
0 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

NÚCLEO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA E DIRE ITOS HUMANOS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRÁFICO DE DROGAS NAS FRONTEIRAS: a insuficiência d e 
investimentos em inteligência e seus reflexos objet ivos na 

segurança pública no estado da Paraíba 

 

 

 

 

PHILLIPE GIOVANNI ROCHA MARTINS DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA-PB 

2014 

PHILLIPE GIOVANNI ROCHA MARTINS DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

TRÁFICO DE DROGAS NAS FRONTEIRAS: a insuficiência d e investimentos em 
inteligência e seus reflexos objetivos na segurança  pública no estado da 

Paraíba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Especialização em Segurança Pública e 



2 

 

Direitos Humanos (2013/2014), como 
requisito parcial para a obtenção do título de 
Especialista. 

 

Orientador:  Gustavo Rabay Guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA-PB 
2014 

PHILLIPE GIOVANNI ROCHA MARTINS DA SILVA 
 
 
 
 
 

TRÁFICO DE DROGAS NAS FRONTEIRAS: a insuficiência d e investimentos em 
inteligência e seus reflexos objetivos na segurança  pública no estado da 

Paraíba 

 
 
 
 

Monografia aprovada em:___/___/___ 
 

 
 

Banca Examinadora 



3 

 

 
 
 

_________________________________ 

Prof. Dr. Gustavo Rabay Guerra 

CCJ/UFPB 

(Orientador) 

 
________________________________ 

Prof. Dr. Romulo Rhemo Palitot Braga  

CCJ/UFPB 

(1º Examinador) 

 
 

________________________________ 

Prof. Dr. Sven Peterke 

CCJ/NCDH/UFPB 

(2º Examinador) 

 
 
 

João Pessoa, ____ de dezembro de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dedico a Deus, pela força, saúde e coragem 
sempre concedida. 

AGRADECIMENTOS  

 

Reitero meus agradecimentos ao meu grande Deus pela força, saúde, coragem e 

determinação para a conclusão deste curso, objeto de muita dedicação e esforço. 

À minha mãe Tereza e a minha irmã Raphaella, pela paciência, pelo amor, 

credibilidade e confiança aos caminhos que tenho trilhado. Grandes incentivadoras e 

razões da minha alegria maior. 

 
À memória da minha saudosa avó, Maria Izabel, com as saudades do neto, pela 

inspiração efetiva para a conclusão deste trabalho.  

Aos meus tios Pacelli e Elane pela confiança de sempre. 



5 

 

A todos os meus colegas de curso e professores do Núcleo de Cidadania e Direitos 

humanos da Universidade Federal da Paraíba que, apesar das dificuldades, 

contribuíram fortemente para o desenvolvimento de todo o conhecimento necessário 

e fundamental para a vida pessoal e profissional de cada um dos educandos. 

Ao meu orientador e grande amigo Gustavo Rabay Guerra, pelo empenho, auxílio e 

paciência na orientação desse trabalho. 

Aos membros da banca examinadora pela presteza e disponibilidade de 

acompanhar esse trabalho. 

A todos os entrevistados, dispositivos de segurança, judiciário e membros da 

sociedade civil organizada, pela contribuição ao engrandecimento qualitativo e 

quantitativo dessa pesquisa.  

A todos que de alguma forma tornaram esse trabalho possível. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“A luta contra a criminalidade organizada é 
muito difícil, porque a criminalidade é 
organizada, mas nós não.” 

 
 (A. Amurri) 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  
 
 

CIA – Central Intelligence Agency 

CISP/NORDESTE – Coordenadoria Integrada de Segurança Pública do Nordeste 

CNIg – Conselho Nacional de Imigração 

CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público 

CVLI – Crime Violento Letal Intencional 

DATASUS – Departamento de Informática do SUS 

DOF – Departamento de Operações de Fronteira 

DNISP – Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública 

EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs and Drug  Addiction 

ENAFRON – Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras 

ENASP – Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública 

FBI – Federal Bureau of Investigation 

FNSP – Força Nacional de Segurança Pública 



7 

 

GEFRON – Grupo Especial de Segurança de Fronteira 

GOF – Grupo de Operações de Fronteira 

IDT – Instituto da Drogae da Toxicodependência 

IPC – Instituto De Polícia Científica 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

JIFE – Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes 

NACE – Núcleo de Análise Criminal e Estatística 

OBID – Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas 

ONG – Organização Não Governamental 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PCC – Primeiro Comando da Capital 

PRONASCI – Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública 

SIM – Sistema de Informação Sobre Mortalidade 

SISP – Subsistema de Inteligência de Segurança Pública 

SNI – Serviço Nacional de Informações 

SVE – Sistema de Vigilância em Saúde 

SEDS – Secretaria de Estado e Defesa Social 

UNESCO – TheUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNODC – TheUnited Nations Office on Drugs and Crime 

 

LISTA DE FIGURAS  
 
 

Figura 1 – Evolução das despesas per capita com a Função Segurança Pública e 
evolução das taxas de homicídios dolosos por unidades da Federação – 2011 – 
2012. 
 
Figura 2 – Eixos estratégicos do ENAFRON. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 

Gráfico 1 – Investimentos dos estados fronteiriços em informação e inteligência 
(2012) 
 
Gráfico 2 – Investimentos dos estados fronteiriços em informação e inteligência 
(2013). 
Gráfico 3 – Variação (%) dos investimentos em informação e inteligência no período 
2012-2013 
 
Gráfico 4 – Variação (%) da taxa de homicídios no período 2012 – 2013 
 

Gráfico 5 – Boletim trimestral de criminalidade: Números de Vítimas de CVLI na 
Paraíba entre 2012 – 2014. 
 
