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Ricardo Spader** 

 
 

RESUMO 
 
O emprego do Exército Brasileiro (EB), na faixa de fronteira oeste do Brasil, no combate aos ilícitos 
transfronteiriços e ambientais suscita dúvidas quanto à real competência desta instituição para fazê-
lo, visto que a sua atribuição constitucional precípua é a defesa da pátria, ao passo que os Órgãos de 
Segurança Pública e Fiscalização(OSPF) figuram como entes legítimos da manutenção da ordem 
pública em todo território nacional. Neste contexto, realizou-se pesquisa bibliográfica e entrevista na 
busca por orientar o leitor sobre a atuação do EB, em particular na faixa de fronteira oeste do país, 
por meio da análise do arcabouço jurídico que norteia as suas ações. Tal análise ocorreu de forma a 
estabelecer uma comparação entre o conjunto normativo legitimador do emprego do EB e dos OSP, a 
fim de verificar se há conflito de competência na atuação destes órgãos e instituições nacionais na 
faixa territorial em epígrafe. Os resultados da pesquisa indicam que o emprego do EB na faixa 
territorial em estudo encontra amparo legal no ordenamento jurídico brasileiro e se faz necessário 
visto que, em decorrência do número de Agentes de Segurança Pública que atuam na fronteira ser 
inferior ao necessário para o combate à criminalidade, a Força Terrestre, por vezes, é a única 
instituição nacional que se faz presente em determinadas localidades. 

 
Palavras-chave: Forças Armadas. Exército Brasileiro. Segurança Pública. Faixa de 
Fronteira. Atribuições Subsidiárias. 

 
 

ABSTRACT 
 
The use of the Brazilian Army (BA), in the western border strip of Brazil in the fight against cross-
border and environmental crimes, raises doubts to the real competence of this institution to do so, 
since its primary constitutional attribution is the defense of the country, while the Law and 
Enforcement Agencies (LEA) appear as legitimate entities of the maintenance of public order 
throughout the national territory. In this context, a bibliographic research and an interview were carried 
out in order to guide the reader on the performance of BA, particularly in the western border of the 
country, through the analysis of the legal framework that guides its actions. Such analysis was carried 
out in order to establish a comparison between the normative set of employment of the BA and the 
LEA in order to verify, if there is a conflict in the performance of these Institutions in the above-
mentioned territorial range. The results of the research indicate that the use of BA at the border finds 
legal support in the Brazilian legal system and it is necessary since, due to the number of LEA agents 
working at the border, it is lower than necessary for fighting crime, the BA is sometimes the only 
national institution that is present in some locations. 
 
Key words: Armed Forces. Brazilian Army. Public Security. Border Strip. Subsidiary 
Missions. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As Forças Amadas (FA), em especial o Exército Brasileiro (EB), sempre 

foram protagonistas dos desdobramentos políticos e sociais brasileiros, seja 

atuando na preservação da ordem pública, seja na defesa da pátria propriamente 

dita. Este, ao longo dos anos, foi consubstanciado nas cartas magnas do Brasil 

(SILVA, 2018). 

Com o amadurecimento do Estado Brasileiro, o aumento demográfico e a 

consequente urbanização, diversos órgãos foram criados e outros transformados 

a fim de suprirem as novas demandas da Segurança Pública. A Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), em seu artigo 144, aborda: 

 
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos: 
I -  polícia federal; 
II -  polícia rodoviária federal; 
III -  polícia ferroviária federal; 
IV -  polícias civis; 
V -  polícias militares e corpos de bombeiros militares (BRASIL,1988, grifo 
nosso). 

 

Sobre as FA, a Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu artigo 144 

apresenta: 

 
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem (BRASIL,1988, não paginado, grifo nosso). 
 

Em 2010, foi promulgada a Lei Complementar nº 136, que atribuiu ao EB o 

poder-dever de atuar na faixa de fronteira terrestre por meio de ações preventivas 

e repressivas contra delitos transfronteiriços e ambientais (BRASIL, 2010). 

A faixa de fronteira é definida pela Lei nº 6.634 de 2 de maio de 1979, em 

seu artigo 1º, como área indispensável à Segurança Nacional, com largura interna 

de 150 (cento e cinquenta) quilômetros, paralela à linha divisória terrestre do 

território nacional (BRASIL, 1979). 

Segundo dados disponíveis no sítio do Instituto Brasileiro de Geografia 
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Estatística, a faixa de fronteira do Brasil possui “15,9 mil quilômetros de 

comprimento e 150 quilômetros de largura, e área total de 1,4 milhão de Km 2, o 

equivalente a 16,6% do território brasileiro (...) que abrange 11 unidades da 

federação e 588 municípios, dos quais 432 estão inteiramente dentro da faixa e 

156 parcialmente” (IBGE, 2019). 

