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RESUMO

Atualmente, o Exército Brasileiro (EB) tem sido um dos principais vetores de
prevenção e repressão aos crimes transnacionais no Arco Norte da faixa de fronteira.
Logo, este trabalho teve como objetivo verificar se as ações adotadas pelo EB no arco
Norte da faixa de fronteira brasileira, no contexto da segurança integrada, revelam a
necessidade de modificação ou adaptação do emprego do EB no combate aos crimes
transnacionais naquela região. Especificamente, objetivou-se apresentar como se dão
as atividades de preparo e emprego do EB no contexto da segurança integrado. Além
disso, buscou-se apresentar a atuação de exércitos de nações amigas nesse
contexto. A análise foi feita por meio da consulta a manuais, publicações e normas
internas do EB e do Ministério da Defesa (MD), além de material público
disponibilizado nas páginas da internet do MD, do EB, do Exército da Colômbia e do
Exército do Peru, sem limite temporal. As análises realizadas tiveram como objeto
identificar aspectos positivos e negativos, assim como aspectos relevantes para a
identificação de oportunidades de melhoria fundamentais para a evolução da doutrina
militar terrestre brasileira. Dessa forma, as informações adquiridas contribuíram para
o aperfeiçoamento do processo de planejamento e condução das operações
terrestres, influenciando as futuras formas de emprego da Força Terrestre na região
amazônica.

Palavras-chave: narcotráfico; Amazônia; crime organizado transnacional; preparo e
emprego do Exército; segurança nacional.
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ABSTRACT

Currently, the Brazilian Army (EB) has been one of the main vectors of prevention and
repression of transnational crimes in the northern arch of the border strip. This work
aimed to verify if the actions taken by the EB in the northern arch of the Brazilian border
strip, in the context of integrated security, reveal the need for modification or adaptation
of the EB's employment in the fight against transnational crimes in that region.
Specifically, the objective was to present how the preparation and employment
activities of the EB take place in the context of integrated security. Furthermore, we
sought to present the performance of armies of friendly nations in this context. The
analysis was done by consulting the manuals, publications and internal rules of the EB
and the Ministry of Defense (MD), as well as public material available on the websites
of the MD, EB, the Colombian Army and the Peruvian Army, without time limit. The
analyzes carried out aimed to identify positive and negative aspects, as well as relevant
aspects for the identification of opportunities for improvement that are fundamental to
the evolution of Brazilian land military doctrine. Thus, the information acquired
contributed to the improvement of the process of planning and conducting ground
operations, influencing the future forms of use of the Land Force in the Amazon region.
Keywords: drug trafficking; Amazon; transnational organized crime; Army preparation
and employment; national security.

9
SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO.......................................................................................

11

1.1

PROBLEMA...........................................................................................

12

1.2

OBJETIVOS...........................................................................................

13

1.2.1 Objetivo Geral.......................................................................................

13

1.2.2 Objetivos Específicos..........................................................................

13

1.3

JUSTIFICATIVA DA PESQUISA............................................................

13

2

REFERENCIAL TEÓRICO....................................................................

15

2.1

A FAIXA DE FRONTEIRA BRASILEIRA................................................

15

2.1.1 O Arco Norte da faixa de fronteira brasileira e o ambiente
operacional amazônico .......................................................................
2.2
OS CRIMES TRANSNACIONAIS..........................................................

15

2.3

17

A ESTRUTURA DO EB NO ARCO NORTE DA FAIXA DE
FRONTEIRA..........................................................................................

18

2.4

A SEGURANÇA INTEGRADA...............................................................

20

3

METODOLOGIA....................................................................................

24

3.1

TIPO DE PESQUISA..............................................................................

24

3.2

UNIVERSO E AMOSTRA.......................................................................

24

3.3

COLETA DE DADOS.............................................................................

24

3.4

TRATAMENTO DOS DADOS................................................................

25

3.5

LIMITAÇÕES DO MÉTODO...................................................................

26

4

27

4.1

O PREPARO DO EB PARA ATUAR CONTRA CRIMES
TRANSNACIONAIS NO ARCO NORTE DA FAIXA DE
FRONTEIRA..........................................................................................
O SISTEMA DE INSTRUÇÃO MILITAR DO EXÉRCITO........................

4.2

O PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR............................................

29

4.3

DIRETRIZES DE INSTRUÇÃO MILITAR...............................................

31

4.3.1 Diretriz de Instrução Militar do Comando Militar da Amazônia.........

31

4.3.2 Diretriz de Instrução Militar do Comando Militar do Norte................

32

4.4

PROGRAMAS-PADRÃO DE INSTRUÇÃO MILITAR.............................

32

4.4.1 Programas-Padrão de IM específicos para a faixa de fronteira........

33

4.4.1 Programas-Padrão de GLO utilizados na faixa de fronteira..............

33

4.5

CURSOS E ESTÁGIOS QUE PREPARAM PARA AS OPERAÇÕES
NA FAIXA DE FRONTEIRA....................................................................
4.5.1 Cursos do Centro de Instrução de Guerra na Selva..........................

28

35
35

10
4.6

CONCLUSÃO PARCIAL .......................................................................

36

5

38

5.1

O EMPREGO DO EB CONTRA OS CRIMES TRANSNACIONAIS NO
ARCO NORTE DA FAIXA DE FRONTEIRA..........................................
AS OPERAÇÕES NO ARCO NORTE DA FAIXA DE FRONTERIA........

5.2

CONCLUSÃO PARCIAL .......................................................................

40

6

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS DA ATUAÇÃO DO EB NO ARCO
NORTE DA FAIXA DE FRONTEIRA, NO CONTEXTO DA
SEGURANÇA INTEGRADA..................................................................
CONCLUSÃO PARCIAL .......................................................................

42

6.1
7

39

45

7.1

EXEMPLOS DE EXÉRCITOS DE OUTROS PAÍSES AMAZÔNICOS
SOBRE SUAS FORMAS DE EMPREGO CONTRA OS CRIMES
TRANSNACIONAIS NAS ZONAS DE FRONTEIRAS, NO
CONTEXTO DA SEGURANÇA INTEGRADA ......................................
COLÔMBIA ...........................................................................................

7.2

PERU ....................................................................................................

53

7.3

CONCLUSÃO PARCIAL .......................................................................

57

8

CONCLUSÃO........................................................................................

59

REFERÊNCIAS.....................................................................................

61

47
49

11
1 INTRODUÇÃO

O recrudescimento dos crimes transnacionais, nas últimas décadas, tem
exigido atuação constante do Exército Brasileiro (EB) na faixa de fronteira (Fx Fron)
brasileira, a título de ação subsidiária, em atendimento aos princípios da Segurança
Integrada recentemente estabelecidos pelo Poder Nacional.
De acordo com a Política Nacional de Defesa (PND1) e a Estratégia Nacional
de Defesa (2012, p. 23), o perfil brasileiro – ao mesmo tempo continental e marítimo,
equatorial, tropical e subtropical, de longa fronteira terrestre [...] – confere ao País
profundidade geoestratégica e torna complexa a tarefa do planejamento geral de
defesa. Logo, percebe-se o complexo desafio imposto por diferentes cenários
fisiográficos no sentido do desenvolvimento nacional, em todas as suas vertentes.
No contexto da permeabilidade da Fx Fron brasileira, o Ministério da Defesa
(MD) prevê, no Cenário de Defesa 2020-20392 (BRASIL, 2018d, p. 27), que o poder
das organizações criminosas, em muitos casos, suplantará a capacidade dos órgãos
de segurança pública sul-americanos e africanos, exigindo a intervenção de Forças
Armadas, e que o poder e o “modus operandi” das organizações criminosas
transnacionais exigirão abordagem multilateral integrada para que estas possam ser
eficazmente combatidas e derrotadas. (BRASIL, 2018d)
No bojo jurídico que abrange o emprego do EB em operações de não guerra,
o Estado Brasileiro resolveu alterar a Lei Complementar (LC) Nº 97, de 9 de junho de
1999, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego
das Forças Armadas, por meio da LC Nº 136, de 25 de agosto de 2010, atribuindo às
Forças Armadas a possibilidade de atuar, como atribuições subsidiárias e por meio de
ações preventivas e repressivas, na Fx Fron terrestre, contra delitos transfronteiriços
e ambientais.
Sob a ótica do MD, no Cenário 2020-2039 (BRASIL, 2018d, p. 46), as
condições sociais e de segurança pública exigirão o apoio das Forças Armadas aos
órgãos de segurança pública, principalmente em áreas urbanas. Diante desse cenário,
1A

PND e a END foram originariamente aprovados pelo Decreto Nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008,
em atendimento ao disposto no § 3º do art. 9º da Lei Complementar nº 97, de 1999. A versão 2016
encontra-se sob apreciação do Congresso Nacional.
2 Documento que tem o propósito de contribuir para o desenvolvimento do processo de planejamento
estratégico do Ministério da Defesa, e que fundamentará a redação da Política e Estratégia Nacionais
de Defesa, da Política e Estratégia Setoriais de Defesa, do Plano Estratégico de Defesa, bem como
planejamentos análogos das Forças Armadas.
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presume-se de fundamental importância a atuação do EB na Fx Fron brasileira,
particularmente aquelas de responsabilidade dos Comandos de Fronteira, Unidades
que demandam de constante adestramento para o restrito cumprimento, como tropa
de contato na linha de fronteira, das diretrizes emanadas pelo Poder Nacional.
Portanto, o presente estudo visa a analisar o emprego do EB contra os crimes
transnacionais no Arco Norte da Fx Fron brasileira, no contexto da segurança
integrada.

1.1 PROBLEMA

Atualmente, o EB tem sido bastante empregado em ações subsidiárias contra
o crime organizado transnacional, juntamente com as demais Forças Singulares (FS)
e os Órgãos de Segurança Pública (OSP), no âmbito de uma abordagem interagência.
A Doutrina Militar Terrestre – DMT (BRASIL, 2014, p. 5-5) estabelece que a
Força Terrestre (F Ter) deve estar em permanente estado de prontidão para
atendimento das demandas da defesa nacional. Nesse sentido, o Manual de
Campanha EB70-MC-10.223 (BRASIL, 2017c, p. 2-24) estabelece que há
necessidade de preparação da F Ter para participar de operações em situação de não
guerra, no contexto das operações de cooperação e coordenação com agências, em
que pese não ser essa a missão precípua dos elementos da F Ter.
Na visão do MD (BRASIL, 2018d, p. 43), face às atribuições subsidiárias e, bem
como à capacidade e flexibilidade logística das Forças Armadas, [...] é provável que
haja incremento das demandas para suas participações em atividades de cunho social
e/ou ligadas à segurança pública. Mesmo com tal perspectiva, o MD adverte que um
excesso de demanda por tais atividades poderia comprometer a capacidade de defesa
externa, caso provoque uma redução do treinamento para o emprego operacional,
devido à insuficiência de recursos humanos, materiais e financeiros.
A fim de verificar a necessidade de modificação ou adaptação das ações
do EB no ambiente operacional selva, foi formulado o seguinte problema: face
à atual demanda de emprego do EB no combate aos crimes transnacionais, no
Arco Norte da Fx Fron brasileira, em que medida torna-se necessário modificar
ou adaptar o emprego do EB para atuar no contexto da segurança integrada?

1.2 OBJETIVOS
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1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desta pesquisa é determinar se as ações adotadas pelo EB no
Arco Norte da Fx Fron brasileira, no contexto da segurança integrada, revelam a
necessidade de modificação ou adaptação do emprego do EB no combate aos crimes
transnacionais naquela região.

1.2.2 Objetivos Específicos

Com o intuito de possibilitar o atendimento ao objetivo geral e facilitar o
entendimento do problema formulado, foram criados os seguintes objetivos
específicos:
a. Apresentar como se dá o atual preparo do EB para atuar em ações contra os
crimes transnacionais, no Arco Norte da Fx Fron brasileira;
b. Apresentar o atual emprego do EB em ações contra os crimes
transnacionais, no Arco Norte da Fx Fron brasileira;
c. Apresentar os aspectos doutrinários da atuação do EB no Arco Norte da Fx
Fron brasileira, no contexto da segurança integrada; e
d. Apresentar exemplos de exércitos de outros países amazônicos sobre suas
formas de emprego contra os crimes transnacionais nas zonas de fronteiras, no
contexto da segurança integrada.