Gráfico 6 –  Boletim anual da criminalidade na Paraíba: comparativo 2012 – 2013 
 



9 

 

Gráfico 7 – Número de Vítimas de CVLI na Paraíba de 2002 a 2013 

Gráfico 8 – Armas de fogo apreendidas na Paraíba em 2010, 2011, 2012 e 2013 
 
Gráfico 9 – Quantidade total de entorpecentes (em Kg) apreendida na Paraíba no 1º 
Bimestre 2013 – 2014 
 
Gráfico 10 – Percepção da violência na Paraíba 
 
Gráfico 11 – Existência de relação entre a violência estadual e a nacional 
 
Gráfico 12 –  Principais vetores da violência na Paraíba 
 
Gráfico 13 –  Importância da participação social na segurança pública 
 
Gráfico 14 –  Ocorrências criminais e subnotificações 
 

 

 

 

 

 
 

 
LISTA DE TABELAS   

 
 
Tabela 1 – Tráfico de drogas e outros vetores 
 
Tabela 2 – Investimentos em segurança X aumento da violência 
 
Tabela 3 – Relação do tráfico fronteiriço com a violência na Paraíba 
 
Tabela 4 – Atuação do crime organizado na Paraíba 
 
Tabela 5 –  Causas da violência no nordeste 
 
Tabela 6 – Legalização das drogas como solução para a violência? 
 
Tabela 7 – Prioridades do estado na segurança pública 
 
Tabela 8 – Investimentos em inteligência policial no estado da Paraíba 



10 

 

 
Tabela 9 – Efetividade da campanha nacional do desarmamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILVA, Phillipe Giovanni Rocha Martins da. TRÁFICO DE DROGAS NAS 
FRONTEIRAS: a insuficiência de investimentos em inteligência e seus reflexos 
objetivos na segurança pública no estado da Paraíba. João Pessoa, 2014. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Especialização em Segurança Pública e Direitos Humanos). 
Universidade Federal da Paraíba. 2014. 92 p.  

 
 

 
RESUMO  

 
Há tempos que a segurança pública do país tem demonstrando um contraste 
conseqüencial no que se refere as políticas públicas de prevenção à criminalidade e 
os seus resultados dispersos. O simples aumento nos investimentos em segurança 
pública por si só não tem conseguido amenizar o alto índice criminal que cresce a 
cada ano no Brasil, fator que se agrava quando da combinação de outros diversos 
fatores que de forma inevitável tendem a favorecer a realidade violenta que hoje é 
enfrentada por milhões de brasileiros. Alguns desses problemas, por sua vez, 
partem diretamente do próprio indivíduo, de sua conduta moral e tendência 
criminosa, outros, da própria sociedade e do Estado que, por não adotar medidas 
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preventivas adequadas, tende a contribuir de certa forma, com o todo mal 
decorrente da violência que recai sobre a sociedade. Dentre um dos grandes 
responsáveis pelo índice violento no país e no mundo, está o tráfico ilícito de 
entorpecentes, que em sua grande maioria adentra em território nacional pelas 
fronteiras pouco amparadas do nosso país. O resultado de todo esse comércio ilícito 
é que uma vez em território brasileiro, mais fácil se torna a distribuição dessas 
substancias para outros tantos estados do país, até mesmo para a própria Paraíba, 
que hoje inclusive já conhece de perto essa realidade. Com base em dados 
estatísticos pré-estabelecidos, e através de uma análise bibliográfica, qualitativa e, 
também, quantitativa, baseada na aplicação de questionários, analisamos os 
números atuais da violência nos estados fronteiriços e na Paraíba relativo às mortes 
violentas, relacionando tais índices com os investimentos em inteligência nessas 
regiões.  

 
Palavras-chave: Tráfico de drogas. Fronteiras. Inteligência.  
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ABSTRACT  
 

In many years by now public safety of the country shows a consequential contrast 
regarding public policies to prevent crime and its outlying results. Simply increasing 
investments in public safety itself has not managed to narrow the high crime rate that 
grows every year in Brazil, a factor that worsens when combined with several others, 
that inevitably brings the violent reality today faced by millions of Brazilians 
nowadays. Some of these problems depart directly from individuals, their moral 
conduct and criminal tendency self, others from the society and the State itself, as 
long there are no appropriate preventive measures, such in a way to contribute 
somehow with all the harm that results from social violence. Among major 
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responsibles for the violent content in the country and in the world, the smuggling of 
narcotics rises, which mostly enters in the country by our unguarded borders. The 
result of this illegal trade is that once in Brazil, the easier it becomes to distribute 
such substances to many other states in the country, even to Paraíba itself, which 
even today already know that reality closely. Based on predetermined statistical data, 
and through literature, qualitative and also quantitative research, based on 
questionnaires, this work analyses the current number of violence in neighbor states 
and Paraíba concerning violent deaths, relating these rates to intelligence 
investments in these regions. 

 
Keywords : Drug trafficking. Borders. Intelligence 
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INTRODUÇÃO 

 

A perspectiva utópica de uma política de segurança eficaz e condizente com 

os anseios da população sempre foi um dos grandes desafios para o atual modelo 

de Estado brasileiro. Essa necessidade se tornou evidente especialmente após o 

processo de redemocratização iniciado ainda na década de 80, onde a Constituição 

a ser promulgada surgiria como uma verdadeira esperança de garantia e efetividade 

de um modelo que até então se mostrava insuficiente e questionável frente à 

crescente disseminação da violência urbana que começava a pairar sobre o país. 