Nesta porção territorial existe uma complexa malha de órgãos e instituições 

trabalhando, nem sempre de forma integrada, para a preservação da ordem 

pública. Os principais atores são as Forças Armadas, os Órgãos de Segurança 

Pública (OSP) federais, estaduais e municipais, além de órgãos de fiscalização, 

como a Receita Federal, Receitas Estaduais e o Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e Recursos Ambientais (BRASIL, 1988, não paginado). 

 

1.1  PROBLEMA 
 

Na última década, as FA e, em particular, o EB, passaram a ter atribuições 

atinentes à preservação da ordem pública na faixa de fronteira por meio de 

previsão legal. Tais atribuições foram somadas àquelas voltadas à defesa da 

pátria, conforme prescreve a CF/88. 

Se às FA cabe a “defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais 

e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem’’ (BRASIL, 1988, não 

paginado) e os OSP “são responsáveis pela preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 1988, não paginado), há, 

aparentemente, um conflito de competências ou, no mínimo, uma sobreposição 

de esforços sobre a preservação da ordem pública. 

A análise das questões apresentadas sobre o enfoque legal permite a 

produção de conhecimento capaz de responder ao problema identificado: existe 

conflito legal entre o EB e os OSP na preservação da ordem pública na faixa de 

fronteira? 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

Sendo os objetivos “elementos que identificam e detalham as distintas 
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ações a serem realizadas, para dar resposta à pergunta que o pesquisador 

formulou como problema de investigação” (RODRIGUES, 2006), o presente 

trabalho elabora um objetivo geral e, de forma a concretizá-lo, quatro objetivos 

específicos. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Ao responder ao problema proposto, esta pesquisa encontra o seguinte 

objetivo geral: analisar o amparo legal, que confere legitimidade para a atuação 

do EB nas ações subsidiárias, na faixa de fronteira, contra delitos transfronteiriços 

e ambientais diante no arcabouço legal brasileiro, que impõe atribuições 

semelhantes aos OSP federais, estaduais e municipais.  

 

1.2.1.1 Objetivos Específicos 

 

Com o intuito de balizar o desencadeamento lógico a fim de atingir o desfecho 

esperado para o objetivo geral, formula-se os seguintes objetivos específicos: 

a) conceituar a missão constitucional das FA; 

b) examinar a atuação do EB no combate aos delitos na Faixa de Fronteira 

frente às previsões legais; 

c) conceituar a missão constitucional e legal dos OSP; e 

d) analisar a necessidade da atuação do EB nas ações preventivas e 

repressivas contra delitos transfronteiriços e ambientais diante do atual cenário da 

Segurança Pública do Brasil. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

Diante do contexto histórico que permeou a atuação do EB em diversas 

frentes, seja na defesa da pátria, seja na preservação da ordem pública, verifica-

se a oportunidade de analisar a necessidade e estudar a legalidade da atuação do 

EB em ações típicas de segurança pública na faixa de fronteira, visto que sua 

vocação primária, ao longo da história, é a defesa da pátria. 

O art. 142 da CF/88 aborda três atribuições principais para as FA: “defesa 
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da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 

destes, da lei e da ordem” (BRASIL, 1988). Todavia, em 2010 foi adicionada a Lei 

Complementar nº 97/99, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, 

o preparo e o emprego das FA, mais um dispositivo legal que acrescenta nova 

atribuição às FA, conforme aborda Gomes (2011):  
 

Destarte, forçoso concluir que a Lei Complementar nº 136/2010, quando 
adicionou o artigo 16-A à Lei Complementar nº 97/99, inovou na ordem 
jurídica, trazendo nova frente de atuação para as FA, diversa daquelas 
previstas no artigo 142 da Constituição da República, quais sejam: a defesa 
da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a defesa da lei e da 
ordem (GOMES, 2011, p.14). 
 

Nunes (2018) aborda a temática da atuação do EB na faixa de fronteira, em 

coordenação com as demais instituições, da seguinte forma:  

 
Manter uma fronteira viva e em segurança com países vizinhos é uma tarefa 
difícil, que exige o comprometimento de todas as instituições 
envolvidas com o tema fronteiriço. Entretanto, é importante que seja 
criada a sinergia necessária para encarar os problemas de frente, 
identificando-os de forma clara e objetiva, para que toda a sociedade seja 
beneficiada. A grande capilaridade que o Exército Brasileiro possui em 
todo o território constitui o braço forte da presença do Estado, em 
especial nas remotas áreas fronteiriças (NUNES, 2018, p. 40, grifo 
nosso). 
  

Em contrapartida a este posicionamento, Soares (2015) defende que: 

 
O que o país tem presenciado desde a redemocratização é o uso cada vez 
mais frequente das Forças Federais em atividades estranhas à defesa 
externa. Alsina Júnior (2015) entende que duas razões principais explicam o 
uso dos militares em funções domésticas no país. A primeira diz respeito à 
crença de que o Brasil está livre de ameaças externas, e isso justificaria o 
emprego da caserna em outras funções. A segunda relaciona-se com a 
tendência dos democraticamente eleitos recorrerem às Forças militares para 
a solução imediata de problemas da nação, ao invés de buscarem sua 
solução efetiva. Assim, se os civis entendem que as FAs são 
desnecessárias como instrumentos de defesa externa, elas poderiam ser 
empregadas em substituição às polícias, para atendimento médico na 
Amazônia, ou no auxílio à segurança nas eleições (SOARES, 2015, p. 22). 
  