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

O tema em análise reveste-se de destacada importância face à sua relação
direta com a intangibilidade da nação. Dessa forma, verifica-se a necessidade de
constante estudo doutrinário sobre o tema, contribuindo efetivamente para a
consecução dos objetivos nacionais, em particular a Segurança e a Defesa Nacional.
Nessa linha de raciocínio, a PND (2012, p. 15) adota os seguintes conceitos:
I. Segurança é a condição que permite ao País preservar sua soberania e
integridade territorial, promover seus interesses nacionais, livre de pressões
e ameaças, e garantir aos cidadãos o exercício de seus direitos e deveres
constitucionais; e
II. Defesa Nacional é o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase
no campo militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses
nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou
manifestas. (BRASIL, 2012, grifo do autor)
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No entanto, o EB ressalta que o tema ganha maior notoriedade em razão da
presença do componente “ambiente operacional amazônico”, com as suas limitações
específicas para o emprego da expressão militar do Poder Nacional, bem como com
outras questões influenciadoras do planejamento estratégico em todos os campos do
poder,

como

as

questões

ambiental,

indígena

e

das

organizações

não

governamentais (ONGs). (BRASIL, 1997a)
Além disso, soma-se o recente reforço aos preceitos da segurança integrada,
com a implementação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), a cargo do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2018, que abarca a agenda do combate
aos crimes transnacionais. (BRASIL, 2018h)
Assim, o presente trabalho justifica-se por promover uma discussão embasada
em dispositivos legais, manuais, pesquisas científicas, relatórios e experiências de
militares sobre a atuação dos C Fron/EB contra os crimes transnacionais no Arco
Norte da Fx Fron brasileira, no contexto da segurança integrada.
Posto isto, o trabalho versa sobre um tema atual e recorrente, de extrema
relevância para a Soberania Nacional, no sentido analisar as atuais condições de
emprego dos elementos de fronteira do EB e estudar propostas para melhor atender
ao cenário crescente de ilícitos transnacionais perturbadores da lei e da ordem no
Brasil.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A FAIXA DE FRONTEIRA BRASILEIRA

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece a
seguinte definição de Fx Fron:
Art. 20. São bens da União:
[...]
§ 2º - A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das
fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada
fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização
serão reguladas em lei. (BRASIL, 1988)

2.1.1 O Arco Norte da Fx Fron brasileira e o ambiente operacional amazônico

De acordo com o Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de
Fronteira - PDFF3 (BRASIL, 2009, p.34), o Arco Norte abrange a Fx Fron dos Estados
do Amapá, do Pará, de Roraima, do Amazonas e Acre, englobando as sub-regiões I
a VI.
Figura 1 – Arcos e sub-regiões da Fx Fron

Fonte: IPEA, 2018.

3

O PDFF foi implementado em 2009, no escopo da Política Nacional de Desenvolvimento Regional,
concebida pelo Ministério da Integração Nacional para institucionalizar mecanismos em prol do
“desenvolvimento regional”.
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A publicação “Fronteiras do Brasil”, do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - IPEA4 (BRASIL, 2018a, p. 106), relata que “entre os dezesseis pontos
vulneráveis identificados na Fx Fron brasileira, seis se encontram no arco Norte.
O ambiente operacional do arco Norte da Fx Fron é, essencialmente, o
amazônico. O caderno de instruções provisórias IP 72-1, do EB, aborda as principais
características do ambiente operacional amazônico, das quais resumem-se: floresta
equatorial latifoliada em sua totalidade; contém a maior bacia hidrográfica do planeta
(a do rio Solimões/Amazonas);

elevada temperatura; intensa umidade; forte

pluviosidade abundância de reservas minerais; fatores fisiográficos limitam
drasticamente a operacionalidade dos meios; imensos vazios demográficos; total
dependência do transporte aéreo em algumas regiões; população concentra-se nas
capitais estaduais; fronteiras muito vulneráveis às ações de forças adversas e à
prática de ilícitos; altos índices de doenças endêmicas transmissíveis; estrutura
econômica deficitária; imenso potencial de água doce; região é alvo constante da
cobiça estrangeira; e presença de várias ONGs e missões religiosas. (BRASIL, 1997a)
A PND (2012, p. 23) também aborda as características do ambiente operacional
amazônico:
A Amazônia brasileira, com seu grande potencial de riquezas minerais e de
biodiversidade, é foco da atenção internacional. A garantia da presença do
Estado e a vivificação da faixa de fronteira são dificultadas, entre outros
fatores, pela baixa densidade demográfica e pelas longas distâncias.
(BRASIL, 2012)

Sobre a abundância de hidrovias na região amazônica, cabe destacar a
facilidade de penetração no território brasileiro em razão da existência de uma
intrincada teia de rios, igarapés, paranás, entremeada na floresta, conforme ilustrado
na figura 2. Além disso, as infiltrações são facilitadas, em área de selva, em
decorrência da proteção oferecida pela cobertura vegetal. (BRASIL, 1997a)

Publicação do projeto “A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e a Faixa de
Fronteira, pesquisa Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública”, em parceria com o
Ministério da Integração Nacional (MI).
4
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Figura 2 – Bacia hidrográfica do Rio Amazonas

Fonte: LABGEO/UFRJ, 2019.

Com relação à complexidade do ambiente operacional amazônico, compartilhase a análise do IPEA no sentido afirmar que a Região Amazônica é um ponto
fronteiriço relevante, cujas particularidades representam desafios de segurança e
desenvolvimento nos níveis local, nacional e internacional. No concernente ao
primeiro, o parco desenvolvimento regional e a compatibilização da exploração de
recursos com a preservação ambiental são os principais problemas. Já no segundo,
os países vizinhos têm uma presença do Estado ainda menos eficaz na área
Amazônica, facilitando a transnacionalização da criminalidade. Já no que se refere ao
aspecto internacional, há tanto ONGs quanto Estados que podem se utilizar da
retórica de preservação ambiental para promover interesses próprios na Amazônia.
(BRASIL, 2018b)

2.2 OS CRIMES TRANSNACIONAIS

O Manual EB20-MC-10.201 (BRASIL, 2013b, p. 105), assim define ilícito
transnacional:
Ilícito Transnacional - Dentre as diversas abordagens existentes na literatura
especializada, é definido como um “efeito colateral” das dinâmicas de
globalização e intensificação de fluxos de bens, pessoas e capitais. Ao lado
dos benefícios do processo de integração e crescente interdependência entre
as nações, surgem, paralelamente, oportunidades de lucro para
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organizações e redes criminosas de alcance transnacional. - As atividades
ilícitas transnacionais mais comumente tratadas são: o narcotráfico, o tráfico
de armas e munições, o tráfico de pessoas, o contrabando e o descaminho,
a lavagem de dinheiro, a corrupção e o crime cibernético. (BRASIL, 2013b)

Buscando o conceito de crimes transnacionais, o United Nations Office on
Drugs and Crime - UNODC5 considera que crime organizado transnacional engloba
praticamente todas as ações criminais motivadas pelo lucro e cometidas por grupos
organizados, envolvendo mais de um país. Há muitas atividades que podem ser
caracterizadas como crime organizado transnacional: tráfico ilícito de drogas,
contrabando de migrantes, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, tráfico ilícito de
armas de fogo, de vida selvagem e de bens culturais. Todos os anos, inúmeras vidas
são perdidas como resultado do crime organizado, de problemas de saúde
relacionados com as drogas e a violência, das mortes por arma de fogo e dos métodos
e motivos inescrupulosos de traficantes e contrabandistas de migrantes, entre outros.
(UNITED NATIONS, 2019e, tradução nossa)
Nesse ínterim, a Portaria nº 0616, de 16 de fevereiro de 2005, do Comandante
do Exército, é o documento interno do EB que elenca quais ilícitos serão foco das
ações de prevenção e repressão da F Ter na Fx Fron, sendo os seguintes:
[...] a atuação da F Ter na prevenção e na repressão aos delitos
transfronteiriços deve estar focada, em princípio, sobre os seguintes ilícitos:
a) a entrada (e/ou a tentativa de saída) ilegal no território nacional de armas,
munições, explosivos e demais produtos controlados, conforme legislação
específica;
b) o tráfico ilícito de entorpecentes e/ou de substâncias que determinem
dependência física ou psíquica, ou matéria prima destinada à sua
preparação;
c) o contrabando e o descaminho, especificados no Código Penal Comum;
d) o tráfico de plantas e de animais; e
e) a entrada (e/ou a tentativa de saída) no território nacional de vetores em
desacordo com as normas de vigilância epidemiológica. (BRASIL, 2005)

Segundo o IPEA (BRASIL, 2018b, p. 107), “em toda a extensão da fronteira se
repetem ilícitos a exigir maior controle como garantia de segurança: tráfico de
pessoas, entorpecentes, armas de fogo, munições e explosivos, ocorrência de crimes
transnacionais; crimes ambientais e desmatamento ilegal, entre outros”.
2.3 A ESTRUTURA DO EB NO ARCO NORTE DA FAIXA DE FRONTEIRA

5

Escritório das Nações Unidas (ONU) para Drogas e Crimes.
Aprova a Diretriz Estratégica para Atuação na Faixa de Fronteira contra Delitos Transfronteiriços e
Ambientais, integrante das Diretrizes Estratégicas do Exército (SIPLEX-5), e dá outras providências.
6
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O esforço nacional em integrar e desenvolver a Fx Fron teve como
consequência a evolução do cabedal jurídico regulador da atuação das Forças
Armadas, abrangendo a atuação nas atribuições subsidiárias. A transformação legal
amparadora das ações do EB na Fx Fron é formada pela recapitulação das Leis
Complementares nº 97, de 9 de junho de 1999, atualizada pela Lei Complementar nº
117, de 2 de setembro de 2004, e pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de
2010, as quais dispõem sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o
emprego das FA.
Por conseguinte, os dispositivos legais mais atuais sobre as ações das FA na
Fx Fron estão elencados na supracitada LC 97/1999, conforme pode-se ler a seguir:
Art. 16-A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes,
também como atribuições subsidiárias, preservadas as competências
exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e
repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores,
independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer
gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais,
isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo,
executando, dentre outras, as ações de:
I - patrulhamento;
II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de
aeronaves; e
III - prisões em flagrante delito. (BRASIL, 1999, grifo nosso)

A presença do EB na Amazônia remonta desde o início do século XVII. Desde
então, o EB vem ampliando seu dispositivo pela instalação de diversas unidades de
fronteira, com destaque para os Pelotões Especiais de Fronteira (PEF), que
atualmente, somam 24 (vinte e quatro) pelotões. Tais unidades representam polos de
desenvolvimento, em torno dos quais, como ocorreu no passado, crescem núcleos
habitacionais, garantidores da presença brasileira e de nossa soberania, numa faixa
do território nacional onde a presença de outras instituições de Estado é escassa.
(BRASIL, 2019a)
De acordo com a atual estrutura organizacional do Exército, disponível do sítio
do Exército (BRASIL, 2019d), verifica-se que o arco Norte da Fx Fron brasileira é de
responsabilidade do Comando Militar da Amazônia (CMA) e do Comando Militar do
Norte (CMN). Além desses Comandos Militares de Área (Cmdo Mil A), existem 05
(cinco) Grandes Unidades (GU), 10 (dez) Batalhões de Infantaria de Selva (BIS) e 24
(vinte e quatro) Pelotões Especiais de Fronteira (PEF). (BRASIL, 2019d)
Além dessas unidades operacionais, encontram-se presentes nas áreas do
CMA e do CMN, diversas OM de apoio, as quais dão suporte necessário ao emprego
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da F Ter. Dentre elas, destacam- se: 02 (duas) Regiões Militares (8ª RM/Belém-PA e
12ª RM/Manaus-AM), as quais fornecem todo o suporte logístico às OM de cada C Mil
A; o 4º Batalhão de Aviação do Exército (4º BAvEx/Manaus-AM), essencial no
cumprimento das missões constitucionais do EB na Amazônia; e o Centro de Instrução
de Guerra na Selva (CIGS/Manaus-AM), Estabelecimento de Ensino do EB
responsável pela condução de cursos e estágios de especialização específicos para
as operações e sobrevivência na selva e pelo desenvolvimento doutrinário do EB no
ambiente operacional amazônico, considerado referência internacional na difusão da
doutrina de operações em florestas tropicais. (BRASIL, 2019d)
Figura 3 – Presença da F Ter no arco Norte da Fx Fron

Fonte: compilação do autor7.

2.4 A SEGURANÇA INTEGRADA

Desde a aprovação do Manual Batalhões de Infantaria de Selva (1997b), o EB
já vinha sinalizando para a necessidade de cooperação entre seus elementos de
fronteira com os demais órgãos públicos. Segundo esse mesmo manual (BRASIL,
1997b, p. 1-4), “o Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) pode cooperar, mediante
7

Montagem realizada a partir de informações coletadas na página do EB na internet.
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ordem, com os órgãos públicos federais e estaduais responsáveis por questões
ligadas a indígenas, narcotráfico, contrabando, exploração ilegal e predatória de
recursos naturais”.
Em 2001, com o Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001, diretrizes
conjuntas passaram a ser emitidas às Forças Armadas, ao Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República e à Advocacia-Geral da União, como forma
de orientar a coordenação de operações conjuntas interagências.
Em 2005, o Comando do Exército aprovou, por intermédio da Portaria Nº 061,
de 16 de fevereiro de 2005, a Diretriz Estratégica para a atuação da F Ter na Fx Fron
contra

delitos

transfronteiriços

e

crimes

ambientais,

destacando

que

“os

planejamentos deverão ser elaborados no contexto da Segurança Integrada”.
De acordo com a END vigente (BRASIL, 2012, p. 47), a implementação da
segurança integrada é marcante, demonstrando a prioridade dada à Fx Fron terrestre
no âmbito da temática Defesa Nacional. Além disso, verifica-se ênfase à
interoperabilidade dos sistemas de Defesa do Brasil, referindo-se ao Sistema Nacional
de Segurança Pública, como pode-se ler:
[...] o Sistema Nacional de Segurança Pública deverá disponibilizar ao
sistema de defesa nacional dados de interesse do controle das fronteiras,
exercido também pelas Forças Armadas, em especial no que diz respeito às
atividades ligadas aos crimes transnacionais fronteiriços. (BRASIL, 2012,
grifo nosso)