Por outro lado, nem mesmo a nova dogmática jurídico-penal acompanhou a 

realidade alarmante que em dias hodiernos é associado a diversos fatores externos, 

dentre eles a própria situação de baixa escolaridade e má distribuição de renda nas 
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regiões mais humildes, que de forma inevitável é reforçada pela insuficiência de 

recursos destinados à prevenção e combate ao tráfico de drogas. 

A intensificação de medidas meramente repressivas, de igual forma, não tem 

se apresentado como modelo pleno de eficiência na contenção desse tipo de crime, 

especialmente nas regiões fronteiriças, onde o desmando e a falta de controle 

estatal contribuem demasiadamente para a ocorrência de outras diversas atividades 

ilícitas. Hoje, boa parte dos homicídios do país estão de alguma forma associados 

ao tráfico ilícito entorpecentes.   

Da mesma forma, as estatísticas apontam que ¼ das prisões do país são 

consequências do narcotráfico, descontando-se dessa cifra furtos, roubos, 

homicídios e demais ilícitos também ligados àquele. Atualmente, grande parte dos 

tóxicos que são vendidos no Brasil são oriundos de países vizinhos, grandes 

produtores de crack, cocaína e maconha, como é o caso de Bolívia, Peru, Colômbia 

e Paraguai. A entrada desses entorpecentes no país é beneficiada por uma série de 

fatores que vão desde a grande extensão territorial às tradicionais benesses e 

omissões estatais, dentre elas, o inadequado investimento em áreas específicas, 

como a de inteligência. 

Apesar do grande investimento em segurança pública no país, o aumento 

considerável da violência tem sido alvo de várias críticas e questionamentos da 

população e de profissionais da área, uma vez que ainda hoje se constata a 

insuficiência de modernização de equipamentos e instrumentos utilizados na 

contenção da violência como um todo, em especial nas localidades que tem exigido 

uma maior atuação do estado nas atividades de segurança, a exemplo das fronteiras 

brasileiras que hoje é nitidamente dominada pelo narcotráfico. 

Vários são os caminhos trilhados em busca de uma política de segurança que 

ao menos reestruture e reduza a realidade assustadora cada vez mais presente na 

sociedade brasileira, amenizando o sentimento de injustiça atrelado ao déficit de 

aplicabilidade de uma legislação por muitos considerada defasada e ineficaz. 

A tendência social de consumo de drogas tem ocasionado ainda uma série de 

outras consequências, tais como a própria insuficiência de recursos para tratamento 

de dependentes químicos, demonstrando o chamado “efeito dominó” de um 
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problema aparentemente circunscrito a questões de segurança pública, mas que na 

realidade se mostra muito mais abrangente e contraditória.  

Nesse mesmo ritmo, o uso recorrente das novas drogas também tem 

vitimizado de forma grave seus usuários a ponto de se espalhar mais facilmente pelo 

restante do país graças ao baixo custo e efeito ativo dessas substancias. 

Essa realidade tem agravado o atual quadro de dependentes químicos que 

hoje já alcança números alarmantes no país. Esse mesmo consumo contribui, 

sobretudo, para o crescimento do índice de homicídios nos territórios fronteiriços, 

com destaque para as regiões que abrangem os estados do Mato Grosso do Sul, 

Amazonas, Pará e Acre, locais esses com cidades que apresentam altos índices de 

violência em áreas estratégicas diretamente associadas ao tráfico de armas e de 

drogas. 

Uma vez dentro do território brasileiro, os narcóticos são rapidamente 

distribuídos para outras regiões do país, tornando ainda mais difícil o seu controle 

pelas autoridades locais. 

A conurbação existente entre as cidades nessas linhas de divisa também são 

indicadas como ponto crucial para uma indireta contribuição ao tráfico internacional 

por facilitar o acesso fácil sem fiscalização, sendo assim, um verdadeiro fomento à 

impunidade tendente a facilitar, inclusive, a prática de outros delitos, como a 

sonegação fiscal, o descaminho, e a corrupção. 

O tráfico transnacional se apresenta hoje como um dos grandes dilemas para 

a segurança pública do país, e considerando sua própria abrangência e natureza, 

clama urgentemente por um trabalho integrado conjunto constituído de ações 

coordenadas e de uma política uniforme e efetiva que envolva de forma 

incondicional os Estados afetados.  

A realidade violenta das fronteiras repercute fortemente em alguns estados da 

região nordeste, inclusive na própria Paraíba. Em João Pessoa, v.g., a apreensão de 

drogas originárias de países sul-americanos é considerado mais um indicativo do 

acesso quase que irrestrito do tráfico e do contrabando fronteiriço. 

A relação existente entre o consumo de drogas e o aumento da violência no 

país é um debate complexo que envolve um universo multifacetado no contexto 

fático que se insere a segurança pública e o tráfico internacional de drogas. Esse 
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debate compreende pontos controversos de políticas que pecam pelo seu 

inexpressivo alcance social e pela insuficiência ou qualidade de investimentos em 

setores específicos. 