O tema em estudo é relevante, pois, além da análise da legalidade 

constituir-se uma importante ferramenta norteadora da atuação do EB na faixa de 

fronteira terrestre, a discussão sobre a necessidade do seu emprego, em ações 

de natureza primária dos OSP, suscita contestações quanto à vocação da força 

terrestre.  
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Assim, o trabalho proposto busca apreciar os marcos legais que balizam o 

emprego do EB em ações subsidiárias na faixa de fronteira contra delitos 

transfronteiriços e ambientais em paralelo, com a capacidade do estado de 

exercer plenamente o controle fronteiriço sem o reforço da Força Terrestre (F 

Ter).  

 

2 METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa tem como finalidade analisar a legitimidade do emprego do 

EB em ações subsidiárias na faixa de fronteira terrestre e compará-lo à atuação 

dos OSP, que possuem atribuições similares. Ademais, verificar a necessidade do 

emprego do EB no contexto citado anteriormente. 

Em face da necessidade da análise normativa, foi utilizado o método 

dedutivo de abordagem, onde, em um primeiro momento, foram consideradas as 

normas de maior precedência hierárquica, como a CF/88 e, ao longo do estudo, 

as de menor precedência, como as leis ordinárias, as leis complementares e as 

normas infralegais. 

Quanto ao procedimento, adotou-se o método comparativo. Foram 

estabelecidas correlações entre os objetos de estudo (normas que legitimam a 

atuação do EB e dos OSP) e, a partir daí, verificadas suas semelhanças e 

diferenças. 

Em face da subjetividade do assunto, a técnica de pesquisa selecionada 

para atingir os pressupostos do presente artigo foi a pesquisa bibliográfica, cuja 

abordagem seguiu a forma qualitativa.  Com a finalidade de confrontar os dados 

obtidos pela pesquisa bibliográfica e chegar ao resultado esperado, foi realizada 

uma entrevista estruturada com Assessor Jurídico Militar que possui vasta 

experiência na atuação do EB na faixa de fronteira. Neste sentido, as informações 

colhidas na entrevista foram comparadas com as fontes de referência antes da 

sua utilização na pesquisa, de modo a comprovar sua veracidade.  

Em decorrência do delineamento descritivo da pesquisa, foi realizada a 

delimitação técnica do conteúdo de artigos, livros, periódicos, legislações e a rede 

internacional de computadores, a fim de se obter uma base teórica que 

viabilizasse uma visão abrangente sobre o assunto e que possibilitasse uma 
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conclusão sobre os temas levantados. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 
 

A fim de levantar informações que possibilitassem estruturar um modelo 

teórico de análise com a definição de termos e conceitos, foi realizada a revisão 

de literatura no período de outubro de 1988 a maio de 2020. 

O limite anterior foi utilizado em razão da promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil em 1988, cujas disposições serviram de pilares 

para o presente estudo.  

A fim de levantar informações que possibilitaram estruturar um modelo 

teórico de análise por meio do método dedutivo de abordagem, a pesquisa foi 

iniciada com a definição de conceitos previstos na Carta Magna brasileira e nas 

principais leis que delimitam o tema. 

Vencida a primeira etapa, foram utilizadas as palavras-chave ‘’forças 

armadas’’, ‘’exército brasileiro’’, ‘’segurança pública’’, ‘’faixa de fronteira’’ e 

‘’atribuições subsidiárias’’ em sítios eletrônicos de procura na internet e na 

Biblioteca Digital do EB. 

a) Critérios de inclusão: 

- livros, estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados 

aos aspectos constitucionais das FA e dos OSP, à atuação do EB na faixa de 

fronteira, à atuação do EB no escopo da segurança pública e ao poder de polícia 

do EB; e 

- matérias jornalísticas que abordam a atuação do EB na preservação da 

ordem pública. 

b) Critério de exclusão:  

- estudos que abordam somente o emprego de tropas em Garantia da Lei e 

da Ordem; 

-estudos anteriores ao ano de 1988; e 

-estudos que tratam sobre atribuições subsidiárias que não sejam 

relacionados ao combate aos delitos transfronteiriços. 
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2.2 COLETA DE DADOS 
 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou, além da pesquisa bibliográfica, a coleta de 

dados por meio de entrevista exploratória. 