Já em 2013, com a chegada do Manual de Operações em Ambiente
Interagências8 (BRASIL, 2013, p. 4-2), já citado anteriormente, o tema “segurança
integrada” ganha prioridade no âmbito da F Ter, conforme pode-se ler:
4.2.3.1 As ações desencadeadas na Fx Fron visam a ampliar a capacidade
do Estado em prover controle e segurança nessa porção de seu território,
atuando no apoio aos órgãos governamentais, aos quais cabe por
destinação legal realizar a prevenção e repressão a ilícitos. A Força
Terrestre, quando empregada, normalmente em caráter episódico e em área
definida em diplomas legais, o fará em ambiente interagências. (BRASIL,
2017b, grifo nosso)

Em 2015, o Estado-Maior do Exército (EME) baixou, por intermédio da Portaria
Nº 322-EME, de 8 de dezembro de 2015, nova Diretriz de Orientação aos Comandos
Miliares de Área para o Emprego da F Ter na Fx Fron, estabelecendo que o Exército
deverá perseguir as diretrizes de interoperabilidade e operação em ambiente
8

A patir de 2017, com a aprovação do Manual de Campanha EB70-MC-10.223 Operações, 5ª Edição,
o EB passou a adotar a expressão “Operações de Cooperação e Coordenação com Agências”, em vez
de “Operações em Ambiente Interagências”.
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interagências constantes da END. Para tanto, as operações deverão ser conduzidas
com absoluta integração entre os diversos órgãos interessados na segurança da área
de fronteira. (BRASIL, 2015)
Em 2016, a temática da segurança integrada na Fx Fron ganhou vulto junto ao
Governo Federal com criação do Plano Estratégico de Fronteiras, por intermédio do
Decreto Nº 7.496, de24 de junho de 2011, revogado pelo Decreto Nº 8.903, de 16 de
novembro de 2016, que institui o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras
(PPIF) e organiza a atuação de unidades da administração pública federal para sua
execução. (BRASIL, 2016)
O PPIF, por sua contemporaneidade, extrapola a concepção do antigo Plano
Estratégico de Fronteiras, mencionando a integração com países vizinhos, criando o
Comitê Gestor do Programa, reforçando a atuação integrada e coordenada dos
órgãos de segurança pública, dos órgãos de inteligência, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e do Estado-Maior Conjunto das Forças
Armadas, ratificando a instituição e determinando a constituição e competências dos
Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras (GGIF) e, ainda, introduzindo a
articulação com as ações da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e
Integração da Faixa de Fronteira (CDIF). Por esses e outros motivos, a pertinência do
PPIF corrobora a ênfase atual na aplicação dos preceitos da segurança integrada.
(BRASIL, 2016)
Em 2017, o MD aprovou o MD33-M-12 – Operações Interagências, que objetiva
a normatização, no âmbito das Forças Armadas, do planejamento e da condução de
operações interagências, em pleno alinhamento às diretrizes já citadas. (BRASIL,
2017)
Nessa mesma direção, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)
coordenou, em 2018, a criação do SUSP, que promete revolucionar os mecanismos
de segurança pública integrada no Brasil, estabelecendo, dentre outros objetivos, os
de aumentar o controle de fronteiras, fomentar a atuação integrada entre órgãos de
segurança pública dos diferentes entes federados e sua articulação com as Forças
Armadas, priorizando o combate ao tráfico de armas, munições e drogas e
contrabando nas fronteiras, integrando e articulando ações de segurança pública da
União de inteligência, do controle aduaneiro e das Forças Armadas com as ações dos
estados e municípios situados na Fx Fron (BRASIL, 2018h).
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No âmbito do EB, os Programas Estratégicos Sistema Integrado de
Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) e Amazônia Protegida estão diretamente
voltados à atuação integrada da F Ter com outras agências, com destaque para o
primeiro. Concebido por iniciativa do Comando do Exército em 2008, o SISFRON teve
sua Diretriz de Implantação aprovada pela Portaria no 193-EME, de 22 de dezembro
de 2010, vindo a ser reeditada pela Portaria no 512-EME, de 11 de dezembro de 2017.
O projeto visa à incrementação da capacidade de monitoramento das áreas de
fronteira, integrado ao Sistema de Comando e Controle da F Ter (SC2FTer), cujo
órgão central é o COTER, assegurando o fluxo contínuo e seguro de dados entre
diversos escalões da F Ter. As operações podem ser isoladas, em conjunto com as
outras Forças Armadas ou, ainda, em ambiente interagências, com outros órgãos
governamentais. (BRASIL, 2017)
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3 METODOLOGIA

Nessa seção, será apresentada a metodologia utilizada para solucionar o
problema da pesquisa, expondo os seguintes subitens: tipo de pesquisa, universo e
amostra, coleta de dados, tratamento de dados e limitações do método.

3.1 TIPO DE PESQUISA

A presente pesquisa teve caráter qualitativo, privilegiando os relatos e as
análises de documentos, a fim de entender o emprego dos C Fron EB no combate aos
crimes transnacionais de uma forma mais profunda. Seguindo a taxionomia de
Vergara (2009), essa pesquisa é bibliográfica e documental. Bibliográfica, em virtude
de o estudo ter sido desenvolvido com base em material acessível ao público em geral,
como livros, revistas e redes eletrônicas. Documental, tendo em vista que utilizou
documentos internos do MD, do EB e de Nações Amigas, como manuais,
regulamentos, circulares e relatórios, os quais estão disponíveis para consultas
públicas.

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA

Seguindo a metodologia de Vergara (2009), o universo dessa pesquisa foram
as Organizações Militares (OM) do Brasil e de Nações Amigas com áreas de
responsabilidade na região de fronteira amazônica, e que já tenham sido empregadas
no combate aos crimes transnacionais, em um ambiente interagências.
Devido à especificidade do tema, foi selecionada uma amostragem não
probabilística, por tipicidade, apresentando para seleção elementos que o
pesquisador considerou representativos do universo, com informações relevantes
sobre a atual forma de emprego contra os crimes transnacionais na Fx Fron
amazônica. (BRASIL, 2017a).

3.3 COLETA DE DADOS

Esta pesquisa se deu com base em uma pesquisa bibliográfica na literatura
(livros, manuais, revistas especializadas, jornais, artigos, anais de congressos,
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internet, teses e dissertações) com dados pertinentes ao assunto, localizados na
Biblioteca Digital do Exército, sítios de internet do MD, do EB, de exército na Nações
Amigas e no banco de dados do Google Acadêmico, sem limite temporal. Nessa
oportunidade, foram levantados os fundamentos e características do emprego do EB
no combate aos crimes transnacionais na Fx Fron amazônica, bem como do atual
preparo da F Ter para atuar nesse ambiente operacional. Além disso, foram
analisadas a situação atual do emprego do EB no contexto da segurança integrada e
exemplos de emprego de exércitos de países amazônicos limítrofes com o Brasil no
combate contra os crimes transnacionais.
Em prosseguimento, utilizou-se a pesquisa documental nos arquivos do EME e
do COTER, órgãos responsáveis pelo preparo e emprego da F Ter em ações
subsidiárias. Ademais, foram consultados os arquivos dos Comandos Militares de
Área com áreas de responsabilidade no arco Norte da Fx Fron e que participaram de
operações no combate aos crimes transnacionais, em um quadro de segurança
integrada, bem como de documentos e manuais públicos de Nações Amigas. O
objetivo principal foi o de levantar informações em documentos atuais, como
regulamentos internos, diretrizes, circulares, pareceres, despachos em processo e,
principalmente, relatórios, das operações realizadas na Fx Fron amazônica.

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS

Em decorrência do tipo de pesquisa, forma utilizados dois métodos de pesquisa
distintos para o tratamento dos dados.
Inicialmente, foi empregada a análise de conteúdo, que, para Vergara (2008, p.
15), é uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o que está sendo
dito a respeito de determinado tema. Dessa forma, foram identificados os
fundamentos e o estágio atual do emprego dos C Fron EB no combate aos crimes
transnacionais no Arco Norte da Fx Fron brasileira, no contexto da segurança
integrada, bem como seu preparo para atuar nesse contexto.
Posteriormente, foi feita uma triangulação dos dados obtidos pelas pesquisas
bibliográfica, documental e de campo, a fim de concluir sobre a necessidade de
modificar ou adaptar o preparo dos C Fron/BIS para atuar no combate aos crimes
transnacionais na Fx Fron amazônica.
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3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO

Destaca-se como limitação no método da presente pesquisa a impossibilidade
de se levantar dados de todas as OM que participaram de preparo e emprego no
combate aos crimes transnacionais amazônica. Para contornar essa limitação, foram
buscados dados publicados pelos órgãos setoriais e pelos grandes comandos
enquadrantes que tratam do referido assunto.
A impossibilidade de investigar e coletar dados pessoalmente pelo pesquisador
nas OM foi um considerável limitador do estudo. Como não houve recursos nem tempo
disponíveis para coletar informações in loco, a coleta dos dados necessários foi
exclusivamente documental. Desta forma, a riqueza de detalhes dos dados obtidos,
sua precisão e fidedignidade ficaram limitados.
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4 O PREPARO DO EB PARA ATUAR CONTRA CRIMES TRANSNACIONAIS NO
ARCO NORTE DA FAIXA DE FRONTEIRA

O preparo eficiente da F Ter para combater os crimes transnacionais é aspecto
fundamental para o sucesso das operações na Fx Fron. O emprego do EB contra
crimes transnacionais na Fx Fron amazônica é rotineiro. Nos últimos anos, demandase cada vez mais tropas adestradas especificamente para este tipo de atuação.
De acordo com a Concepção Estratégica do Exército9, o preparo da F Ter
buscará a obtenção de capacidades operativas, seguindo os fatores determinantes:
DOUTRINA,

ORGANIZAÇÃO,

ADESTRAMENTO,

MATERIAL,

EDUCAÇÃO,

PESSOAL E INFRAESTRUTURA (DOAMEPI). (BRASIL, 2014a)
As ações a serem realizadas para o preparo da F Ter são medidas contínuas
referentes aos campos do pessoal e do material, sobretudo na instrução e
adestramento, na dotação de meios, na distribuição do pessoal e na mobilização, com
o objetivo de contribuir para que as OM estejam em condições de participar de
operações em ambiente Conjunto, Combinado ou Singular em conformidade com a
concepção estratégica de emprego.
No entanto, por motivos orçamentários, é necessário que sejam estabelecidas
prioridades. Desse modo, as tropas que receberem prioridade (F Emp Estrt e módulos
especializados) deverão ter seu preparo completo para atuar em qualquer parte do
território nacional ou no exterior para atender às HE existentes. As demais tropas terão
seu preparo regulado de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros,
privilegiando, sempre que possível, a estratégia da dissuasão sobre as demais.
De fato, sabe-se que nenhuma Brigada localizada no arco Norte da Fx Fron é
F Emp Estrt, prejudicando o preparo daquelas GU para a consecução dos AO para
Op na Fronteira.
As atividades de preparo da F Ter são coordenadas e planejadas pelo
Comando de Operações Terrestres (COTER), Órgão de Direção Operacional (ODOp)
do EB, responsável pelo preparo e emprego da F Ter.
A DMT (BRASIL, 2014b) é o documento, em mais alto nível de planejamento
do EB para fins de preparo. A DMT é o conjunto de valores, fundamentos, conceitos,
concepções, táticas, técnicas, normas e procedimentos da F Ter, estabelecidos com

9

Sistema de Planejamento do Exército – SIPLEX / Fase IV.
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a finalidade de orientar a Força no preparo de seus meios, considerando o modo de
emprego mais provável, em operações terrestres e conjuntas. A DMT estabelece um
enquadramento comum para ser empregado por seus quadros como referência na
solução de problemas militares. Da DMT se derivam, dentre outras: a) as normas e
procedimentos que constituirão o objeto das publicações doutrinárias da F Ter; e b)
as bases para a elaboração dos planos/programas de adestramento das unidades e
de instrução das tropas; (BRASIL, 2014b)
Diante da missão de orientar e coordenar o preparo e o emprego da F Ter, em
conformidade com as políticas e diretrizes estratégicas do Exército e do EME, o
COTER mantém-se como guardião da doutrina militar do EB. Dessa forma, emite
diretrizes que norteiam o planejamento e a execução da Instrução Militar (IM) da F
Ter, capacitando o Exército para enfrentar os desafios do século XXI.
Dentre os documentos do COTER que regulamentam a IM, podemos destacar
o Sistema de Instrução Militar do EB (SIMEB), o Programa de Instrução Militar (PIM),
os Programas-Padrão de Instrução Militar (PP) e os Programas-Padrão de
Adestramento (PPA). (BRASIL, 2018e)
Paralelamente, os C Mil A preparam o Cronograma do Ano de Instrução e suas
Diretrizes Gerais de Instrução Militar, enviando-as ao COTER antes do início do ano
de instrução. Após complementar as Diretrizes de Instrução Militar, os C Mil A deverão
expedi-las para as OM subordinadas até a 1ª semana de fevereiro do ano de
instrução. A intenção é que sejam estabelecidas as melhores condicionantes para a
condução da IM com base nas peculiaridades das OM (cultura local, estrutura,
vocação da tropa, demandas de emprego, clima, dentre outros aspectos). (BRASIL,
2018e)
A complexidade das operações militares contemporâneas exige a constante
evolução doutrinária da F Ter. Para tanto, o Comandante do Exército determinou a
intensificação das atividades de preparo da tropa para operar na Fx Fron contra delitos
transfronteiriços e ambientais, o que fez por intermédio de emissão da Diretriz
Estratégica contida na Portaria Nº 061, de 16 de fevereiro de 2005.
Do exposto, detalha-se as abordagens dos citados documentos norteadores do
preparo da F Ter que abrangem técnicas e táticas relacionadas às ações contra crimes
transnacionais na Fx Fron.
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4.1 O SISTEMA DE INSTRUÇÃO MILITAR DO EXÉRCITO (SIMEB)