Em decorrência dessa estreita ligação entre violência e tráfico de drogas, e 

considerando que as fronteiras são hoje as principais vias de acesso dessas 

substâncias que adentram em solo brasileiro, buscamos elencar nesse trabalho – 

além da estatística violenta do país já consolidada – a realidade vivenciada pela 

população das 5 cidades mais violentas do estado da Paraíba, segundo o Mapa da 

Violência 2014, atrelando essa análise aos desdobramentos criminais identificados 

no estado, e o papel da sociedade na manutenção da ordem pública. 

Sobre o índice criminal no estado e o uso de inteligência policial, 

prosseguimos a pesquisa com a entrevista de dois dispositivos de segurança e um 

membro do poder judiciário, no intuito de somar os dados quantitativos aos 

qualitativos e assim desenvolver uma análise conjunta sobre as estatísticas criminais 

e o déficit de políticas públicas preventivas de combate à criminalidade. 

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar conjuntamente a repercussão do 

narcotráfico fronteiriço nacional com os índices de violência da Paraíba e o seu grau 

de relação com os investimentos em inteligência. 

Como objetivo específico, pretende-se ainda: demonstrar de forma clara os 

principais resultados das políticas públicas de combate ao tráfico de drogas nas 

fronteiras brasileiras; sistematizar as estatísticas criminais nas regiões fronteiriças, 

relacionando os investimentos em informação e inteligência dessas regiões com a 

realidade criminal experimentada nesses estados; comparar o aumento da violência 

nas cidades de fronteiras com o crescente consumo de drogas ilícitas e atuação do 

crime organizado transnacional local; e, por fim, analisar as principais carências da 

segurança pública no controle das fronteiras brasileiras, e o quadro atual do uso da 

inteligência policial na Paraíba no combate as consequências negativas do tráfico 

ilícito de entorpecentes.  

Esta pesquisa é baseada numa abordagem quali-quantitativa e, para tanto, 

além do tradicional método bibliográfico extremamente necessário para essa 

pesquisa, utilizou-se o método de pesquisa semi-estruturada, uma vez que ela 

possibilita fazer uso tanto de perguntas previamente formuladas, como também de 



18 

 

perguntas abertas, garantindo assim uma abordagem mais livre do tema (MINAYO, 

1994). 

O exame dos dados coletados nas entrevistas se deu pela análise de 

conteúdo, através da análise de enunciação explorada por Bardin, uma vez que 

“cada entrevista é estudada em si mesma como uma totalidade organizada e 

singular (BARDIN, 2002, p. 175). Para favorecer essa análise, separamos os dados 

qualitativos em categorias, dado que essa “categorização consiste na organização 

dos dados de forma que o pesquisador consiga tomar decisões e tirar conclusões a 

partir deles” (GIL, 2002, p. 134). 

Em decorrência da amplitude temática, e considerando os resultados danosos 

do deslocamento dessas substâncias ilícitas através dos corredores clandestinos do 

tráfico internacional, trataremos nesse trabalho de toda a discussão que esteja direta 

ou indiretamente ligada à figura do narcotráfico fronteiriço e a repercussão dessa 

violência no estado da Paraíba, fazendo inclusive, uma análise pormenorizada da 

segurança pública fronteiriça nacional e os investimentos em informação e 

inteligência em todas as suas particularidades. 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DROGAS, TRÁFICO E VIOLÊNCIA 

 

1.1 Breve histórico do conceito de drogas e crime o rganizado 

 

A temática das drogas nos dias atuais tem sido um dos principais focos de 

debates envolvendo a figura da segurança pública e dos direitos humanos quando o 

assunto é criminalidade. Os insucessos das medidas de combate a esse “mal social’’ 

tem gerado discussões significativas que retratam uma realidade condizente com o 

próprio desenvolvimento do homem em sociedade.  
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A busca por sensações como conforto mental, coragem, alívio e prazer, 

acabou corroborando para o crescimento no número de toxicodependentes no 

mundo, ocasionando problemas que fogem da própria esfera privada do indivíduo.  

Segundo o portal Obid, o termo droga advém do holandês antigo droog, que 

significa folha seca, como consequência da antiga utilização de vegetais na 

fabricação de medicamentos. Seguindo o conceito formulado pela Organização 

Mundial de Saúde, de 1981, droga é “qualquer substância não produzida pelo 

organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas 

produzindo alterações em seu funcionamento”.1 

Partindo de uma análise histórica sobre o próprio conceito de drogas, não 

seria demais mencionar que até mesmo as sociedades mais primitivas já 

experimentaram esse tipo de realidade. Seguindo essa linha de evolução, nos 

ensina Barreto (1978, p.17-18): 

O ópio, por exemplo, que consiste no suco coagulado da papoula 
(Papaver somniferum), vinculado ao misticismo, ocupou 
preponderantemente lugar nos vários ciclos da história da civilização, 
sobretudo entre as populações asiáticas; os derivados da coca, 
extraídos da folha de seu arbusto (Erythroxylum coca), costumavam 
ser usados pelos incas como estimulantes; a maconha, por seu 
turno, variedades como o haxixe e a marijuana, da planta cannabis 
sativa, e obtida da resina da sua floração e dos frutos situados na 
sua parte superior, medra na mais distintas regiões, não podendo 
ficar no esquecimento a referência literária de Homero a respeito da 
embriaguez a que se entregavam os Citas, inalando os vapores do 
cânhamo oriundos das suas sementes cozidas sobre pedras. 

 

 

O crescimento populacional atrelado às desigualdades sociais revelam um 

paradigma não tão distinto dentro dessa mesma linha evolutiva de vivência social, 

evidenciando, independentemente de origem histórica, que o uso indiscriminado de 

tóxicos não só é influenciado por fatores externos como também retribui a esse 

mesmo meio todos os efeitos danosos da toxicomania. 