 

2.2.1 Entrevista 
 

A fim de contextualizar e trazer para a realidade prática os conceitos 

contidos no ordenamento jurídico brasileiro, foi realizada uma entrevista 

exploratória com o seguinte especialista: 

 

Nome Justificativa 

SALMO ERNANI NUNES – 

Capitão do  Quadro 

Complementar de Oficiais do 

Exército Brasileiro  

Experiência como Assessor Jurídico da 16ª 

Brigada de Infantaria de Selva (Tefé-AM) e da 4ª 

Brigada de Cavalaria Mecanizada (Dourados-MS) 

Quadro 1 – Quadro de Especialista entrevistado 
Fonte: O autor 

 

Os dados advindos da entrevista foram de fundamental importância, visto que 

aspectos conflitantes da legislação foram explorados por meio de abordagem prática 

e realista dos fatos. Além do conhecimento técnico advindo da formação jurídica do 

entrevistado, este contribuiu para a pesquisa ao abordar os questionamentos 

elaborados de maneira alinhada ao pensamento institucional do EB.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
 
 

3.1.1 O amparo legal para o emprego do EB na faixa de fronteira 
 

A missão das FA foi definida na CF/88 e prevê em seu artigo 142: 
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As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem (BRASIL, 1988, não paginado).   
 

Verifica-se, desta forma, que existem três hipóteses básicas de emprego 

das Forças Armadas: na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais 

e na garantia da lei e da ordem. 

A atuação das Forças Armadas na faixa de fronteira terrestre foi 

implementada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei Complementar 

nº 97 de 09 de junho de 1999, que em seu artigo 16-A estabelece: 

 
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; 
III - prisões em flagrante delito (BRASIL, 1999, não paginado).   
 
 

A fim de caracterizar o que compreende o termo “faixa de fronteira” e, por 

conseguinte, o espaço terrestre que baliza a atuação do EB em sua ação 

subsidiária, é imperioso verificar o conteúdo da Lei nº 6.634 de 02 de maio de 

1979: 
 
Art. 1º. - É considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa 
interna de 150 Km (cento e cinquenta quilômetros) de largura, paralela à 
linha divisória terrestre do território nacional, que será designada como 
Faixa de Fronteira (BRASIL,1979, não paginado). 

 

No que diz respeito à legislação infralegal, que baliza a atuação do EB nas 

ações preventivas e repressivas na faixa de fronteira contra delitos 

transfonteiriços e ambientais, o Comandante do Exército, em sua portaria nº 61 de 

16 de fevereiro de 2005, que versa sobre a Diretriz Estratégica para Atuação na 

Faixa de Fronteira contra Delitos Transfronteiriços e Ambientais, caracterizou as 
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ações preventivas e repressivas provenientes do art. 16-A Caput, da Lei 

Complementar (LC) nº 97 de 09 de junho de 1999, já citada anteriormente, em rol 

exemplificativo, da seguinte forma: 
 

1. FINALIDADE 
Regular o emprego da Força Terrestre (F Ter) na faixa de fronteira, 
decorrente da atribuição subsidiária particular estabelecida pelo inciso IV, 
Art.17A, da Lei Complementar n° 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela 
Lei Complementar n° 117, de 2 setembro de 2004. 
2. OBJETIVOS 
a. Orientar a atuação da F Ter na faixa de fronteira. 
b. Estabelecer as condições para a ampliação das ações da F Ter na faixa 
de fronteira. 
c. Estabelecer as responsabilidades de planejamento, coordenação e 
execução das ações na faixa de fronteira. 
d. Definir delitos transfronteiriços e ambientais. 
[...] 
b. Ações a realizar 
[...] 
2) Preventivas, dentre outras: 
a) intensificar as atividades de preparo da tropa, de inteligência e de 
comunicação social, consideradas de caráter permanente; 
b) cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, for desejável 
e em virtude de solicitação, na forma de apoio logístico, de inteligência, de 
comunicações e de instrução;  
c) prover segurança às atividades de órgãos federais, quando solicitado e 
desejável, amparando-se no inciso de que trata esta Diretriz. 
3) Repressivas, dentre outras: 
a) instalar e operar postos de bloqueio e controle de estradas e fluviais e 
postos de segurança estáticos; 
b) realizar patrulhamento e revista de pessoas, veículos, embarcações, 
aeronaves e instalações; 
c) efetuar prisão em flagrante delito; 
d) apoiar a interdição de pistas de pouso e atracadouros clandestinos, 
utilizados, comprovadamente, para atividades ilícitas; e 
e) fiscalizar produtos controlados (BRASIL, 1999, não paginado, grifo 
nosso).  

 

3.1.2. O poder de polícia atribuído ao EB no escopo das ações na faixa de 
fronteira 
  

Por meio da Diretriz Estratégica para Atuação na Faixa de Fronteira contra 

Delitos Transfronteiriços e Ambientais publicada em 2005, o EB ratificou os limites 

do emprego da Força Terrestre em operações subsidiárias na faixa de fronteira. 

Tais limites, além de obedecerem às disposições constitucionais e legais, 

orientam quanto a pontos não tratados na legislação norteadora. 

