadas no presente trabalho. São 

elas: Primeiro Comando da Capital (PCC), originária do Estado de São 

Paulo, e Comando Vermelho (CV), originária do Estado do Rio de Janeiro. 
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FIGURA 8 – Localização da Tríplice Fronteira (Argentina, Brasil e Paraguai). 

Fonte: Google Earth (2019). 

 Estes dados facilitarão a identificação de grupos criminosos que atuam 

dentro da área de interesse da investigação. 

 Aléssio (2012), em seu trabalho de pesquisa intitulado “Crime Organizado 

grupos terroristas transnacionais: a probabilidade de sua associação no Brasil” 

menciona o seguinte: 

A partir da década de 90, as ações ousadas do crime organizado vêm 

chamando a atenção pela violência, pelo pânico e pelo temor provocados 

na população. Em muitos casos, a mídia e as autoridades chegam a 

compará-las com típicas ações terroristas. É possível visualizar cenários, no 

Brasil, que, por integrar interesses de grupos terroristas e do crime 

organizado, facilitariam e potencializariam a execução de atos terroristas. 

 Com todas essas fontes, muito ricas em informações de interesse do autor, 

obtém-se a certeza de alcançar as metas que foram delineadas no presente 

trabalho. 
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 Nos últimos anos, foram realizados diversos estudos sobre o problema do 

crime organizado, sob a ótica das instituições de segurança que atuam na Tríplice 

Fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil. Toda esta investigação desperta a 

atenção para a complexidade deste fenômeno, porém ao agregar os termos "guerra" 

contra as drogas ou "luta" contra o tráfico de droga, a real intensidade envolvida não 

é levada em conta. 

 Terminologias fortes como tráfico de drogas, crime organizado ou terrorismo 

são frequentemente associadas a certas imagens na mídia que rotineiramente 

circulam e nos dão uma ideia bastante resumida de quais seriam essas práticas. 

 As lógicas associadas a essas práticas foram aquelas que fizeram repensar 

o papel das fronteiras e instalaram a ideia de que as fronteiras porosas são 

particularmente perigosas, como a área em que se encontram as cidades de Puerto 

Iguazú, na Argentina; Foz do Iguaçu, no Brasil e Ciudad del Este no Paraguai. 

 As dinâmicas próprias que existem nesta região e os padrões sutis que 

operam nos campos da administração dos Estados e das economias são, em muitos 

casos, desconhecidos para aqueles que definem políticas de segurança. 

 O contrabando na América Latina movimenta 210 bilhões de dólares 

anualmente, 2% do PIB da região e quase a metade do PIB argentino (500 bilhões 

de dólares). Mas além dos números, o mais preocupante dessa atividade é o 

crescimento das gangues criminosas que a levam adiante, sendo esta Tríplice 

Fronteira uma das áreas mais ativas do planeta. 

 O crime organizado usa recursos de contrabando para outras atividades 

ilícitas em ameaças claras à segurança pública. O contrabando é associado ao 

crime organizado, já que estas ORCRIM o usam como uma das ferramentas para 

financiar a compra de drogas e tráfico de seres humanos.  

 Várias facções criminosas que realizam ações no Brasil, após forte pressão 

do governo brasileiro, migraram para as fronteiras. Entre estas, estão o PCC e o 

Comando Vermelho, sendo elas as mais perigosas e sanguinárias do Brasil. 

 O que aconteceu no Brasil, onde o crime organizado estava ocupando 

fronteiras, prisões e até mesmo os bairros do Rio de Janeiro, está acontecendo 

agora no Paraguai. O contrabando financia todas essas organizações criminosas.  

 Com dinheiro fácil, especialmente do tráfico de cigarros, podem-se comprar 

drogas, armas, munição e tudo mais o que for necessário. É um mecanismo de 
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financiamento que também estimula a corrupção, a lavagem de dinheiro e outros 

crimes que compartilham a mesma logística. 

 Nesse sentido, em diferentes operações das Forças de Segurança dos três 

países, pesquisadores descobriram que as mesmas organizações que se envolvem 

no narcotráfico são, muitas vezes, as mesmas que transportam mercadorias ilegais. 