 Hoje, a própria generalização do uso e comercialização dos tóxicos, 

diferentemente do que ocorria em tempos de outrora, passou a interferir diretamente 

                                                           
1   Extraído do Portal OBID – Observatório Brasileiro de Informações Sobre Drogas, da Secretaria  

Nacional de Políticas Sobre Drogas. Disponível em: <http://www.obid.senad.gov.br>. Acesso em: 4 
jun. 2014.  
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em todos os setores da sociedade, firmando o próprio conceito de calamidade 

pública (BARRETO, 1978).  

Assim como a violência e o próprio uso de tóxicos, o crime organizado não é 

um instituto recente na história, sendo necessário retornar séculos atrás para melhor 

compreensão desse sistema que se institucionalizou ao longo dos anos. Ivan Luiz da 

Silva (1998 p.47–48), assim se manifesta sobre as bases históricas do crime 

organizado no mundo: 

 

A atividade criminosa de forma organizada, como fenômeno social, 
não é um evento recente na história da humanidade, nem de todo 
desconhecido do Direito Penal, uma vez que a societates sceleris 
(grifo do autor) recebeu a incidência da Lei Penal, que tipificou o 
crime de quadrilha ou bando no art. 228 do Código Penal. No 
entanto, o que se apresenta de inovador, nas últimas décadas, é a 
tendência das sociedades criminosas organizarem-se, 
profissionalmente, nos moldes empresariais para atuarem no mundo 
do crime. Discorrer sobre a origem histórica do crime organizado é 
buscar sua origem no fenômeno criminal que melhor o representa no 
decorrer dos séculos: a Máfia Italiana (onorata societá), em nosso 
entendimento a célula-mater da criminalidade organizada; pois, ao 
que nos parece, serviu de inspiração, respeitando-se as devidas 
peculiaridades culturais, para as demais máfias existentes. 

 

Embora se apresente prima facie como problema de saúde pública, uma vez 

comprovada a toxicodependencia, o indivíduo fica muito mais propenso a ingressar 

nas estatísticas da criminalidade, seja pela via do tráfico, seja para se somar ao 

número de mortes decorrentes de dívidas do consumo dessas substancias ilícitas.  

Do vício, surge a necessidade da renda para custeio da droga, identificando-

se na atividade criminosa a fiel viabilidade de dinheiro fácil para concretizar a 

aquisição do tóxico. Nesse ritmo, pequenos delitos, a exemplo dos furtos, surgem 

como porta de entrada para o cometimento de outros de maior gravidade, como os 

latrocínios, alterando de forma rápida o status do indivíduo de mero paciente para o 

de delinquente. Nesse novo grupo, o mesmo é recolhido em uma espécie de 

“instituição de exclusão”, que irá inseri-lo – de forma um tanto inevitável – em outros 

diversos grupos já existentes, como o das conhecidas gangues (FIORELLI; 

MANGINI, 2009).  

Ao término desse processo, a inserção do sujeito no mundo do crime 

organizado passa a ser mera questão de tempo. Hoje, o tráfico de drogas se insere 
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como uma das principais atividades da criminalidade organizada, considerada umas 

das mais lucrativas do mundo, em que pese sua clandestinidade. 

A preocupação social quanto ao quesito violência representa um fenômeno 

condizente com as estatísticas do país referente ao alto índice de insatisfação com 

os métodos preventivos utilizados pelo Estado. Nas fronteiras do país ocorre o 

mesmo, e o déficit de fiscalização nessas áreas tem beneficiado o transporte de 

mercadorias contrabandeadas além de todo tipo de droga que encontra nessa 

facilidade um dos grandes trunfos das quadrilhas especializadas no narcotráfico 

internacional.  

 

1.2 Tráfico de drogas nas regiões fronteiriças do B rasil 

 

A discussão acerca do aumento da violência no Brasil quase sempre é 

direcionada para os insucessos das políticas de segurança atrelada ao insuficiente 

número de contingente policial na prevenção e repressão ao tráfico de drogas.  

Essa realidade não é diferente nos chamados corredores do tráfico, que ligam 

11 (onze) estados da federação a 10 (dez) países sul-americanos em quase 17 mil 

quilômetros de extensão e que, portanto, atraem grandes facções nesse lucrativo e 

interminável comércio, convertendo-se em um modelo de economia criminal que vai 

além das fronteiras do país. (GOMES; PRADO; DOUGLAS, 2000). 

Nas regiões fronteiriças, a situação de isolamento e falta de efetivo de 

segurança contribuem demasiadamente para a prática dos mais diversos ilícitos, 

incluindo o próprio tráfico de entorpecentes.  

Apenas considerando dados de 2013, a Polícia Federal bateu novo recorde em 

apreensões, totalizando mais de 256 toneladas de drogas por todo país, sendo 

grande parte em estados fronteiriços2. Tais atividades ocorrem quase que 

diariamente e sem muita preocupação dos criminosos, que se aproveitam da 

ingerência estatal nessas áreas para a realização do contrabando e transporte de 

                                                           
2 Sendo 35,7 cocaína e 220,7 de maconha. Mato Grosso do Sul (85.628,3 toneladas) e Paraná 

(76.567, 8 toneladas) lideram na apreensão de maconha durante o período. Disponível 
em:<http://www.dpf.gov.br/agencia/noticias/2014/01/pf-bate-recorde-de-apreensao-de-drogas-em-
2013>. Acesso em: 02 nov. 2014. 
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toda matéria-prima utilizada na fabricação de grande parte da droga que é vendida 

em território brasileiro, bem como no restante do continente e até mesmo na Europa. 