O SIMEB constitui-se num importante instrumento pelo qual o COTER exerce
a orientação, a coordenação e o controle do Preparo Operacional da F Ter. Além
disso, contém os esclarecimentos e os detalhes julgados necessários à execução das
atividades de instrução. (BRASIL, 2018e)
Da análise do SIMEB (edição 2019), verifica-se que o tema “preparo para
operações na Fx Fron” é muito escasso. A única menção explícita do SIMEB ao tema
é que o modo de atuação da tropa em Operações de Polícia Judiciária Militar e contra
delitos transfronteiriços e ambientais na Fx Fron terrestre será semelhante ao
emprego em GLO. Todavia, o mesmo documento destaca que se tratam de duas
operações distintas.
Além disso, o SIMEB estabelece como condicionante de preparo que os
estágios de área sobre GLO deverão abordar os assuntos acima citados, além
daqueles que os C Mil A julgarem apropriados, em razão das peculiaridades locais.
Logo, infere-se que é oportuna a inclusão do tema “operações contra crimes
transnacionais na Fx Fron” nas diretrizes de instrução dos C Mil A.
O SIMEB (2018e, p. 8-6) faz abordagem, ainda, sobre as condições de
execução da instrução militar nos PEF, fins obter as capacidades operacionais
necessárias para a sua própria proteção e ao seu entorno, conforme lê-se:
Como Fração destacada da F Ter, normalmente empregada isoladamente
em área de selva, o PEF deve estar apto a cumprir as seguintes missões de
COMBATE: vigiar pontos ou frentes limitadas; reconhecer área, frente, eixo
fluvial ou terrestre, dentro de sua área de atuação; defender suas instalações
contra a ação de Forças Adversas [...]. (BRASIL, 2018e)

Ainda com relação aos PEF, o SIMEB determina a IIB, a IIQ e a CTTEP deverão
ser completas e conduzidas, a princípio, nas Unidades sedes dos PEF. Cabe destacar
que não há, no subitem do SIMEB que versa sobre “assuntos que merecem atenção
especial para os PEF” (p. 8-7), menção explícita sobre ações contra crimes
transnacionais em suas áreas de responsabilidade. No entanto, verifica-se a presença
do tema “Patrulha”, permitindo a abordagem do tema enquadrado em adestramentos
de patrulhas. (BRASIL, 2018e)

4.2 O PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR (PIM)
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O PIM é o documento decorrente do SIMEB, de periodicidade anual, por meio
do qual o Comandante de Operações Terrestres, observando a realidade da
conjuntura, principalmente a orçamentária, orienta o planejamento do ano de instrução
e assegura a coordenação e a avaliação das atividades (BRASIL, 2018f).
Os objetivos do PIM 2019 são, basicamente, definir o Cronograma Base do Ano
de Instrução de 2019 e suas condições de execução e regular o desenvolvimento da
Instrução Individual e do Adestramento dos G Cmdo/GU/OM. Para 2019, o COTER
estabeleceu que o planejamento do ano deve levar em conta a quebra do ciclo de
instrução em virtude do emprego da tropa em operações de GLO, ações subsidiárias,
dentre outras, devendo os comandantes planejar o Ano de Instrução, com
flexibilidade, tendo em vista a recuperação do conteúdo perdido. Dessa forma, cada
C Mil A pôde planejar seu Ano de Instrução, “customizando” as atividades conforme
suas especificidades.
Com a finalidade de orientar o planejamento da IM por parte do C Mil A, o PIM
determina que deverão ser observadas a vocação, as Hipóteses de Emprego e a
Concepção Estratégica do Exército no momento de realizar o planejamento do
adestramento de suas tropas. Em decorrência disso, o COTER estabeleceu que os
Objetivos de Adestramento (Obj Adst) que não constem dos Programas-Padrão de
Adestramento (PPA) terão suas condições de execução definidas pelo comando
enquadrante (C Mil A/DE/Bda), e devem ser encaminhados ao ODOp, descrevendo
as missões de combate, condições de execução, padrão mínimo e instrução
preliminar.
Contudo, o PIM não faz menção às Op na Fx Fron, indo de encontro à
concepção estratégica do Exército. Dito isto, verifica-se que o encargo de
planejamento do preparo para ações de combate aos crimes transnacionais na Fx
Fron permanece condicionado à iniciativa dos C Mil A, possibilitando a ocorrência de
distorções no preparo das tropas articuladas na fronteira.
Consta, ainda, do PIM, no campo das atividades internacionais de preparo, a
previsão do Exercício Conjunto Combinado PANAMAX, cuja execução tem sido anual,
realizado entre as Forças Armadas de 26 países dos continentes americano e
europeu, sendo os Estados Unidos da América o anfitrião. De maneira geral, trata-se
de exercício militar voltado para Operações de Segurança hemisférica, planejada e
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executada pelo USSOUTHCOM10, com foco na segurança do Canal do Panamá e
arredores, envolvendo operações conjuntas, combinadas e interagências, em
resposta a uma variedade de ameaças transnacionais.

4.3 DIRETRIZES DE INTRUÇÃO MILITAR

4.3.1 Diretriz de Instrução Militar do Comando Militar da Amazônia (DIM-CMA)

O CMA passou a dar ampla flexibilidade às GU subordinadas no sentido
priorizarem o adestramento em ações subsidiárias classificadas no escopo das
Operações de Coordenação e Cooperação com Agências (OCCA), das quais podese citar as operações na Fx Fron, em razão do aumento na quantidade desse tipo de
operação, e por demandarem boa parte do tempo disponível para adestramento das
tropas, em um ano de instrução.
Em conformidade com a Concepção Estratégica do Exército, com o SIMEB e
com o PIM, o CMA entende que as especificidades da região amazônica e das
operações na Fx Fron afastam a necessidade de preparo de outras ações táticas
comumente vividas por OM do restante do país, pela baixa probabilidade de
ocorrência. (BRASIL, 2017d)
Partindo do pressuposto supramencionado, o CMA determinou que suas GU
subordinadas atribuíssem objetivos de adestramento às OM subordinadas, mediante
análise de suas demandas de OCCA, para as operações de maior interesse,
contribuindo para a decomposição desses Obj Adst em outros, a serem designados
às subunidades e frações. Desta forma, a intenção do Comandante Militar da
Amazônia otimiza o escasso tempo disponível para adestramento, permitindo que
cada Brigada do CMA possa realizar o adestramento em OCCA, em vez de GLO, à
luz de sua realidade de ambiente operacional.
Considerando a insuficiência de conhecimentos básicos sobre o ambiente
operacional amazônico para a atuação da tropa em missões de combate, e, também,
as diferenças marcantes entre a doutrina de operações em ambiente de selva e a
doutrina utilizada em outros ambientes operacionais, o CMA verificou a necessidade
de atualizar os conhecimentos de oficiais e sargentos recém-formados ou oriundos de

10

Comando Sul do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América.
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outras regiões, favorecendo suas capacidades de comandar e combater na selva.
Face ao exposto, o CMA decidiu implementar, a partir de 2019, o Estágio de
Operações na Selva, disseminando este esforço às OM subordinadas. (BRASIL,
2019)

4.3.2 Diretriz de Instrução Militar do Comando Militar do Norte (DIM-CMN)

Da análise da DIM-CMN 2019, verifica-se que a mesma contém orientações
complementares acerca de assuntos e/ou atividades relevantes no âmbito do CMN.
Além disso, ressalta a ênfase que deve ser dada à operacionalidade das OMDS.
Determina, ainda, que as OMDS poderão programar e realizar estágios não previstos
no calendário de Instr, a fim de atender às suas necessidades, porém, devem solicitar
autorização ao Cmdo CMN e fazê-los com recursos próprios, ou contratados pelo
COTER, em época oportuna. Todavia, não há nenhuma menção às operações na Fx
Fron, ou mesmo OCCA com foco no combate a crimes transnacionais, mas somente
em GLO, permitindo a adaptação ou criação de novos Obj Adstr por parte dos Cmt
OM Op com base na flexibilidade estabelecida pelo PIM. (BRASIL, 2019)
De acordo com a Concepção Estratégica do EB, a 23ª Bda Inf Sl, OMDS ao
CMN, é F Emp Estrt, vocacionada para o emprego em Op convencionais, Op na Fx
Fron e Op GLO, e por esses motivos seu preparo deve ser completo. Já a 22ª Bda Inf
Sl é vocacionada para Op convencionais e Op Fx Fron. Desta forma, verifica-se a
existência de uma lacuna entre as diretrizes de preparo e a vocação de emprego das
OM Op do CMN, possibilitando a implementação de novos Obj Adstr por parte do
CMN, de acordo com as necessidades regionais, mitigando disparidades, em termos
de capacidade operacional, na eventual atuação de suas tropas contra os crimes
transnacionais na Fx Fron. (BRASIL, 2017d)

4.4 PROGRAMAS-PADRÃO DE INSTRUÇÃO MILITAR (PP)

Os Programas-Padrão (PP) constituem-se em instrumentos fundamentais para
o acionamento da Instrução Militar e definem o modo ideal de conduzi-la. No entanto,
torna-se imperativo promover uma constante otimização do custo e do benefício da
atividade-fim, conciliando diversos fatores, tais como: a duração dos períodos de
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instrução, a evolução qualitativa dos contingentes incorporados, a racionalização dos
recursos financeiros e a redução do desgaste do material. (BRASIL, 2018b)

4.4.1 Programas-Padrão de IM específicos para a faixa de fronteira

Atualmente, não existe PP específico de adestramento em operações na Fx
Fron, nem para OCCA. No entanto, a partir de 2018, os PEF passaram a utilizar, em
caráter experimental, até o ano de 2020, o Programa-Padrão de Instrução do Pelotão
Especial de Fronteira (EB70-PP-11.013), aprovado pela Portaria nº 101-COTER, de
23 NOV 17, por determinação do SIMEB em vigor.
Programa-Padrão de Instrução do Pelotão Especial de Fronteira (PP – PEF).
EB70-PP-11.013 (PP-PEF - experimental). O PP-PEF constitui um conjunto de
assuntos destinados ao desenvolvimento e manutenção dos requisitos necessários
ao integrante dessas pequenas e importantes OM localizadas nas fronteiras. Um de
seus principais objetivos é manter o efetivo ECD ser empregado a qualquer tempo.
No tocante às Op Fx Fron, o referido PP prevê, destacadamente, os OII
“Combater os ilícitos transfronteiriços e ambientais” e “Integrar uma patrulha de
reconhecimento de fronteira”, além da execução de um breve exercício de GLO,
ratificando o alinhamento deste PP ao que prescreve a Concepção Estratégica do
Exército quanto à evolução das táticas e técnicas de preparo e emprego na Fx Fron.

4.4.2 Programas-Padrão de GLO utilizados para a Fx Fron amazônica

4.4.2.1 Programa-Padrão de Instrução da Capacitação Técnica e Tática do Efetivo
Profissional – PP-CTTEP (EB70-PP11.014)
O PP-CTTEP (BRASIL, 2017) é direcionado à manutenção dos padrões de
preparo e emprego do cabo e do soldado do Efetivo Profissional (EP), quer em
operações de defesa externa, quer em operações de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO).
Ao se analisar o PP-CTTEP, versão 2017, verifica-se a inclusão, de forma
discreta, do assunto Op Fx Fron. Por enquanto, objetiva-se apenas “conhecer” o
emprego do Exército na Fx Fron, “conhecer” os principais aspectos das LC 117/04 e
LC 136/10 e a identificação das formas de atuação do EB na Fx Fron.
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4.4.2.2 Programa-Padrão de Instrução de Qualificação do Cabo e do SoldadoInstrução de GLO e Instrução Comum – PP-GLO (EB70-PP-11.012)
O PP-GLO (BRASIL, 2013) tem por finalidade regular a Instrução Individual de
Operações de GLO do Período de Qualificação. Seus objetivos principais são:
capacitar o soldado a ser empregado em Operações de GLO e obter reflexos na
execução de técnicas e táticas individuais de combate para as Operações de GLO.
Embora as operações na Fx Fron apresentem características que as
aproximem das Op GLO, as diferenças entre as duas é marcante. A Concepção
Estratégica do Exército estabelece que as Operações na Fronteira possuem vocação
de “Defesa da Pátria”, rotineiras, com permanente poder de polícia, de caráter
preventivo e repressivo, no interior da Fx Fron. Já as Op GLO consistem em
operações militares conduzidas pelas Forças Armadas, por decisão do Presidente da
República, de forma episódica, em área previamente estabelecida dentro do território
nacional e por tempo limitado, com o propósito de assegurar o pleno funcionamento
do estado democrático de direito, da paz social e da ordem pública.
Nesse viés, observa-se que, das 06 (seis) Bda Inf Sl existentes, apenas a 23ª
Bda Inf Sl é vocacionada para o emprego em GLO, por ser uma das GU de emprego
estratégico do EB (vide figura 10). As demais, vocacionadas para Op Convencionais
e Op Fron, têm seu preparo quanto à atuação na Fx Fron prejudicado, visto não existir
PP próprio para o tema. Neste caso, o PP-GLO para a ser utilizado nos assuntos
similares, principalmente naqueles relacionados às operações tipo polícia, conforme
prevê o manual C 85-1 Op GLO.
Figura 5 – Vocações prioritárias de emprego do EB

Fonte: BRASIL, 2017d.
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4.4.2.3 Programa-Padrão de Adestramento Básico nas Unidades de Infantaria de
Selva (PPA – Inf/4)
O PPA – Inf/4 é o principal PP de Adestramento das Unidades de Infantaria de
Selva, em vigor desde 2004. No contexto da transformação doutrinária da F Ter, este
PP está em atualização.
De maneira similar aos demais PP, nenhum dos 34 (trinta e quatro) Obj Adstr
contemplam o tema operações na Fx Fron. Desta forma, essa lacuna na padronização
da instrução certamente ocasiona distorções entre as OM localizadas no extenso arco
Norte da Fx Fron, prejudicando a eficiência dos elementos de fronteira na consecução
dos objetivos estratégicos de defesa.