 A Diretriz destaca: 

 
5. PREMISSAS BÁSICAS 
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[...] 
c. A atuação da F Ter não deverá comprometer sua destinação 
constitucional (Parágrafo único, Art. 1°, LC 97/99). 
d. A atuação da F Ter deverá observar as competências constitucionais e 
legais específicas dos órgãos de segurança pública (OSP) e de outros 
órgãos públicos. 
e. A atuação da F Ter na faixa de fronteira, baseada no inciso IV, Art.17A, 
da LC 97/99, é considerada como atribuição subsidiária particular. 
[...] 
h. A F Ter não integra o sistema carcerário e prisional civil (BRASIL, 2005, 
p. 20, grifo do autor). 
 

Meirelles (2002, p. 127) afirma que poder de polícia “[...] é a faculdade que 

dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, 

atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado”.  

O dispositivo legal presente no ordenamento jurídico brasileiro que melhor se 

aproxima à definição de poder de polícia é o Código Tributário Nacional, que dispõe 

sobre o tema: 
 

Art. 78 – Considera-se poder de polícia a atividade da Administração 
Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula 
a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos (BRASIL, 1966, não paginado). 
 

Segundo as definições anteriores, o exercício do poder de polícia impõe a 

limitação de liberdades individuais ou coletivas em prol do bem comum. Tal 

exercício está fundamentado na supremacia estatal sobre os que estão sob a sua 

administração, dentro dos limites da lei. 

É nítida a verificação do poder de polícia atribuído ao EB no texto da LC 

97/99, que dispõe:  

 
Cabe ao Exército Brasileiro, além de outras ações pertinentes, [...]: IV - 
atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira 
terrestre, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em 
coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, [...] (BRASIL, 1999, 
não paginado).   

 

No caso específico do presente estudo, verifica-se que não há efetivação 

das atividades previstas na LC 97/99 sem o exercício do poder de polícia.  

É necessário constatar que o poder de polícia não é ilimitado e o principal 

limitador é a lei, pois, apesar de discricionário, isto não autoriza o agente a 
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extrapolar aquilo que a lei autoriza, sob pena de incorrer em abuso de poder. De 

acordo com Meirelles (2002), “o abuso de poder ocorre quando a autoridade, 

embora sendo competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas 

atribuições”. 

Em face do poder de polícia atribuído ao EB, o Cap Ernani Nunes afirma 

em sua entrevista que “o desejável seria uma atuação constante, ao longo de todo 

o ano, não esporádica como acontece atualmente, por meio de operações como a 

Ágata, que ocorrem apenas 3 ou 4 vezes por ano” e que o ideal seria “mais 

efetividade e menos discussão de quem teria competência/obrigação para tais 

atividades. Penso que é isso que a sociedade quer”.  

Dessa forma, pode-se aduzir que tanto os dispositivos legais trazidos tanto 

pelo Poder Executivo Federal, quanto pelo Poder Legislativo acerca da atuação 

do EB na faixa de fronteira, são a chave para a mitigação de problemas 

estruturais do Estado e devem ser implementados de modo a suprir as 

expectativas da sociedade sem descuidar, no entanto, da função precípua da 

instituição, que é a defesa da pátria. 
 

3.1.3 Previsão relativa à atuação dos Órgãos de Segurança Pública 
 

O art. 144 da CF/88 é o principal instrumento legislativo que organiza a 

segurança pública no Brasil. Este artigo apresenta em rol taxativo os órgãos que 

fazem parte da segurança pública e designa as suas respectivas funções, a 

saber: 

 
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
VI - polícias penais federal, estaduais e distrital 
 
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado 
e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: 
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento 
de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e 
empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha 
repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, 
segundo se dispuser em lei; 
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II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros 
órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;  
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras 
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 
 
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das rodovias federais.       
   
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.    
 
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 
 
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.  
 
§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema 
penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos 
estabelecimentos penais 
 
§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças 
auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as 
polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios 
 
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de 
suas atividades.  
 
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à 
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos 
relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39 
 
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e 
da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas 
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de 
outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à 
mobilidade urbana eficiente; e        
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, 
estruturados em Carreira, na forma da lei (BRASIL,1988, grifo nosso). 

 

De acordo com Alexandre de Moraes (2003, p. 846), a previsão de 

múltiplos Órgãos de Segurança Pública emanada da Constituição Federal de 

1988, teve o fulcro de suprir a demanda da sociedade por instituições desta 

natureza e também para que fosse reduzida a possibilidade de intervenção das 

Forças Armadas em situação estranha à defesa da pátria.  
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Forçoso notar a intenção da Carta Magna brasileira em separar as 

atribuições da defesa da pátria e de preservação da ordem pública. 

Sobre os OSP, é necessário ressaltar que, de acordo com o art. 144 da 

CF/88, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são organizadas e 

mantidas pela União, enquanto as polícias civis, militares e os corpos de 

bombeiros militares são subordinados aos governadores dos Estados e do Distrito 

Federal. 

Ainda segundo o art. 144 da CF/88, dentre todos os órgãos citados, cabe à 

Polícia Federal a atribuição específica de “exercer as funções de polícia marítima, 

aeroportuária e de fronteiras” (BRASIL,1988, grifo do autor). 