A despeito do crescimento demasiado da violência no país nos dias atuais, a 

imagem que é transmitida para a população muitas vezes retrata o próprio 

sentimento de abandono que cada vez mais se faz presente no âmago social, onde 

o criminoso usurpa o poder de repressão pertencente à força policial e cria um 

sistema próprio em que sua estrutura por vezes supera a do próprio Estado.  

Considerando a extensão territorial do país, o crime, como um fato social, pode 

se apresentar sobre diversas facetas e atingir graus diversos dentro de um mesmo 

território soberano, assim como ocorre atualmente no Brasil. Essa polarização da 

criminalidade nos limites do país retrata, de forma bem notória, a realidade que cada 

vez mais se evidencia nos dados relativos ao aumento da violência no território 

brasileiro.  

O mesmo ocorre, por exemplo, na linha de fronteira entre o Mato Grosso do 

Sul e o Paraguai, e mais uma vez a violência local também encontra-se vinculada 

direta ou indiretamente ao tráfico de drogas, que inclusive já levou inúmeras cidades 

de fronteira, a exemplo da pequena Coronel Sapucaia – que faz divisa com a cidade 

paraguaia Capitán Bado – ser considerada por diversas vezes uma das mais 

violentas do Estado3, já tendo inclusive figurado no topo das cidades mais violentas 

do pais.4 

A conurbação existente entre algumas cidades que se encontram nessa faixa 

de fronteira – assim como ocorre com a cidade Amazonense de Tabatinga e a 

colombiana Letícia – também é indicado como fator primordial que tem favorecido a 

prática da sonegação fiscal e o resultante crime de contrabando e descaminho 

(artigo 334 e 334 – A do Código Penal). 

Confirmando a situação atual do tráfico internacional nessas áreas, 

especialmente incluindo o tráfico de cocaína, O Relatório Anual da Junta 

                                                           
3 Dados do DataSUS divulgada em 2013 indicou Coronel Sapucaia como a cidade mais violenta do  

Mato Grosso do Sul no ano de 2011.  
4 Segundo o Mapa da Violência do ano 2008, com referência a dados de 2006, Coronel Sapucaia se 

apresentava como o município de maior taxa média no número de homicídios no país. Dados atuais 
ainda incluem a cidade entre as 5 (cinco) mais violentas do Mato Grosso do Sul. 
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Internacional de Fiscalização de Entorpecentes (JIFE) de 20135 traz o seguinte 

informe sobre as rotas do tráfico fronteiriço atual no país: 

O Brasil, com suas extensas fronteiras terrestres com todos os três  
principais  países  produtores  de cocaína e um litoral extenso, além 
de ser um país de destino para grandes quantidades de cocaína, 
também oferece  fácil  acesso  ao  Oceano  Atlântico  para  exportar  
drogas  para  a  África  Ocidental  e  Central  e  de  lá seguir  para  a  
Europa  e  outros  países. Em 2012, a cocaína apreendida no Brasil 
era de origem boliviana, peruana e colombiana.  

  
A percepção retratada nos limites do país evidencia outros diversos acessos 

pelas fronteiras secas, aeroportuárias e marítimas, oriundos da omissão e da 

precariedade das atividades estatais de segurança pública, onde a tradicional 

política contemporânea de amenização do crime parece desconsiderar qualquer 

mudança estrutural em um sistema que clama por uma mudança útil e imediata.  

A problemática fiscalizatória nessas regiões é agravada em decorrência do 

isolamento de algumas dessas áreas limítrofes, o que dificulta o controle do tráfego 

aéreo fronteiriço, até então considerada uma das principais rotas de entrada dessas 

substancias ilícitas no país.  

De modo geral, o critério de transporte da droga a ser comercializada segue o 

ritmo de fiscalização da polícia, do exército e da Força Nacional nessas regiões, 

alternando-se de acordo com o método preventivo utilizado. A própria lei 9.614/98, 

conhecido com lei do abate – que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica 

admitindo medida de destruição contra aeronaves consideradas hostis –, também 

encontra dificuldades de plena efetivação, minimizando, porém, não impedindo o 

livre acesso de pequenas aeronaves muitas vezes carregadas de drogas e/ou armas 

de diversos calibres nessas zonas limítrofes do território brasileiro,  

 

1.2.1 Os riscos da imigração ilegal no país 

 

                                                           
5 O JIFE – ou INCB (International Narcotics Control Board) – é um órgão independente que atua 

como colaborador do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC), além de 
outras organizações internacionais, como a própria Interpol. Seus relatórios são anuais e suas 
funções estão de acordo com alguns tratados internacionais de prevenção ao uso de drogas.  
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 Outro fato que preocupa as autoridades brasileiras é a entrada irregular de 

estrangeiros no Brasil, especialmente de Haitianos que conseguem o livre acesso 

pelos estados do Acre e Amazonas, permanecendo no país em busca de melhores 

condições de vida em decorrência do forte terremoto que abalou o país no ano de 

2010. O principal temor das autoridades é o aproveitamento dos haitianos pelos 

traficantes no tráfico de drogas, bem como no tráfico de pessoas para exploração de 

trabalho em situação equivalente a escravidão.  