4.5 CURSOS E ESTÁGIOS QUE PREPARAM PARA OPERAÇÕES NA FAIXA DE
FRONTEIRA

4.5.1 Cursos do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS)

O Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) é um Estabelecimento de
Ensino (EE) do EB, localizado em Manaus-AM, que realiza cursos de especialização
em operações, técnicas especiais e sobrevivência na selva, habilitando os militares
concludentes a exercerem funções em G Cmdo, GU, Unidades e SU Operacionais de
Selva. Atualmente, o CIGS ministra 02 (dois) cursos de especialização de operações
na selva: o Curso de Operações na Selva (COS) e o Curso de Planejamento de
Operações na Selva (CPOS). Quanto ao preparo para Op Fx Fron, esses cursos
abordam o tema da seguinte forma:
a) COS
O Curso de Operações na Selva (COS) tem por objetivo habilitar os
concludentes para ocupar cargos e desempenhar funções relacionadas com o
planejamento e a execução de operações militares em ambiente operacional
amazônico. (BRASIL, 2017f, 2017g)
Da análise do Plano de Disciplinas (PLADIS) do COS, verifica-se que dentro da
disciplina operações, é prevista a realização do planejamento e de uma operação na
Fx Fron, até o nível Batalhão, de modo isolado e/ou em coordenação com outros
órgãos governamentais, para coibir delitos transfronteiriços e ambientais. Aborda-se,
também, os assuntos “ações na Fx Fron”, “procedimentos previstos na NCET/CMA”,
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“atuação em terras indígenas” e “Op interagências”. O foco da instrução durante o
COS é a prática, englobando a realização de TTP como PBCE, PBCFlu,
patrulhamentos motorizados, a pé e fluviais, interdição de pistas de pouso
clandestinas, reconhecimentos relacionados às atividades ilícitas na Fx Fron, dentre
outras, perfazendo mais de cerca de 200 (duzentas) horas de carga horária para o
tema em estudo.
b) CPOS
O Curso de Planejamento de Operações na Selva (CPOS) tem por objetivo
ampliar as qualificações dos concludentes para ocupar cargos e desempenhar
funções relacionadas com a execução de atividades de Estado-Maior de Grandes
Unidades e Grandes Comandos, voltadas para o planejamento de operações militares
em ambiente operacional amazônico. (BRASIL, 2017e)
O CPOS possibilitará um nivelamento de conhecimentos no que diz respeito ao
planejamento na região amazônica, possibilitando um alinhamento da intenção dos
Cmt Mil A com os planejamentos das Brigadas em seus exercícios e operações. Isso
também contribuirá para que as Brigadas estejam atualizadas com as várias
operações em curso no CMA, no CMN e em seus Centros de Coordenação de
Operações (CCOp).
De acordo com o PLADIS do CPOS, há muito boa carga horária para o
planejamento de OCCA em casos esquemáticos com situações que envolvem a
problemática da Fx Fron, das Operações Ofensivas, Defensivas, e do Combate de
Resistência, todas em ambiente operacional amazônico. Consequentemente, inferese que, quanto às ações de preparo do EB para as operações na Fx Fron, o CPOS
está em atendimento às diretrizes estratégicas do exército.

4.6 CONCLUSÃO PARCIAL

Conclui-se, parcialmente, que o preparo do EB para atuar contra os crimes
transnacionais no arco Norte da Fx Fron ainda não possui um padrão definido,
apresentando omissões que constituem oportunidades de melhoria nos níveis
operacional e tático de planejamento da instrução militar, proporcionando o devido
alinhamento com as diretrizes estratégicas da F Ter.
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As diretrizes do ODOp e dos C Mil A com responsabilidade no arco Norte da
Fx Fron (CMA e CMN) são genéricas e abrangentes. Em linhas gerais, as diretrizes
relativas às operações na Fx Fron resumem-se à autorização para a flexibilização dos
OII previstos nos PP de Op GLO, bem como à possibilidade de implementação de
novos Obj Adstr.
Da mesma forma, a questão da segurança integrada, ou operações de
coordenação e cooperação com agências, também não tem sido especificada. No
nível estratégico, muito se fala em Op Fx Fron, combate aos crimes transnacionais e
em operações interagências. Porém, no nível tático, essas diretrizes são tratadas de
forma incipiente ou não é abordado, o que dificulta sobremaneira a realização de um
preparo sistemático e eficaz por parte das Unidades com responsabilidade de atuar
no combate aos crimes transnacionais.
Contudo, os cursos e estágios realizados no CIGS contribuem sobremaneira
para a formulação de doutrina de interesse ao tema. No mesmo sentido, pode-se citar
a iniciativa do CMA em planejar o Estágio de Operações na Selva, com a finalidade
de mitigar lacunas na formação ou experiência profissional dos militares em função
de comando ou operativa, até o nível SU.
Ademais, infere-se que a realização de cursos e estágios não são soluções que
põem fim à essa questão. O aumento do número de operações na faixa da fronteira,
no contexto da segurança integrada, é, por si só, determinante para a formulação de
um PP Adstr que contemple as especificidades da missão, em pleno atendimento à
END.
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5 O EMPREGO DO EB CONTRA OS CRIMES TRANSNACIONAIS NO ARCO
NORTE DA FAIXA DE FRONTEIRA

As diretrizes para emprego do EB em operações na Fx Fron estão presentes
em todos os níveis de planejamento – político, estratégico, operacional e tático. No
nível político, a PND e a Política Militar de Defesa (PMD) orientam a Estratégia Militar
de Defesa, no âmbito do MD, que por sua vez, orienta o Sistema de Planejamento do
Exército (SIPLEx), que contém a Concepção Estratégica do Exército, documento que
estabelece as necessidades de emprego do EB visando ao cumprimento de sua
missão constitucional. De posse destes documentos, o COTER e os C Mil A com
responsabilidade na Fx Fron amazônica confeccionam as diretrizes do nível tático, no
sentido alinhar-se com as diretrizes dos níveis superiores.
Esses documentos revelam a prioridade dada ao tema, implicando na
constante modernização das capacidades operativas da F Ter para a eficácia de suas
ações nessa área de defesa estratégica: a Fx Fron amazônica.
A Doutrina Militar Terrestre estabelece que a Brigada é a Grande Unidade (GU)
considerada o módulo básico de emprego da F Ter, tendo nos Batalhões de Infantaria
e os Regimentos de Cavalaria, as Unidades (U) básicas para a sua organização.
Desta forma, o emprego do EB no ambiente operacional amazônico se dá,
basicamente, por intermédio do Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), unidade tática
básica da Brigada de Infantaria de Selva (Bda Inf Sl), podendo atuar enquadrado pela
brigada e/ou isoladamente. (BRASIL, 2014b)
No entanto, o planejamento e a execução de operações na Fx Fron são de
responsabilidade dos Cmdo Mil A, aos quais as Bda Inf Sl são diretamente
subordinadas. Os BIS localizados na Fx Fron valem-se, principalmente dos Comandos
de Fronteira (C Fron) para a atuação na Fx Fron, os quais, por sua vez, valem-se das
Companhias Especiais de Fronteira (CEF) e dos Pelotões Especiais de Fronteira
(PEF) para atuar em ações preventivas e repressivas na Fx Fron.
Contudo, o atual emprego dessas frações do EB em ações contra crimes
transnacionais no arco norte da Fx Fron se dá, principalmente, por intermédio de
operações conjuntas planejadas ao longo do ano, sob a coordenação dos respectivos
C Mil A ou do MD, bem como através da atuação isolada, com amparo do Art 16-A da
LC 97/1999.
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Quanto à atuação isolada, o CMA e o CMN possuem suas respectivas Normas
de Conduta de Emprego de Tropa (NCET), em consonância com as diretrizes do
Cmdo EB quanto à atuação da F Ter na Fx Front contra os crimes transnacionais.
Quanto às operações planejadas, o EB participa, constantemente, da coordenação e
execução de operações conjuntas na Fx Fron, as quais serão abordadas a seguir.

5.1 AS OPERAÇÕES NO ARCO NORTE DA FAIXA DE FRONTEIRA
O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), é o órgão do MD
responsável pelo planejamento estratégico e o emprego conjunto de efetivos das
forças naval, terrestre e aérea brasileiras. Dessa forma, o EB tem atuado de modo
integrado com as outras Forças singulares, estendendo essa integração a outros
setores do Estado, com vistas à segurança das fronteiras brasileiras.
Sob a coordenação do MD, a Operação Ágata11 é o principal esforço de
atuação de efetivos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para atuar, de forma
episódica, em pontos estratégicos da fronteira. No âmbito do EB, o COTER determina
a execução das Operações Curare12, Curaretinga13 e Escudo14, sob a coordenação
do CMA e do CMN, em suas respectivas áreas de responsabilidade. Contudo,
ressalta-se que todas essas operações são executadas em coordenação e
cooperação com outras agências, ressaltando-se o foco na integração com órgãos
federais, estaduais, municipais e ONGs, contribuindo para a intensificação da
presença do Estado na Fx Fron e, em especial, para a repressão aos crimes
transnacionais.
Como amostragem da presente pesquisa, foram coletados dados publicados
pelo Centro de Comunicação Social do Exército, por intermédio da edição nº 242 da
Revista Verde Oliva (BRASIL, 2018g), referentes às ações executadas pelo CMA, até
julho de 2018, conforme dados da figura 5.

11

Criada em 2011. Atualmente, envolve a participação de 12 ministérios e 20 agências governamentais
das esferas federal, estadual e municipal.
12 Op nível GU, com a duração máxima de 10 (dez) dias, dentro das suas respectivas áreas de
responsabilidades, sob a coordenação do Cmdo Mil A.
13 Similar à Op Curare, mas de logística limitada e menor duração.
14 Op realizadas no âmbito das Brigadas de Infantaria de Selva, e se caracterizam pelo levantamento
ou confirmação de dados de inteligência (reconhecimento de fronteira nível Grupo de Combate (GC)
ou Pelotão Especial de Fronteira (PEF).
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Figura 5 – Resultados do CMA em Op na Fx Fron.

Fonte: BRASIL, 2018g.

De acordo com a reportagem da edição nº 242 da Revista Verde Oliva, o CMA
realizou 507 operações militares em 2017, das quais 429 ocorreram na Fx Fron. Até
julho de 2018, o CMA já realizou 257 operações militares na sua área de
responsabilidade, sendo que 206 ocorreram na Fx Fron.
Segundo a revista digital Defesanet, em 2018, as Forças Armadas, o
Departamento de Polícia Federal, a Secretaria de Receita Federal, o Departamento
de Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e agências
governamentais, realizaram mais de 100 ações conjuntas inseridas na Operação
Ágata. Entre os resultados obtidos destacam-se a realização de 200 mil inspeções,
vistorias e revistas, 5 mil patrulhas navais, terrestres e áreas e a apreensão de cerca
de 14 mil quilos de drogas e de 17 mil munições. (DEFESANET, 2019)
De fato, o quadro da figura 5 reflete o aumento exponencial do número de ações
do EB na Fx Fron sob responsabilidade do CMA. Segundo a mesma edição da Revista
Verde Oliva, esses resultados devem-se aos seguintes fatores: a valorização do
princípio da surpresa; o aumento do número de operações; a redução da duração de
cada operação; o incremento dos meios e recursos com maior tecnologia agregada;
a intensificação das operações de inteligência; a participação seletiva de países
amigos; o aproveitamento e a coordenação das operações das outras forças
singulares, que ocorram de forma simultânea na mesma área; e a maior seletividade
dos órgãos e agências. (BRASIL, 2018g)
5.2 CONCLUSÃO PARCIAL
Conclui-se, parcialmente, que o emprego do EB contra os crimes
transnacionais no arco Norte da Fx Fron reflete o perfeito alinhamento com as
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diretrizes estratégicas traçadas nos níveis político e estratégico, no que concerne às
ações de Defesa da Pátria na Fx Fron.
Os resultados obtidos nas operações militares na Fx Fron amazônica, as quais
empregaram as frações das Bda Inf Sl do EB em coordenação e cooperação com
outras agências do Poder Nacional, foram obtidos através do aprimoramento da
qualidade e da quantidade das operações contra a atuação das ORCRIM.
Nesse sentido, verifica-se a maior eficiência do emprego do EB contra os
crimes transnacionais no arco Norte da Fx Fron, o que se poder afirmar da análise
objetiva dos resultados apresentados na área do CMA, onde a maioria dos números
de 2018 (patrulhas fluviais, apreensão de veículos e embarcações, apreensão de
drogas ilícitas, apreensão de armas de fogo e o número de prisões em flagrante delito)
já ultrapassavam o total realizado em 2017, ratificando a eficácia das ações
preventivas e repressivas do EB contra os crimes transnacionais na Fx Fron.
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6 ASPECTOS DOUTRINÁRIOS DA ATUAÇÃO DO EB NO ARCO NORTE DA
FAIXA DE FRONTEIRA, NO CONTEXTO DA SEGURANÇA INTEGRADA
De acordo com as capacidades operativas (CO) da F Ter, previstas no Catálogo
de Capacidades do Exército, atualmente obtidas a partir dos fatores determinantes,
inter-relacionados e indissociáveis que formam o acrônimo DOAMEPI – Doutrina,
Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal e
Infraestrutura, o EB deve possuir a CO Proteção Integrada – CO10 – que é definida
como a capacidade de proteger a sociedade, realizando a garantia dos Poderes
Constitucionais, a GLO, a proteção de Estruturas Estratégicas, a prevenção e o
combate às ações terroristas e a participação da F Ter em ações na Fx Fron, com
ampla colaboração do setor de segurança pública. (BRASIL, 2014a)
Atualmente, o SISFRON é o Programa Estratégico do Exército que mais o
direciona para o fortalecimento de capacidades operativas diretamente relacionadas
à Capacidade Militar Terrestre (CMT) “Apoio a Órgãos Governamentais”, dentre elas,
a CO10 “Proteção Integrada”. Para o EME (BRASIL, 2015), trata-se de um importante
vetor da Transformação do Exército, ao tempo em que também atende aos propósitos
do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) do Governo Federal, de
promover o fortalecimento da presença estatal na região de fronteira, aprimorando a
estrutura de repressão a delitos transfronteiriços e cooperando para a atuação
integrada e coordenada de órgãos públicos. (BRASIL, 2016b)
Ainda no enredo das capacidades do EB, a CMT “Interoperabilidade” também
exerce papel fundamental no contexto da Segurança Integrada. Nesse caso, o grupo
de