 

3.1.4  Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) 
  

O PPIF foi instituído por meio do Decreto nº 8.903/16 em substituição ao 

revogado Decreto nº 7.496/11 (Plano Estratégico de Defesa). 

Criado para fortalecer a prevenção, o controle e a repressão aos delitos 

transfronteiriços, prevê os seguintes dispositivos: 

 
Art. 2º O PPIF terá como diretrizes: 
I - 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; e 
II - a cooperação e integração com os países vizinhos. 
[...] 
Art. 3º O PPIF terá como objetivos  
I - integrar e articular ações de segurança pública da União, de inteligência, 
de controle aduaneiro e das Forças Armadas com as ações dos Estados e 
Municípios situados na faixa de fronteira, incluídas suas águas interiores, e 
na costa marítima; 
[...] 
Art. 4º O PPIF promoverá as seguintes medidas: 
I - ações conjuntas de integração federativa da União com os Estados e 
Municípios situados na faixa de fronteira, incluídas suas águas interiores, e 
na costa marítima (BRASIL, 2011, não paginado). 
 

Nesta norma verifica-se um forte viés legitimador da integração entre as 

instituições, a fim de promover atuação mais eficaz na faixa de fronteira.  

É importante considerar que a proposta de integração transcende a esfera 

da segurança pública em si, pois com o propósito de prevenção, controle, 

fiscalização e repressão aos delitos transfronteiriços, o PPIF abrange as áreas de 
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aduana, defesa nacional, inteligência, relações exteriores e da própria segurança 

pública. 

Sobre a integração entre as instituições com a finalidade de combater os 

delitos transfronteiriços e ambientais, o entrevistado Cap Nunes afirma que: 
 

cabe esclarecer que a Portaria Nº 061, de 16 de fevereiro de 2005, que 
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, do Comandante do 
Exército, estabelece, como premissa básica, que a atuação da F Ter não 
deverá comprometer sua destinação constitucional; deverá observar as 
competências constitucionais e legais específicas dos órgãos de segurança 
pública e de outros órgãos públicos e buscar a coordenação com órgãos 
do Poder Executivo, em particular os OSP. (grifo nosso) 

  
Ainda sobre a atuação das FA e dos OSP na faixa de fronteira, no que diz 

respeito à soma de esforços e à competência de atuação do EB, o entrevistado 

aborda que:  
a orientação constante da Portaria Nº 061/05, do Comandante do 
Exército, é no sentido que o planejamento deverá ser elaborado no 
contexto da Segurança Integrada, buscando a intensificação do 
contato com as demais FA, os OSP, o Ministério Público e órgãos do 
Poder Judiciário, dos Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente, da 
Secretaria Nacional Antidrogas e da Secretária da Receita Federal, 
sempre que pertinente e possível. Portanto, o Exército tem legitimidade e 
competência para executar tais atribuições subsidiárias. 

 

3.1.5 A necessidade do aumento do número de agentes na fronteira 
 

O território brasileiro possui aproximadamente 15,9 mil quilômetros de 

fronteira com 10 países: Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e 

Colômbia ao norte; Uruguai e Argentina ao sul; e Paraguai, Bolívia e Peru à oeste. 

Esta enorme extensão territorial é caracterizada pela complexa geografia que 

inclui florestas tropicais, rios e serras, características estas que tornam a 

fiscalização por parte dos agentes do estado uma tarefa extremamente complexa. 

Em 2018, o Jornal Correio do Estado, de Campo Grande-MS, abordou as 

dificuldades do Governo para fiscalizar as fronteiras brasileiras:  
 

O número de agentes da Polícia Federal nas regiões de fronteira deve ser 
dobrado, informou o ministro da Segurança Pública Raul Jungmann.  
[...] 
O presidente do Sindicato dos Policiais Federais em Mato Grosso do Sul, 
Leonardo Corniglion Alves da Silva, comentou que o anúncio do ministro é 
uma forma de o governo federal reconhecer uma deficiência não só no 
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Estado, como em outras regiões do Brasil. "A demanda é muito grande e 
a Polícia Federal tem a competência para atender diversos crimes", 
comentou. 
[...] 
Em Mato Grosso do Sul, há 400 agentes da PRF, que são divididos em 
escala de plantão para 10 delegacias e 22 postos. A área que precisa ser 
coberta é de 3,7 mil quilômetros. Em geral, os postos ficam com, no 
máximo, dois policiais. 
O cenário ideal seria 1.200, mas com 800 já melhoraríamos ainda mais 
nosso resultados", disse em janeiro Luiz Alexandre Gomes da Silva, 
superintendente regional da PRF em Mato Grosso do Sul (CORREIO DO 
ESTADO, 2018, grifo nosso). 
 