Recentemente, o Ministério da Justiça buscou regulamentar a entrada e 

permanência dos imigrantes haitianos no país através da resolução normativa de nº 

97, de 12 de janeiro de 20126, concedendo visto humanitário para os nacionais 

daquele país. A dificuldade no amparo pelos abrigos é apenas um dos vários 

problemas enfrentados pelas autoridades locais no controle do fluxo migratório da 

região.  

 

 

 

1.3 Os números da violência no Brasil 

 

Não é recente a situação emergencial das drogas no país, a par de se 

desenvolver amplo debate na seara da segurança pública por incluir nessa temática 

dados históricos de um fenômeno longe de se extinguir de forma plena e satisfatória.  

Os diversos problemas sociais que contribuem para o desenvolvimento dessa 

mesma violência são enxergados muitas vezes de forma equivocada pela população 

e até mesmo pelo próprio Estado, se prezando muito por investimentos na seara 

repressiva sem considerar, sobretudo, a essencialidade das medidas preventivas. 

O sentimento de revolta social observada nessa mesma análise empírica faz 

com que o sujeito abandone o sentimento de segurança e retorne ao uso da 

                                                           
6 A referida resolução do CNIg (Conselho Nacional de Imigração), órgão vinculado ao Ministério do 

Trabalho e Emprego, dispõe sobre a concessão do visto permanente previsto no art. 16 da Lei nº 
6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro), que garante a permanência dos imigrantes haitianos pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos no país, podendo se efetivar a depender das condições laborais que 
convalidem sua permanência definitiva no país. A resolução limita ainda em 1.200 (mil e duzentos) o 
número de vistos a serem concedidos anualmente  
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vingança privada, como acontece corriqueiramente através dos linchamentos. A 

polícia surge aqui como um dos principais responsáveis pela ordem e paz social, 

devendo o mesmo agir sempre na imagem do exemplo que dele se espera. Nesse 

sentido, se manifesta Balestreri (2003, p. 28): 

Dizendo de outra forma, em termos de inconsistente coletivo, o 
policial exerce função educativa arquetípica: dever ser “o mocinho” 
da história, com procedimentos e atitudes coerentes com a “firmeza 
moralmente reta”, oposta radicalmente aos desvios perversos do 
outro ente arquetípico que se lhe contrapõe: o anti- herói, o bandido. 

 

E continua o autor, evidenciando o problema e os efeitos nocivos da conduta 

truculenta dos policiais no revide do mal causado pelo criminoso: 

[...] a truculência policial, como sugestão modelar inconsistente, só 
pode ser causadora de mais truculência da qual, mui comumente, o 
próprio policial torna-se vítima. Ao policial, portanto, não cabe ser 
cruel com os cruéis, vingativo contra os anti-sociais, hediondo com 
os que praticam atos hediondos. Apenas estaria isso, liberando, 
licenciando a sociedade para fazer o mesmo, à partir de seu 
inevitável patamar de visibilidade moral.   

 

A preservação de direitos fundamentais é, atualmente, um dos principais 

focos inerentes à polícia judiciária ostensiva, mas não apenas dela. A polícia 

investigativa de igual forma não deve se manter isolada em meio ao grande número 

de crimes ainda não solucionados no país, fato esse que se agrava pela 

insuficiência de instrumentos de trabalho e profissionais em meio a quantidade de 

ilícitos praticados diariamente.  

 A assustadora realidade retratada nas estatísticas criminais do Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública 2014 demonstra bem a necessidade de revisão das 

medidas até então adotadas. Segundo o anuário, a cada 10 minutos uma pessoa é 

assassinada no país.  

Quanto aos casos de CVLIs (Crimes violentos letais intencionais), houve um 

aumento de 1,1% comparado ao ano de 2012, pulando de 53.054 mil para 56.646 

mortes violentas. 

No que toca ao número de prisões, o Brasil alcançou a marca de 574.207 mil 

encarcerados, sendo mais de 40% (215.639 mil) presos provisórios que aguardam 
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julgamento. As drogas, mais uma vez, aparecem como responsáveis por 26% das 

prisões, tendo o déficit de vagas no sistema prisional atingindo quase 10%. 

Inegável se mostra, portanto, a necessidade de investimentos na 

modernização da segurança pública como medida célere e essencial – mas não 

única – de contenção da violência ascendente no país, especialmente nas regiões 

fronteiriças mais estratégicas, onde o índice criminal apresentou considerável 

evolução nos últimos anos. 

 

1.3.1 Violência e toxicodependência: os resultados da política portuguesa de drogas 

 

Um dos grandes dilemas do estado contemporâneo atual cinge-se à 

inexorável alternância do modelo coordenado de segurança utilizado no país nos 

dias de hoje. A sensação de insegurança e o descrédito com a autoridade policial 

são apenas dois dos vários fatores que contribuem com o agravamento da crise da 

segurança pública no país, embora persista a tolerância, ainda que de forma 

relativa, do consumo de drogas que se evidencia como uma das principais fontes de 

sustento do tráfico (VELOSO; ALBUQUERQUE, 2000).  

Ainda que se mencione sobre a problemática das drogas em uma análise 

eminentemente social, é bem verdade que o aumento no número de usuários em 

uma esfera global é fator agravante aos efeitos perversos sofridos pelo consumismo 

e pela própria sociedade que também se torna vítima desse mesmo mal. 

A perda de controle atrelado a circunstancia do usuário pelo consumo da 

droga e sua associação ao crime organizado tem levado sociólogos, antropólogos, e 

até mesmo juristas a defenderem a legalização do consumo, ou, como alguns 

preferem denominar, a sua despenalização, onde apenas o sujeito se eximiria de 

responder pela pena cominada em abstrato, continuando o fato a ser imputado como 

crime7.  