CO

que

compõem

essa

CMT

são

a

interoperabilidade

conjunta,

a

interoperabilidade combinada e a interoperabilidade interagência. Logo, verifica-se a
importância dessas capacidades para a atuação do EB contra os crimes
transnacionais na Fx Fron, potencializando a atuação do EB como força constituída
de maneira integrada, coordenada, harmônica e complementar, em ambiente
interagências, para o cumprimento das missões estabelecidas. (BRASIL, 2014a)
Para o EB, a consecução plena dos benefícios do programa SISFRON depende
da atuação conjunta do Exército com as demais Forças Armadas, com o MD e com
outros órgãos governamentais (federais, estaduais e municipais), cujas atribuições
estejam orientadas para a atuação na Fx Fron. No âmbito do MD, o SISFRON deverá
interagir com o Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC²), que apoia a
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Estrutura Militar de Defesa. Deverá, ainda, buscar a interação com os sistemas
correspondentes das demais Forças Armadas. No contexto das Operações de
Cooperação e Coordenação com Agências, o SISFRON deverá interagir, ainda, com
os sistemas similares de outros órgãos governamentais. (BRASIL, 2015)
Considerando esse cenário, observa-se que a integração entre o EB e as
demais Forças Armadas, bem como entre esses e as demais agências15 presentes no
Estado torna-se uma das principais condicionantes de sucesso na medida em que
sejam as capacidades de cada agência o foco desta integração. Consequentemente,
deve-se considerar, também, o caráter complementar das operações interagências,
visto que outras capacidades necessárias e não disponíveis ou insuficientes na F Ter
são complementadas pelas agências.
As operações interagências possuem organização, duração e locais de
atuação previamente determinados. No entanto, para as ações na Fx Fron, onde as
Forças Armadas possuem amparo legal para atuação constante, os comandantes dos
escalões da F Ter devem considerar a possibilidade da integração seletiva de
agências nas atividades de rotina desenvolvidas por suas OM, nos diversos níveis,
visando a operações futuras.
Desde 2005, com a publicação da Portaria Nº 061- Cmt Ex, de 16 de fevereiro
de 2005 (BRASIL, 2005), o EB já contemplava a importância da ligação constante a
que se refere o parágrafo anterior, reforçando que a intensificação do contato com as
demais FA, OSP, Ministério Público e órgãos do Poder Judiciário, Ministérios da
Justiça e do Meio Ambiente, Secretaria Nacional Antidrogas e Secretaria da Receita
Federal, e outros afins, deve ser buscada sempre que pertinente e possível.
Portanto, as principais agências que geralmente atuam em coordenação e
cooperação com o EB na Fx Fron são:
a) federais: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
(GSI/PR), Ministério das Relações Exteriores (MRE), Agência Brasileira de
Inteligência (ABIN), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força
Nacional de Segurança Pública (FNSP), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos

Naturais (IBAMA),

Instituto Chico

Mendes

de

Conservação

da

Biodiversidade (ICMBio), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

15

Segundo o Manual MD-33-M-12, considera-se agência qualquer organização, instituição ou entidade,
fundamentada em instrumentos legais e/ou normativos, que tem competências específicas, podendo
ser governamental ou não, militar ou civil, pública ou privada, nacional ou internacional.
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(INCRA), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Secretaria da Receita Federal do
Brasil (SRF), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público Militar (MPM);
b) estaduais: Polícias Militares (PM), Polícias Rodoviárias Estaduais (PRv),
Corpo de Bombeiros Militares (CBM), Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
(CEDEC) e demais secretarias do governo estadual; e
c) municipais: Guardas Municipais (GM), Coordenadoria Municipal de Defesa
Civil (COMDEC) e demais secretarias do governo municipal.
No âmbito das Forças Armadas, as operações interagências são gerenciadas
pelo Centro de Coordenação de Operações (CCOp) do Comando Operacional. Tratase do órgão de que dispõe o Comandante Operacional (Cmt Op) para realizar a
coordenação, o controle, a sincronização e a administração da Força Conjunta. No
ambiente interagências, o Comandante Operacional (Cmt Op) possui duas
responsabilidades: a condução dos efetivos militares adjudicados e a interação com
as agências envolvidas nas ações. O CCOp, integrado por representantes de cada
agência envolvida, incluindo militares dos Comandos das Forças Singulares e do
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, detalhará o planejamento e
desencadeará as ações necessárias ao cumprimento da missão com base nos
documentos recebidos. (BRASIL, 2015)
Outrossim, cabe destacar que de acordo com recente doutrina do MD,
consubstanciada no manual MD33-M-12, a minuciosa aplicação dos princípios
norteadores das operações interagências (colaboração, capacidade, consenso,
conhecimento, priorização, unidade de esforços, flexibilidade, objetividade e
integração) é o elo fundamental para a sinergia, confiabilidade e agilidade necessárias
à eficaz colaboração interagências e para a consecução da complementaridade de
capacidades das agências para o cumprimento das missões, características
marcantes da segurança integrada. (BRASIL, 2017b)
Para o EB, o ambiente operacional da segurança integrada em muito se difere
do das operações militares convencionais. Embora não haja uma relação equivalente
entre o comando de forças militares e agências civis (hierarquia e disciplina), é
recomendável que as Operações no Ambiente Interagências sejam realizadas sob
uma “coordenação unificada” (busca do consenso). Relações claramente definidas
podem

promover

a

harmonia

e

reduzir

o

atrito

entre

os

participantes

(interoperabilidade). Agências civis tendem a operar por meio de estruturas de
“coordenação e comunicação”, em vez de estruturas de “Comando e Controle” (C2)
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tipicamente militares. Tudo isso visa à minimização das desigualdades de técnicas,
táticas e de procedimentos (TTP) entre os participantes, bem como dos diferentes
processos e culturas organizacionais das agências envolvidas. (BRASIL, 2013)
Diante do exposto, tem-se que o EB (por intermédio do SISFRON) tem
buscado, na esfera federal, o devido alinhamento ao PPIF, no sentido da colaboração
interagências, uma vez que aquele programa possui como diretriz primordial “a
atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança pública, dos órgãos de
inteligência, da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e do
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, nos termos da legislação vigente”.
Assim, verifica-se a implementação recente de medidas por parte do Poder Público,
aprimorando a gestão dos recursos humanos e da estrutura destinada à prevenção,
ao controle, à fiscalização e à repressão a delitos transfronteiriços. (BRASIL, 2015)
Figura 6 – Operações Interagências: apreensão de drogas.

Fonte: BRASIL, 2018g.

6.1 CONCLUSÃO PARCIAL

De maneira parcial, e considerando os aspectos até aqui elencados, conclui-se
que a integração nas relações interagências é um dos principais requisitos críticos do
centro de gravidade de qualquer operação no contexto da segurança integrada. A
efetiva colaboração interagências é o indicativo de sucesso nessas operações, que
dependem da sinergia, da harmonização e da busca pela interoperabilidade das
diferentes capacidades operativas do EB e das demais agências. Dessa forma, não
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mais se vislumbra a atuação do EB contra crimes transnacionais no arco norte da Fx
Fron fora de um ambiente de segurança integrada.
Assim, essa atuação do EB na Fx Fron, no contexto da segurança integrada,
exige cada vez mais dos comandantes o conhecimento da legislação, diretrizes e
fundamentos de emprego que englobam o emprego das Forças Armadas,
particularmente o do EB, nesse tipo de operação. Além disso, incumbe aos
comandantes táticos ter o conhecimento ou o assessoramento acerca das
capacidades operacionais das agências envolvidas na operação integrada, para que
possam melhor conduzir o Processo de Planejamento e Condução das Operações
Terrestres (PPCOT).
Contudo, verifica-se que o EB está alinhado com o planejamento estratégico
nos níveis político e estratégico, em pleno desenvolvimento das Capacidades
Operativas “Proteção integrada” e “Interoperabilidade interagência” como bases para
o

fortalecimento

das

Capacidades

Militares

Terrestres

“Apoio

a

órgãos

governamentais” e “Interoperabilidade”, com a contribuição destacada do Programa
Estratégico do Exército “SISFRON”. Com isso, fortalece-se a estrutura operativa do
EB no arco norte da Fx Fron, contribuindo para o desenvolvimento nacional no sentido
da segurança integrada da Fx Fron amazônica.
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7 EXEMPLOS DE EXÉRCITOS DE OUTROS PAÍSES AMAZÔNICOS SOBRE SUAS
FORMAS DE EMPREGO CONTRA OS CRIMES TRANSNACIONAIS NAS ZONAS
DE FRONTEIRAS, NO CONTEXTO DA SEGURANÇA INTEGRADA
No arco Norte da Fx Fron, o Brasil faz limite com os seguintes países: Peru,
Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa16. Nessa delimitação da
Fx Fron, a linha de fronteira soma cerca de 9.800 km (nove mil e oitocentos
quilômetros de extensão). (BRASIL, 2018b)
Figura 7 – Fronteiras Terrestres da Amazônia Legal.

Fonte: IPEA, 2019.

Segundo estudo realizado pelo IPEA (BRASIL, 2018b, p. 16) os países
limítrofes da América do Sul aplicaram regimes específicos para suas áreas de
fronteira, geralmente qualificadas como “zonas ou faixas de segurança”, cujos critérios
restritivos inibiam e restringiam a implementação de projetos de integração localizados
nessas zonas ou faixas. Só recentemente se passou a pensar a zona de fronteira
como espaço de integração econômica e política entre nações sul-americanas, mas
as legislações dos países, com exceção da Colômbia, ainda não contemplam essa
nova diretriz.
De acordo com a divisão da Fx Fron apresentada pelo IPEA (2018b, p. 35) e
apresentada no item 2.1.1 deste trabalho, tem-se que “as sub-regiões III e IV
apresentam diversos problemas, como incursões de garimpeiros brasileiros e

16

A Guiana Francesa é um departamento ultramarino da França.
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estrangeiros, ação de redes internacionais de tráfico de cocaína e pasta de coca [...]”.
Consta, ainda, nesse estudo, que a sub-região IV possui localização estratégica na
Fx Fron, por ser a mais importante porta de entrada da parte ocidental da Bacia
Amazônica, um dos principais corredores de integração sul-americana. Nesse espaço,
encontram-se unidos O Brasil, O Peru e a Colômbia, os maiores países amazônicos.
(BRASIL, 2018b)
Nesse mesmo sentido, o Relatório Anual de Drogas da ONU (UNODC, 2018,
p. 7) “revelou um aumento notável na fabricação de cocaína. A produção potencial de
cocaína atingiu 1.410 toneladas (com 100% de pureza) em 2016, o nível mais alto já
estimado, representando um aumento de 25% na fabricação global de cocaína em
relação ao ano anterior”. O maior aumento no potencial de fabricação de cocaína
(34%) em 2016 foi relatado pela Colômbia, responsável por mais de 60% do total
global. (UNODC, 2018, tradução nossa)
De acordo com esse relatório (UNODC, 2018, p. 15), “o uso de pasta base de
cocaína era restrito principalmente à Colômbia e ao Peru, mas, na última década, seu
uso se espalhou gradualmente para o sul, para Argentina, Brasil, Chile e Uruguai”.
Quanto ao cultivo de coca, o relatório relata que, em 2016, houve um aumento de 36%
na área total sob cultivo de coca naquele ano, nos três maiores produtores de coca
do mundo: Bolívia (Estado Plurinacional), Colômbia e Peru. (UNODC, 2018, tradução
nossa)

Figura 8 – As rotas do tráfico na Amazônia.