 O PCC e o Comando Vermelho se estabeleceram no Paraguai e estão cada 

vez mais ganhando destaque no meio criminal, não apenas em áreas de fronteira, 

mas em locais importantes do interior. Nesse sentido, a revolta desencadeada na 

penitenciária regional de Concepción, dias depois de semelhante ocorrida na de 

Coronel Oviedo, revela que o PCC está tomando as prisões do país, depois de ter 

se instalado solidamente na região oriental. 

 

Gráfico 2 – Estrutura do PCC. 

Fonte: Ministério Público do Estado de São Paulo e Contabilidades do PCC (2015e). 
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Foto 1 – O traficante Marcelo Pinheiro Veiga, o “Marcelo Piloto” que também é 

conhecido como o “Número 2¨ da organização criminosa Comando Vermelho”. 

Fonte: Jornal ABC Color, Paraguai (2019). 

 

 Desta forma, pode-se afirmar que, além de liderar o crime graças ao seu 

poder econômico, sua experiência e a corrupção que prevalece nas Forças de 

Segurança, ele está no processo de se tornar um poder factual decisivo. 

Algumas autoridades referiram-se, há alguns anos, à infiltração do crime 

organizado no aparato estatal. Agora, dada à possibilidade de tumultos em todas as 

penitenciárias, o governo está buscando uma maneira para que as Forças Armadas 

sejam usadas "de maneira dissuasiva, fora das penalidades, para evitar tais coisas". 

Presume-se, então, que se os guarda penitenciários ou o Grupo de Operações 

Especiais (GEO) da Polícia Nacional não pudessem reprimir a revolta, os militares 

entrariam nas prisões para impor a ordem. 
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Foto 2 – Assad Ahmad Barakat, do clã Barakat, ligado ao Hezbollah. 

Fonte: Jornal LA NACIÓN, Paraguai (2019). 

 

 Há 30 anos que o clã Barakat opera na Tríplice Fronteira e financia o 

Hezbollah com transferências de fundos de atividades ilícitas. Esta declaração é 

feita com base em documentos que estão disponíveis, onde é mostrado que há uma 

união do clã Barakat, no Paraguai, diretamente com organização terrorista do 

Hezbollah. 

 As organizações criminais estendem seus múltiplos tentáculos através dos 

acessos da Tríplice Fronteira. Os chefes das organizações criminosas e terroristas 

transnacionais entram e operam sem distinção um do outro. 

 Traficantes de drogas, como o Comando Vermelho ou o Cartel Mexicano de 

Sinaloa, misturam-se com as redes de financiamento do Hezbollah libanês e do 

Hamas palestino. 
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 FIGURA 9 – Bandeira de Hezbollah. 

           Fonte: Jornal LA NACIÓN, Paraguai. 

 

 O Clã Barakat é liderado por Assad Ahmad Barakat e movimenta seus 

negócios entre os três países e, de acordo com o relatório da FIU, o clã está 

envolvido com "contrabando, falsificação de documentos, extorsão, tráfico de drogas 

e de armas, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo". 

 Assad Barakat nasceu em Beirute em 1973. Seu pai, motorista de um dos 

políticos libaneses mais proeminentes, foi trazido, juntamente com a sua família, do 

Líbano para a Cidade do Este. 

 No que pese o Art 173 da Carta Magna paraguaia estabelecer que as 

Forças Armadas têm apenas a missão de "proteger a integridade territorial e 

defender as autoridades legitimamente constituídas", surge o questionamento se 

oficiais não comissionados e soldados estariam aptos para exercer o papel de 

guardas carcerários. É muito provável que a resposta seja tão negativa quanto seria 

se o mesmo fosse perguntado sobre os bombeiros. A força pública é especializada e 

está sujeita à lei, de modo que não pode ser usada para nenhum propósito, por mais 

compreensível que seja a necessidade de fazê-lo. 
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 Alguns poderão dizer que a artigo 56 da Lei nº 1337/99, “Defesa Nacional e 

Segurança Interna”, dispõe que, em casos de extrema gravidade, onde o sistema de 

segurança interna é claramente insuficiente, o Presidente da República pode decidir 

pelo uso transitório das Forças Armadas dentro de um escopo territorial decretado e 

pelo tempo necessário para que a Polícia Nacional ou a Prefeitura Geral Naval 

estejam em posição de cuidar da situação por conta própria. 