 

Situação similar acontece com o efetivo dos OSP estaduais. Em 2017 o 

Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul instaurou inquérito para apurar 

o baixo efetivo da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul: 

 
O MPE (Ministério Público Estadual) vai apurar o baixo efetivo da Polícia 
Militar em Mato Grosso do Sul. De acordo com o inquérito 06/2017, a Lei 
Complementar 203, de 5 de outubro de 2015, previa efetivo de 9.458 
integrantes em 2017, mas, atualmente, são menos de 5.500 policiais. 
Portanto, déficit de 41,8%.  
[...] 
O Ministério Público lembra que falta de policiamento nas ruas aumenta os 
índices de criminalidade e que o Estado é corredor para o tráfico de drogas 
e armas. Mato Grosso do Sul faz fronteira com Paraguai e Bolívia (CAMPO 
GRANDE NEWS, 2017, grifo nosso). 
 
 

 O Cap Ernani Nunes aborda que a atuação das Forças Armadas, em 

particular do Exército Brasileiro, no combate aos ilícitos transfronteiriços e 

ambientais na faixa de fronteira, não deveria limitar-se a atuações episódicas, como 

as chamadas “Operações Ágata”, que são ações coordenadas pelo Exército 

Brasileiro com a finalidade de intensificar o combate aos delitos nas fronteiras 

brasileiras. Segundo ele: 
 

O desejável seria uma atuação constante, ao logo de todo o ano, 
não esporádica com acontece atualmente, por meio de operações 
como a Ágata, que ocorrem apenas 3 ou 4 vezes por ano. Mais 
efetividade e menos discussão de quem teria 
competência/obrigação para tais atividades. Penso que é isso que 
a sociedade quer.  

 

Diante disto, não é difícil constatar que, devido à colossal dimensão da 

fronteira territorial brasileira, a quantidade de agentes estatais necessários à 

fiscalização é muito superior a existente atualmente.  

O Jornal Estadão aborda que “com a nomeação dos novos policiais 
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federais, o efetivo da PF totaliza 11.817 funcionários, segundo nota encaminhada 

pelo Ministério ao Estado” (ESTADÃO, 2014). Se a totalidade dos policiais 

federais existentes no país paralisasse as suas ações nos portos, aeroportos e 

delegacias de polícia espalhados pelo Brasil e fosse empregada exclusivamente 

no policiamento das fronteiras brasileiras, haveria 1 policial para cada 1,3 

quilômetros. À primeira vista, pode parecer razoável. Entretanto, quando 

comparamos com a realidade da fronteira entre os Estados Unidos e México, 

onde existem 19.400 policiais (VALVERDE, 2019) dedicados exclusivamente para 

os 3.145 quilômetros, o que resulta em seis policiais por quilômetro, verifica-se a 

enorme defasagem existente no Brasil. 

 

3.1.6 A necessidade da atuação do Exército Brasileiro em operações 
subsidiárias na faixa de fronteira 
 

Não é difícil verificar publicações que ratificam a importância da presença 

do EB em todo território nacional. Além do prisma da defesa da pátria, a Força 

Terrestre atua rotineiramente para suprir a carência de profissionais das áreas de 

segurança pública e, não raras vezes, de assistência social. 

A Política Militar Terrestre, publicada em 2019, afirma: 

 
As dimensões continentais do Brasil dificultam ao Estado se fazer presente 
em todas as áreas estratégias de interesse da Defesa Nacional, em mitigar 
vulnerabilidades das estruturas estratégias (transporte, logística, 
comunicações e energia) e superar os desafios sociais (assistência social, 
educação, trabalho, segurança pública, alimentação, saúde, habitação e 
meio ambiente) (BRASIL, 2019). 
  

Vinícius Vasconcelos de Oliveira (2018) assegura que:  

 
A capilaridade das tropas pelo território nacional e o expressivo efetivo, 
superior a 200 mil combatentes, qualificam o EB como uma das principais 
ferramentas estatais para zelar pela legalidade, no interior da faixa de 
fronteira (OLIVEIRA, 2018, p. 52) 

 

De forma complementar, o entrevistado Cap Nunes declara que: 

 
Como o sistema de segurança pública e fiscalização são deficitários, seja 
por falta de pessoal, material ou interesse mesmo, é no Exército que as 
autoridades e a sociedade buscam apoio para solucionar diversos 
problemas que os assolam .  
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Sobre a vastidão territorial do Brasil frente aos desafios da manutenção da 

ordem pública na faixa de fronteira, este mesmo entrevistado afirma: 

 
Há que se considerar que o Brasil é um país de dimensões continentais, 
com mais de 15 mil quilômetros de fronteiras. Assim, somente com uma 
atuação integrada de todos os órgãos de segurança pública/defesa e 
fiscalização será possível inibir/atenuar o cometimento desses crimes que 
tem reflexos em todas as regiões do país. 
 

 Diante do exposto, é possível constatar que a manutenção tanto da ordem 

pública quanto da soberania do estado em todo o território nacional, em especial na 

faixa de fronteira, é um desafio imenso a ser superado pelo Brasil em face das 

dificuldades enfrentadas pelos Órgãos de Segurança Pública e Fiscalização. Neste 

contexto, não há como se pensar na presença estatal na fronteira brasileira, sem 

incluir a atuação efetiva das Forças Armadas, em especial, do Exército Brasileiro. 