Fonte: ARAÚJO, 2018.
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Para fins de delimitação sobre exemplos de exércitos de outros países
amazônicos sobre suas formas de emprego contra crimes transnacionais, serão
abordados os exemplos da Colômbia e do Peru, visto que a Fx Fron brasileira com
esses países constituem-se de destacado interesse para o estudo da atuação de
forças militares contra delitos de toda ordem, com destaque para os altos índices de
criminalidade transnacional.

7.1 COLÔMBIA

Em 2016, a Colômbia passou a avançar num processo de planejamento de
médio e longo prazo conhecido como “Vision de futuro de las Fuerzas Armadas”, com
o objetivo de elaborar a estratégia setorial para enfrentar os desafios atuais e futuros,
baseados em uma Força Pública flexível e adaptável e sustentável ao longo do tempo.
Essa iniciativa foi denominada “Transformação e Futuro da Força Pública de 2030” e
baseia-se na implementação de uma metodologia de planejamento por capacidades.
(COLÔMBIA, 2016, tradução nossa)
De acordo com o projeto de transformação, o processo parte da construção de
uma visão comum sobre as ameaças e desafios que o setor de defesa colombiano
enfrentará no futuro, e com base nessa visão, formular as respostas das Forças
Armadas para enfrentar os desafios dentro de cada uma das “áreas de missão”. O
documento destaca, ainda, que essas respostas são baseadas nos princípios das
operações conjuntas (desenvolvidos pelas Forças Militares), operações coordenadas
(desenvolvidas pelas Forças Militares e Polícia Nacional) e operações interagências
(desenvolvidas pela Força Pública e outras agências estaduais, como ministérios,
outras entidades, etc.) para consolidar os resultados de segurança e defesa que o
país exige. (COLÔMBIA, 2016, tradução nossa)
Conforme dito anteriormente, o processo “Transformação e Futuro da Força
Pública 2030” colombiano introduz o conceito de capacidade para o planejamento
estratégico, assim como fez o Brasil em janeiro de 2014, com a aprovação da atual
Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2014). No entanto, o documento colombiano difere
um pouco do brasileiro, uma vez que adota apenas cinco componentes (Doutrina,
Material e Equipamento, Pessoal, Infraestrutura e Organização - DOMPI), enquanto a
brasileira adota sete (DOAMEPI). (COLÔMBIA, 2016, tradução nossa)
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No campo das ameaças transnacionais, a Força Pública colombiana
concentrará suas ações para neutralizar e desarticular atores ilegais e suas ações
organizadas nacionais e transnacionais que atentem contra os interesses daquela
nação, com destaque para o narcotráfico. Logo, o processo deve considerar que as
respostas sistêmicas às ameaças potenciais exigem esforços combinados (inclusive
com

forças

estrangeiras),

ações

conjuntas,

coordenadas,

interagências

e

interinstitucionais, através das funções de operações navais e fluviais, operações e
procedimentos policiais, operações especiais, operações terrestres unificadas,
operações aéreas e espaciais dominantes, com o emprego das capacidades de
inteligência e contra inteligência, garantindo sua integração para situações
específicas. (COLÔMBIA, 2016, tradução nossa)
Em 2017, o Exército Nacional da Colômbia renovou grande parte do seu
arcabouço doutrinário, com destaque para os novos manuais de Operações – MFE 30 (COLÔMBIA, 2017a), considerado um “passo transcendental na evolução da
doutrina do Exército Nacional, visto que este manual de base, juntamente com o
manual O Exército – MFE 1.0, lança as bases para a geração e atualização de outros
manuais fundamentais do Exército”, manuais de referência fundamentais do Exército
e manuais de campanha e de técnicas do Exército, dentro de uma hierarquia
claramente estabelecida. Dessa forma, o manual de Operações define um conceito
operacional único que governa o desenvolvimento de outras publicações de ação
decisiva e as funções de conduzir a guerra, contribuindo para a evolução doutrinária
colombiana. (COLÔMBIA, 2017a, tradução nossa)
Nesse viés, o manual de Operações colombiano estabelece que o emprego do
Exército Nacional pode se dar por ocasião das chamadas ações decisivas (ofensivas,
defensivas e de estabilidade) ou quando em missões de Apoio da Defesa à Autoridade
Civil (ADAC). Segundo o mesmo manual, as ações decisivas têm o objetivo de evitar
conflitos, configurar o ambiente operacional e vencer a guerra em toda a gama de
operações militares, enquanto as tarefas da ADAC são realizadas exclusivamente em
seu próprio território para proteger a população, as próprias tropas, a infraestrutura,
os recursos estratégicos e outras atividades importantes que exigem a presença da F
Ter em emergências nacionais, a restauração da ordem pública e outras atividades
no país ou entidades que solicitam participação qualificada para eventos especiais,
podendo incluir o apoio a agências governamentais e não-governamentais.

51
Da análise do já citado manual de “Operações”, do manual de “Estabilidade”
MFE 3-07 (COLÔMBIA, 2017c) e do Manual de “ADAC” MFE 3-28 (COLÔMBIA,
2017), verifica-se a constante abordagem de princípios de segurança integrada que
muito interessam ao tema objeto deste trabalho. (COLÔMBIA, 2017, tradução nossa)
No manual de “Estabilidade”, destacam-se o princípio da “unidade de esforço”
(coordenação e cooperação entre as agências em direção a objetivos comuns, com a
devida cautela quanto à aplicação do princípio militar da unidade de comando, por se
tratar de esforços interagências) e a capacidade de vincular esforços militares e civis.
(COLÔMBIA, 2017c, tradução nossa)
Consta do manual de ADAC, as missões de ADAC ocorrem quando o Exército
apoia as autoridades civis executando tarefas de apoio à defesa para a autoridade
civil como parte da ação decisiva, segundo o fundamento de que as autoridades civis
estão no comando e as Forças Militares os apoiam. Além disso, destaca que uma das
tarefas primárias de ADAC é a de “fornecer apoio às instituições civis nacionais
encarregadas de fazer cumprir a lei”. Nesse caso, o emprego do Exército Nacional se
daria nos casos em que as capacidades da Polícia Nacional na manutenção da ordem
pública são excedidas, e mediante solicitação dessa instituição. Esse apoio pode ser
direto (são usadas tropas com treinamento especial) ou indireto (é fornecido com
material logístico e mídia para restaurar a ordem pública). (COLÔMBIA, 2017b,
tradução nossa)
No tocante às capacidades operativas do Exército colombiano no contexto das
missões de ADAC, o manual de ADAC destaca as capacidades da “Aviação do
Exército” e a de “ação integral”. A capacidade da “Aviação” é desempenhada pela
Aviação do Exército colombiano, que possui capacidade diferencial com sistemas
aéreos não tripulados para manobras no solo (SANMT), que podem contribuir para o
desenvolvimento de missões que apoiam os objetivos e tarefas do ADAC, permitindo
ações interagências, com missões como as de vigilância de fronteiras. Quanto à
capacidade de “ação integral”, trata-se da existência de Estados-Maiores nos grandes
e pequenos comandos operativos composto por pessoal especializado em tarefas de
ligação com autoridades civis, instituições e a comunidade em geral, realizando a
integração das capacidades próprias disponíveis nas unidades subordinadas
(engenheiros militares, aviação, polícia militar, logística, saúde etc.) com as das
demais agências que compõem o esforço operacional. (COLÔMBIA, 2017b, tradução
nossa)
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Ainda sobre as missões de ADAC, cabe destacar que o Exército Nacional
estabeleceu, por meio da Diretiva 00946 de 2016 (COLÔMBIA, 2016), a criação do
Comando de Ação Integral e Apoio ao Desenvolvimento (CAAID), uma unidade que
desempenha uma função primária no desenvolvimento de tarefas de ADAC. O CAAID
é a unidade militar máxima encarregada no nível estratégico de articular de maneira
centralizada as capacidades que a instituição possui no desenvolvimento das tarefas
do ADAC, dando instruções para aplicação, coordenação e supervisão para o
cumprimento efetivo da missão. (COLÔMBIA, 2017b, tradução nossa)
De acordo com a organização do Exército Nacional da Colômbia seu emprego
contra os crimes transnacionais, no contexto da segurança integrada, nas zonas de
fronteira, tem sido realizado, principalmente, por elementos da Brigada Especial
Contra o Narcotráfico (BRCNA), Grande Unidade diretamente subordinada à Divisão
de Aviação e Assalto Aéreo. Criada no ano 2000, como resposta à necessidade
estratégica de atacar o narcotráfico em todas as suas dimensões e em conformidade
com o desenho do Plano Colômbia17, a BRCNA possui 4 Batalhões Contra o
Narcotráfico, 1 Batalhão de Apoio e Serviços e 1 Batalhão de Ação Direta. Atualmente,
essa Brigada localiza-se no departamento de Larandia, em Caquetá, e suas
operações são realizadas em todo o território colombiano. (COLÔMBIA, 2019a,
tradução nossa)
A título de exemplo de operações recentes, pode-se citar a operação realizada
em 25 de fevereiro de 2019, no município de Tibú, ao Norte de Santander, quando
tropas do Exército Nacional desmantelaram um laboratório de coca estimado em
cerca de US$ 311.000 dólares do Exército de Libertação Nacional (ELN), uma das
maiores organizações criminosas transnacionais que atuam nas regiões limítrofes de
Colômbia, Venezuela, Brasil e Peru. Naquela ocasião, tratou de um esforço conjunto,
coordenado e integrado entre as tropas da BRCNA, do Comando Aéreo de Combate
Nº 1 da Força Aérea Colombiana e da Diretoria de Antinarcóticos da Polícia Nacional.
(COLÔMBIA, 2019b, tradução nossa)
Outro exemplo foi o da operação realizada pelo Exército Nacional no dia 24 de
agosto de 2018, ocasião em que localizou e destruiu o maior cristalizador de coca do
sudoeste da Colômbia. O complexo do narcotráfico pertenceria ao grupo armado

17 Plano Colômbia (inicialmente chamado Plano pela Paz da Colômbia [1]) foi o nome de um acordo
bilateral entre os governos da Colômbia e dos Estados Unidos, concebido em 1999, originalmente
projetado para criar uma estratégia para eliminar o narcotráfico no território colombiano.
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organizado residual (GAO-r) Frente 29 Gonzáles Prado. Nessa Operação participaram
tropas da 3ª Brigada (orgânica da 3ª Divisão), de tropas da BRCNA (Batalhão Contra
o Narcotráfico Nº 1 com o apoio da Divisão de Aviação e Assalto Aéreo do Exército
Nacional), do Batalhão de Infantaria Nº 9 e do CTI da Procuradoria Geral, num
ambiente interinstitucional contra o narcotráfico, em Cumbitara-Nariño, onde
alcançaram a localização do maior laboratório cristalizador para o processamento de
cloridrato de cocaína já no sudoeste da Colômbia, com uma capacidade de produção
mensal de cinco toneladas de cocaína. (COLÔMBIA, 2019b, tradução nossa)

7.2 PERU

No dia 29 de abril de 2019, foi aprovado por consenso a Visão de Futuro do
Peru 2050. Trata-se de um documento de nível político que traduz o cenário do ano
2050 para o Peru. No que se refere à defesa nacional, o documento reforça que o
Estado deve ter a capacidade para combater o crime organizado, como corrupção,
tráfico ilícito de drogas, lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, contrabando
em todas as suas formas, tráfico de seres humanos e mineração e extração ilegal de
madeira. (PERU, 2019b, tradução nossa)
Ademais, o emprego do Exército do Peru contra os crimes transnacionais é
bastante recente, tendo sido autorizado somente após a publicação da Lei Nº 30796,
de 19 de junho de 2018, que autoriza a participação das Forças Armadas na interdição
contra o tráfico ilícito de drogas em zonas declaradas no estado de emergência. Até
então, as ações contra o narcotráfico eram executadas apenas pela Polícia Nacional
do Peru (PNP), nos termos do artigo Nº 166 da Constituição do Peru, mas com pessoal
e aparato logístico limitado. (PERU, 2019a, tradução nossa)
Cabe ressaltar que a Lei Nº 30796 veio a modificar o Decreto Legislativo 1241,
que é de 2015, que fortaleceu o combate ao tráfico ilícito de drogas, para que as
Forças Armadas do Peru cumpram sua função constitucional de garantir
independência, soberania e a integridade territorial da República, realizar ações de
interdição de terra, água e ar contra o tráfico ilícito de drogas em áreas declaradas em
estado de emergência, de acordo com o Artigos 8 e 44 da Constituição Política do
Peru. Com a modificação, o Exército do Peru passou a estar autorizado a apoiar a
PNP durante a execução de operações policiais de interdição de tráfico drogas ilícitas,
a pedido desta quando as circunstâncias existentes excedem a capacidade da PNP,
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disponibilizando os detidos, a droga e espécies confiscadas à PNP, com
conhecimento do Ministério Público, para as investigações de caso e os devidos fins
legais. (PERU, 2018a, tradução nossa)
O artigo 3º da mesma lei prevê, ainda, a implementação de programas e cursos
especializados nas Forças Armadas e na Escola da PNP, de instrução e treinamento
contra tráfico ilícito de drogas, a fim de garantir o desempenho bem-sucedido das
Forças Armadas e da PNP em seu trabalho de interdição em áreas declaradas em
estado de emergência. (PERU, 2018a, tradução nossa)
Os resultados dessa transformação já são visíveis. Segundo a reportagem da
revista digital Diálogo, entre julho e setembro de 2018, as Forças Armadas do Peru
neutralizaram