 E bem embora uma série de tumultos mais ou menos simultâneos implique 

em uma situação de extrema gravidade, não parece conveniente usar elementos 

militares de combate para pôr fim a possíveis incidentes violentos em casas 

prisionais. O remédio poderia ser pior que a doença. É duvidoso, para dizer o 

mínimo, que o sistema interno de segurança é hoje "manifestamente insuficiente" 

para enfrentá-los, porém, a Constituição, as leis e a falta de preparo dos militares 

para esta tarefa poderiam ser ainda piores. 

 Medidas preventivas, como a dispersão de prisioneiros ligados ao PCC, o 

controle mais rigoroso dos visitantes, um melhor trabalho da Direção Geral de 

Inteligência da Polícia Nacional do Paraguai, a rápida extradição de criminosos com 

mandados de prisão no Brasil e acima de tudo, o expurgo de agentes públicos a 

serviço do crime organizado devem ser suficientes para evitar a adoção desta 

medida extrema, o emprego da Forças Armadas em uma situação para a qual não 

estão preparados. 

 Diante dessa fraqueza institucional das agências de segurança, e 

considerando que o novo governo brasileiro de Jair Bolsonaro está usando "mão 

dura" contra as ORCRIM, não se deve descartar o aumento da presença de 

membros destas organizações no Paraguai. 

 Portanto, é lícito afirmar que podemos esperar mais ações criminosas e 

distúrbios no Paraguai liderados pelo PCC e Comando Vermelho, considerando que 

eles também começaram a recrutar criminosos paraguaios, de acordo com os 

próprios chefes de polícia. 

 Esta é uma questão que o governo deve considerar seriamente, devido à 

ansiedade que a população está vivendo. Esses criminosos brasileiros devem ser 

perseguidos com firmeza e deportados logo que possível para o seu país.  

 No meio de um mundo onde o terrorismo causa estragos e desencadeia o 

medo generalizado, ocorre o aumento da presença de integrantes do Hezbollah na 

Tríplice Fronteira, aliado ao incremento das atividades ilícitas, como o contrabando e 
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a lavagem de dinheiro. Isto tem levado as Forças de Segurança dos três países a 

travarem uma dura batalha contra os cartéis de drogas que financiam o terrorismo 

internacional. 

 Nesse sentido, os governos do Paraguai e Argentina reconheceram como 

grupos terroristas globais o Hesbollah, o Hamas, a Al Qaeda e o Estado Islâmico 

(ISIS). Esses grupos criminosos constituem uma séria ameaça à segurança 

individual e coletiva dos cidadãos dentro e fora dos territórios do Paraguai, Brasil e 

Argentina. 

 O governo paraguaio, através do decreto nº 2307/19, estabeleceu a 

necessidade de implantar um protocolo na área de segurança a fim combater o 

financiamento ilegal das atividades dessas organizações. 

 Segundo informações de agências de inteligência, existe relação entre o 

Hezbollah e o Primeiro Comando da Capital. O PCC é considerado responsável pela 

lavagem de dinheiro de traficantes de drogas e do Hesbollah. Estima-se que o 

Hesbollah movimenta, somente na região, 30 milhões de dólares por ano, dinheiro 

esse destinado a manter a sua estrutura militar no Líbano. 

 O Ministro do Interior do Paraguai enfatizou a necessidade de realizar ações 

na área da Tríplice Fronteira para eliminar essas ameaças. Entre essas ações, está 

a criação de grupos antiterroristas por Argentina, Brasil, Paraguai e EUA a fim de 

lidar com essas ameaças e congelar suas contas. 
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6 CONCLUSÃO 

 Por meio deste trabalho, realizado à luz das informações extraídas de 

diferentes fontes, é possível verificar se os objetivos levantados foram alcançados e, 

assim, propor uma solução provável para o problema em tela, que é melhorar o nível 

operacional dos destacamentos de fronteiras para combater crimes transnacionais 

na Tríplice Fronteira. 