 Realizando-se uma análise mais aprofundada do papel exercido pela Força 

Terrestre nos mais longínquos rincões nacionais, constatar-se-á a execução de 

diversas tarefas da defesa da pátria e, de igual modo, fundamentais para a nação, 

tais como a assistência social, o apoio logístico aos órgãos governamentais e o 

apoio à defesa civil. 

 O cidadão brasileiro enxerga o seu Exército como a instituição que, além de 

fundamental para a defesa da pátria, deva atuar para mitigar os problemas advindos 

da falta de recursos humanos e materiais de instituições, cujas competências se 

direcionam para a manutenção da ordem pública e assistência social. Fruto desta 

demanda, o país observou, ao longo dos anos, um acréscimo de normas que 

atribuíram ao EB competência para atuar com o poder de polícia em situações 

diversas à Garantia da Lei e da Ordem. 
 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto aos objetivos propostos e à metodologia adotada no início deste 

trabalho, conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, 

ampliando a compreensão acerca da atuação do EB ações subsidiárias, na faixa 

de fronteira, contra delitos transfronteiriços e ambientais e respondendo, desta 

forma, o problema de pesquisa formado. 
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A revisão da literatura permitiu o entendimento dos marcos legais que 

balizam a atuação das Forças Armadas, em particular do Exército Brasileiro. Tais 

marcos, que foram explorados desde a Carta Magna brasileira, passando pelas 

Leis Ordinárias e Complementares e também pelos decretos e portarias, serviram 

como pilares para a correta compreensão do problema em pesquisa. 

Quanto à previsão normativa da atuação do Exército Brasileiro na faixa de 

fronteira no escopo das ações subsidiárias, notou-se que, apesar de não estar 

expressamente prevista na Constituição federal de 1988, a inovação jurídica 

trazida pela Lei Complementar nº 97/99 trouxe nova frente de atuação ao atribuir 

ao EB o poder-dever de atuar em ações preventivas e repressivas na faixa de 

fronteira contra delitos transfonteiriços e ambientais, tendo legitimidade e 

competência para tal. 

Com relação à atuação dos OSP, percebe-se a existência de múltiplas 

instituições destinadas à manutenção da ordem pública e à fiscalização na faixa 

de fronteira. Entretanto, tais instituições sofrem carência de recursos humanos e 

materiais, o que dificulta o pleno combate aos ilícitos transfonteiriços como o 

tráfico de drogas e armas, bem como crimes ambientais. 

No tocante à necessidade da atuação do Exército Brasileiro na faixa de 

fronteira, ficou comprovado que a expressiva presença da Força Terrestre por 

toda região fronteiriça, bem como o grande efetivo da instituição a tornam 

ferramenta fundamental para superar as principais dificuldades encontradas na 

manutenção da ordem pública, como as dimensões continentais do Brasil, com 

seus quase 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, e a falta de recursos 

enfrentada pelos OSP. 

Quanto ao possível conflito de competências entre o EB e os OSP, 

verificou-se que a atuação da Força Terrestre em ações subsidiárias, na faixa de 

fronteira, contra delitos transfronteiriços e ambientais tem como premissa básica o 

não comprometimento de sua destinação constitucional, bem como o respeito às 

competências constitucionais e legais dos OSP. Neste contexto, o Programa De 

Proteção Integrada de Fronteiras prevê a atuação integrada e coordenada dos 

OSP e do EB, nos termos da legislação vigente. 

Conclui-se, então, que a atuação do Exército Brasileiro em ações 

subsidiárias, na faixa de fronteira, contra delitos transfronteiriços e ambientais não 

altera a destinação constitucional da Força Terrestre, tampouco invade a 
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competência de atuação dos OSP, além de ser de fundamental importância para 

que o estado se faça presente em todos os rincões. 
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APÊNDICE B – SOLUÇÃO PRÁTICA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 2020 
 

Título do Trabalho: AS FORÇAS ARMADAS E A SEGURANÇA PÚBLICA:  

A ATUAÇÃO DO EB NA FAIXA DE FRONTEIRA OESTE 

Autor: Cap Cav ALLAN CERQUEIRA VIANA PIO 

Ano: 2020 

 

Proposta de implementação, nas Organizações Militares que atuam na 

Fronteira Terrestre, de instrução de quadros relativa à legislação que ampara o 

emprego do Exército Brasileiro, abordando os seguintes dispositivos legais: 

 
                  Norma         Principais Dispositivos 
Constituição Federal de 1988 Art. 142 e 144 
Lei Complementar nº 97/99 Art. 16-A 

Lei nº 6.634/79 Art. 1º 
Lei n° 9.605/98 - 

Decreto nº 8.903/16 Art. 3º, I e Art. 4º, II 
Portaria do Cmt EB nº 61 de 16 fev. 2005  - 
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