mais

de

cinco

terroristas,

destruíram

vários

acampamentos

guerrilheiros e apreenderam armas de fogo e munições no Vale dos Rios Apurímac,
Ene e Mantaro (VRAEM), que se transformou num viveiro da criminalidade, além de
participarem de operações conjuntas com a PNP na luta contra o narcotráfico.
(INFANTE, 2018)
Segundo o General-de-Brigada do Exército do Peru Manuel Gómez de la Torre,
comandante do Comando Especial do VRAEM e comandante geral da IV Divisão do
Exército, em entrevista à Diálogo, a lei “flexibiliza a colaboração com a PNP em sua
missão constitucional de lutar contra o tráfico ilícito de drogas, ao permitir a realização
de operações contra esse crime sem depender da polícia”. No tocante à
implementação desse novo modus operandi das Forças Armadas do Peru, no que vai
ao encontro dos preceitos da segurança integrada, o General reforça que “acredita
que seja essencial dar continuidade ao trabalho integrado que permitirá que
continuemos acrescentando as capacidades próprias de cada instituição do Estado”.
(INFANTE, 2018)
Partindo para a situação atual de emprego do Exército do Peru no contexto da
segurança integrada das zonas de fronteira, o Comando Conjunto das Forças
Armadas (CCFFAA) é o órgão de direção responsável pela gestão, supervisão e
controle operacional do Sistema de Vigilância de Fronteiras (SVF). Também é
responsável por coordenar e relatar, por meio do MD, ocorrências em áreas
fronteiriças relacionadas ou que exijam os poderes do Ministério das Relações
Exteriores e / ou de outros setores do Estado. De acordo com a organização do
CCFFAA), o Sistema de Vigilância de Fronteiras é composto por (06) Zonas de
Vigilância de Fronteiras (ZVF), responsáveis

pelos respectivos Comandos
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Operacionais, através do qual o controle e a supervisão do referido sistema são
exercidos. (PERU, 2019a, tradução nossa)
Figura 9 – Organização do CCFFAA.

Fonte: PERU, 2019a.

Portanto, verifica-se que a organização das ZVF contempla, em sua gênese, a
participação de membros das Forças Armadas do Peru – Exército, Marinha e Força
Aérea – e da Polícia Nacional do Peru, ratificando o emprego coordenado integrado
num ambiente interagências para o combate face às ameaças transnacionais que se
apresentam nas zonas de fronteiras.
Informações constantes do site do CCFFAA na internet revelam a existência de
659 marcos localizados ao longo da fronteira política internacional do Peru com os
cinco países vizinhos (Equador, Colômbia, Brasil, Bolívia e Chile). São cerca de 6.145
km de fronteira terrestre e uma extensão costeira de 3.079 Km.
Figura 10 – Zonas de Vigilância de Fronteiras.

Fonte: PERU, 2019a.
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As áreas das ZVF 2 e 3, limítrofes com o Brasil (figura 10), apresentam as
similaridades ideais para a abordagem da atual forma de atuação do Exército Peruano
contra crimes transnacionais. Para tanto, passa-se a analisar os comandos
operacionais que controlam e supervisionam essas ZVF: o Comando Operacional da
Amazônia (COAM), responsável pela ZVF-2; e o Comando Operacional de Ucayali
(COU), responsável pela ZVF-3.
Segundo o COAM, aquele Comando Operacional planeja, organiza, dirige e
conduz as operações e ações militares conjuntas das Forças designadas para sua
área de responsabilidade pelo cumprimento das tarefas atribuídas na esfera externa
e interna; bem como o sistema de vigilância de fronteiras e outras tarefas que lhes
são atribuídas. (PERU, 2019a, tradução nossa)
Da mesma forma, o COU planeja, organiza, dirige e conduz as operações e
ações militares conjuntas atribuídas em sua área de responsabilidade, que inclui a
região de Ucayali. Em áreas declaradas em estado de emergência, o COU executa
operações e ações militares em apoio à Polícia Nacional do Peru, a fim de contribuir
para consolidar a pacificação nacional e neutralizar ações terroristas e tráfico ilícito de
drogas. Sob seu comando, o COU tem como componentes a Força-Tarefa 100,
formada por elementos operacionais da Marinha de Guerra do Peru, do Comando de
Assentamento Rural do Exército; do Comando Geral da Ala Aérea Nº 4, da Força
Aérea; e administrativamente, quando por razões de emergência, da Diretoria
Territorial da Polícia de Ucayali. (PERU, 2019a, tradução nossa)
Para o Almirante de Esquadra José Luis Paredes, antigo Chefe do Comando
Conjunto das Forças Armadas do Peru, em entrevista à Diálogo, no dia 16 dezembro
de 2018, “...sabemos muito bem que as operações conjuntas têm vital importância, o
que nos permite a interoperacionalidade. Nós trabalhamos a questão interagências e
obtivemos ótimas experiências a esse respeito”. (COOK, 2018)
De acordo com matéria publicada no sitio da internet da Agência Brasil os
governos do Brasil e Peru definiram, por meio de acordo, que vão trocar informações
na área de inteligência para enfrentar as ameaças comuns na Amazônia. Durante a
reunião bilateral, realizada em setembro de 2018, na cidade peruana de Iquitos, o
Ministro da Defesa do Peru, José Huerta, afirmou que "Somos países que temos
ameaças comuns e devemos enfrentar isso juntos. Elas são de caráter transacional...
e assim poderemos encontrar pontos de encontro para combater essas ameaças".
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Dessa maneira, há sinalização para eventuais operações combinadas com o Brasil,
reforçando a tendência mundial no sentido integração e cooperação interagências,
inclusive internacionalmente. (BRASIL, 2018c)

7.3 CONCLUSÃO PARCIAL

Parcialmente, conclui-se que há alguma similaridade de doutrinas entre Brasil
e Colômbia, ressalvadas as peculiaridades em termos de capacidades operativas de
interoperabilidade combinadas. Dessa maneira, infere-se a possibilidade de emprego
de suas Forças Armadas no contexto de cooperação internacional, considerando a
predisposição desses dois países de envidar esforços para combater a ameaça
comum que são os crimes transnacionais.
Pelo fato de Colômbia e Peru serem os maiores produtores mundiais de coca,
o principal crime transnacional e foco maior de atenção das Forças Públicas desses
países é o combate ao narcotráfico. Dito isto, dadas as pequenas extensões territoriais
desses países, em relação ao Brasil, a atuação das suas Forças Armadas contra
atores criminosos transnacionais ocorre em qualquer lugar dos seus territórios, sem a
delimitação constitucional de uma Fx Fron.
Um aspecto relevante das operações no contexto da segurança integrada
observado nos manuais de ADAC e Estabilidade colombianos, é a preocupação com
a não existência de comando unificado nas operações interagências, conforme ocorre
no Brasil. Assim, reforça-se as características de complementariedade de
competências, no sentido da unidade de esforços entre a autoridade civil, as forças
armadas e o setor privado, contribuindo para a eficiência das operações para o objeto
das operações: o combate às ameaças transnacionais.
Certamente, a Colômbia apresenta doutrina consistente e renovada sobre
operações interagências, cooperação e integração (Operações de ADAC, na
terminologia colombiana). Desse modo, as capacidades das unidades do Exército
Nacional tem sido complementar e complementada com as demais agências
associadas na ação unificada. Consequentemente, os meios disponíveis vêm sendo
simetricamente integrados, potencializando o resultado efetivo contra a atuação cada
vez mais perigosa de grandes organizações criminosas transnacionais com sede em
território colombiano, representando, assim, boas perspectivas para o Brasil e o
mundo quanto ao combate ao narcotráfico.
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No Peru, a possibilidade de se empregar as Forças Armadas isoladamente
contra organizações criminosas só passou a ser legalmente válido após a publicação
da Lei Nº 30796, de 19 de junho de 2018. Logo, verifica-se que ainda não há doutrina
específica acerca do emprego do Exército Nacional do Peru no contexto da segurança
integrada. No que pese as ações integradas das Forças Armadas com outras
agências estatais peruanas, com destaque para a PNP, serem muito bem definidas
sob o CCFFAA, por intermédio do Sistema de Vigilância de Fronteiras, ainda há muito
o que se trabalhar no sentido da complementariedade de capacidades, visto que a
PNP possui consideradas limitações em pessoal e material.
Além disso, a segurança pública na Colômbia e no Peru ainda é vista como de
encargo quase que exclusivo das respectivas Polícias Nacionais. Na Colômbia,
verifica-se com claridade que, quando em operação interagências, a responsabilidade
é da PNC, sendo a Força Armada a sua apoiadora. No Peru ocorre o mesmo, tendo
a atuação das Forças Armadas ganhado relevância apenas na área do VRAEM, com
atuação limitada em outras zonas de fronteira.
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8 CONCLUSÃO

O presente estudo apresentou o atual emprego do EB contra os crimes
transnacionais no arco Norte da Fx Fron brasileira. Ademais, deu ênfase à atuação do
EB no contexto da segurança integrada.
Em síntese, a análise do conteúdo até aqui exposto permite concluir que o
emprego do EB tem sido o impulsionador das ações preventivas e repressivas
interagências contra os crimes transnacionais no arco Norte da Fx Fron. Com isso, há
maior emprego do EB em coordenação com contra os crimes transnacionais,
possibilitando maior envolvimento de outras agências na contribuição ao combate ao
crime organizado transnacional naquela faixa territorial estratégica e sensível para o
Brasil.
Verificou-se que o preparo do EB para atuar contra os crimes transnacionais
no arco Norte da Fx Fron ainda não possui rotina padrão de adestramento, mas que
tais oportunidades de melhoria vêm sendo gradativamente identificadas e estimuladas
pelo ODOp (COTER) no planejamento da instrução militar do EB, repassando-a como
determinação ao C Mil A no sentido da flexibilização de novos objetivos de
adestramento. Dessa forma, constata-se certa preocupação da F Ter na condução do
alinhamento de ações entre os níveis tático e estratégico, com vistas à implementação
do preparo sistemático do EB para atuar no contexto da cooperação e coordenação
com outras agências, contribuindo para a disseminação da cultura da segurança
integrada contra a ameaça transnacional.
Evidenciou-se, também, que houve aumento acentuado de emprego do EB
contra os crimes transnacionais no arco Norte da Fx Fron nos últimos anos.
O incremento da qualidade e da quantidade das operações contra a atuação das
organizações criminosas transnacionais refletiu, imediatamente, no aumento da
eficiência do EB em atuação integrada com outras agências. Logo, a frequência em
que operações interagências são realizadas nesse arco da Fx Fron tem reduzido cada
vez mais a ocorrência de ilícitos transnacionais, corroborando a eficácia do modelo de
operações coordenadas conduzidas pelo MD, com a destacada participação do EB
em cooperação com outros órgãos.
Nesse sentido, torna-se visível a efetivação das percepções obtidas nessas
operações integradas na Concepção Estratégica do Exército, como um caminho sem
volta. Nesse cenário, destacam-se as diretrizes para obtenção de Capacidades
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Militares Terrestres que favoreçam a interoperabilidade interagência, em todas as
suas vertentes, vistas como pontos decisivos para o emprego do EB no ambiente
OCCA. Desse modo, pode-se afirmar que grande parte dessas evoluções na forma
de emprego do EB na Fx Fron se deram com a implementação do Programa
SISFRON, representando, atualmente, o principal laboratório para evolução da
Doutrina Militar Terrestre brasileira no campo da segurança integrada.
Na medida que a análise do tema contemplou a formas de emprego de
exércitos das Nações Amigas Colômbia e Peru, além da brasileira, verificou-se que
há convergência doutrinária quanto ao tema segurança integrada. No campo político,
infere-se haver espaço para ações diplomáticas que conduzam ao ambiente de
cooperação internacional específica para o combate à ameaça transnacional comum
aos três países. No campo militar, ainda há distorções que representam lacunas que
permitem a permanência desses dois países entre os primeiros colocados no ranking
de maiores produtores mundiais de coca, segundo a ONU. Logo, infere-se que seja
oportuno ao Brasil o acompanhamento da evolução política de emprego das Forças
Públicas de nações amazônicas vizinhas contra o narcotráfico, fortalecendo o
arcabouço brasileiro de emprego das Forças Armadas, particularmente o do EB,
contra a ameaça que se apresenta consistente na Fx Fron amazônica.
Por fim, ratifica-se que o presente trabalho busca servir de contribuição para
futuros estudos sobre o tema. De fato, o emprego do EB nas operações na Fx Fron
são uma realidade que tem ganhado vulto recentemente, e o EB tem acompanhado a
volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade das ameaças do século XXI. No
entanto, enfatiza-se que não há de se falar em modificação ou adaptação da forma de
emprego do EB face à atual demanda nesse cenário crítico, mas sim na necessidade
de priorizar a obtenção das já identificadas capacidades militares que apoiam a
consolidação da estrutura operativa integrada da F Ter, tornando-a plenamente apta
a atuar na repressão aos crimes transnacionais na Fx Fron, aliando esforços conjunto
e combinado do Poder Nacional do Brasil.
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