 As razões pelas quais se pode afirmar que o objetivo foi alcançado estão 

presentes nas seguintes conclusões: 
 Os destacamentos de fronteira militar têm uma organização de acordo com 

a missão designada, de modo que sejam estruturalmente capazes de cumprir a 

missão nas melhores condições, sem alterar sua organização, uma vez que as 

posições e responsabilidades de cada missão estão bem definidas, bem como sua 

composição organizacional, são adequadas para atingir a meta estabelecida em 

suas diferentes atribuições. 

 Com relação às missões designadas, pode-se concluir que estão dentro das 

condições legais aceitáveis para realizar o trabalho para o qual esses 

destacamentos militares foram criados; no entanto, existem algumas brechas legais 

que poderiam ser aperfeiçoadas para otimizar as ações sem expor muito o pessoal 

militar no momento de realizar algumas intervenções. 

 A localização desses destacamentos militares de fronteira encontra-se em 

locais com vantagens para realizar os controles relevantes, por isso é muito 

importante que a missão seja executada com eficiência e que as ações sejam 

eficazes para combater as ameaças existentes. 

 Quanto às ameaças, encontram-se grupos criminosos muito poderosos, 

tanto em sua estrutura quanto nas armas que possuem, o que os torna organizações 

com muita capacidade de ação, fato que constitui-se em grande desafio para as 

agências de segurança. 

 Os grupos são caracterizados pela grande capacidade de criar perceptíveis 

instabilidades na segurança dos países que compartilham a Tríplice Fronteira 

(Paraguai, Brasil, Argentina). 

 Esses grupos criminosos são creditados, desde crimes comuns a ações 

terroristas, criando um grande impacto na sociedade, além de percepção muito 

baixa de segurança na população; fato este que tem um grande reflexo no território 
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dos países envolvidos, a exemplo do grau de violência que se desenvolve em várias 

cidades do Brasil, Paraguai e Argentina. 

 Um déficit observado durante a investigação foi a indisponibilidade de meios 

e equipamentos de acordo com os tempos atuais, o que, do ponto de vista do 

pesquisador, reflete as condições financeiras em que esses destacamentos militares 

fronteiras se encontram. 

 Nesse sentido, os governos do Paraguai, Brasil e Argentina tomaram 

decisões muito encorajadoras para lutar contra crimes transnacionais e terrorismo, 

de modo que há uma grande vontade política por parte das autoridades. Como 

exemplo de tais decisões de governança, foram reconhecidos como organizações 

terroristas globais os grupos Hesbollah, Hamas, Al Qaeda e Estado Islâmico (ISIS), 

enquanto o governo brasileiro, em particular, declarou uma guerra frontal a grupos 

criminosos como o PCC e Comando Vermelho. 
 Considerando esses fatos muito importantes, o pesquisador, após realizar 

uma análise, identificou algumas ações para melhorar o nível operacional dos 

destacamentos de fronteira militar do Paraguai, que atingiram o objetivo geral com 

isso, que propõe o seguinte: 

 a) Coordenar ações entre Paraguai, Brasil e Argentina, como operações 

combinadas para atacar esses grupos criminosos e compartilhar informações, 

facilitando o cumprimento da missão das forças de segurança. 

 b) Atribuir um orçamento exclusivo aos destacamentos militares de fronteira, 

de modo a permitir a aquisição de meios e equipamentos tecnológicos necessários 

para realizar um controle mais eficaz. 

 Os meios e equipamentos que devem ser adquiridos são: 

 1) Radares terrestres para detectar movimentos de pessoas fora das 

instalações de entrada nos países (escritório de migração). 

 2) Embarcações rápidas e veículos terrestres para realizar patrulhas 

terrestres e fluviais. 

 3) Veículos aéreos não tripulados (VANT) para realizar o controle de 

fronteira. 
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ANEXOS 
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Embarcações rápidas 
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Veículos aéreos não tripulados (VANT) 
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