Essa realidade foi experimentada por Portugal, e hoje o resultado da medida 

implementada na década passada é considerada satisfatória e representa um novo 

olhar sobre a política internacional de drogas.  
                                                           
7 Conceito relacionado à política de liberação de quantidades específicas para o consumo, porém, 

com permanência do fato típico na legislação penal do país.  



27 

 

É certo que o novo paradigma da política portuguesa não deve ser analisado 

de forma isolada em uma comparação direta com a realidade brasileira, em especial 

pela disparidade cultural atinente aquele país, bem como por sua pequena extensão 

territorial e reduzida zona fronteiriça terrestre que inegavelmente contribui com o 

controle do universo de irregularidades que se sujeitam essas regiões.   

 Apesar de restrito, a entrada de narcóticos na Europa através do mar 

mediterrâneo sempre foi realidade na Europa. Nesse sentido, nos ensina Menna 

Barreto (1971, p.65), sem se desvencilhar do problema de fronteira como um dos 

componentes centrais para o tráfico mundial, in litteris:  

Do mesmo modo como as drogas atingem os Estados Unidos e a 
Europa pelo Mediterrâneo, após estender-se pelo Oriente próximo, 
Irã, Índia e Sudoeste Asiático, até nós é comum chegarem por 
intermédio da cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, que faz 
divisa com Ponta-Porã, em Mato Grosso. 

 

Ainda tomando como exemplo a realidade portuguesa no quesito drogas é 

que o estudo intitulado “Política da Droga em Portugal: Os benefícios da 

Descriminalização do Consumo de Drogas (2011)”, da Open Society Foundations, 

traz um relatório das medidas utilizadas ao longo da década referente ao 

abrandamento da lei que incrimina o uso de narcóticos no país.  

Focada no caráter preventivo, uma das medidas utilizadas pelo IDT (Instituto 

da Droga e da Toxicodependência) é a atuação genérica de conscientização dos 

efeitos maléficos da mesma, sem perder o foco nos chamados grupos de risco que 

de forma inconteste necessitam de uma intervenção maior por parte do Estado. A 

atuação do IDT local e de outras diversas ONGs no âmbito educacional ocorre nas 

escolas, em centros recreativos e até mesmo em eventos festivos, onde em tese os 

jovens encontram-se em uma situação de maior vulnerabilidade ao consumo.  

O caráter sistemático da política utilizada em Portugal merece respaldo e uma 

análise concreta sobre o binômio prevenção X resultado, especialmente pelo critério 

inovador que tirou o enfoque jurídico repressivo dos toxicodependentes para dar 

atenção especial ao narcotráfico e a atuação do crime organizado, medida 

excepcional que visa coibir a velha política do “enxugar gelo”, predominante em 

quase na totalidade dos países ocidentais. Coincidência ou não, ainda segundo 
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dados do estudo, os níveis de consumo de droga em Portugal se destacam hoje 

entre os menores dentre os países da União Européia8.  

A efetivação da política de Portugal representa, indubitavelmente, inovação 

na política mundial de combate as drogas, à vista de que ela consiste não na 

legalização como forma de rendição do Estado perante o problema, mas por inseri-lo 

em uma nova estratégia que visa preservar a saúde e a dignidade do usuário, 

seguindo o que dispõe as normas nacionais e internacionais de preservação aos 

direitos humanos.  

Nesse mesmo diapasão, o modelo português é considerado um dos grandes 

exemplos de política social de drogas, exemplo esse que não contraria o uso de 

tóxicos por si só, mas apenas busca inibir seus efeitos maléficos através da 

adequação de medidas políticas e sociais com a conciliação do uso condicionado.  

Dessa forma, seguindo esse mesmo paradigma, é perceptível que tal 

problema, a nível global, pode tomar rumos distintos quando da inserção adequada 

de instrumentos voltados à proteção do ser humano enquanto sujeito de direitos, 

assim como fez Portugal em sua política preventiva. Não que a legalização dos 

narcóticos surgisse num primeiro momento como solução para a violência no Brasil, 

mas a observância de algumas dessas medidas preventivas utilizadas em Portugal 

se evidenciam como atraentes em uma eventual adequação com a política utilizada 

no país. 

No nosso Brasil, porém, o método preventivo/punitivo implantado não tem 

alcançado o mesmo índice de satisfação popular, sendo a repressão ao consumo e 

ao tráfico em pequena escala encarado erroneamente como forma acertada em uma 

política de segurança que tem demonstrado ser insuficiente e equivocada em vários 

aspectos. 

 

1.4 Os limites esquecidos do país 

 

                                                           
8  Os dados do estudo foram colhidos do The European Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction (EMCDDA), Statistical Bulletin 2010. 
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A rota fronteiriça é hoje apontada como um dos principais fatores que tem 

beneficiado a atuação do crime organizado do Brasil. No início de 2011 a JIFE 

destacou a atuação brasileira pela intensificação no combate ao tráfico de drogas 

nas áreas de fronteiras. Essa atuação, porém, não acompanhou o crescimento da 

criminalidade que hoje já apresenta números alarmantes comparados aos daquele 

ano.  

Na Paraíba os números também são preocupantes, e o resultado da violência 

associada ao tráfico é uma indicativa consequencial da fiscalização ostensiva 

superficial que ocorre na zona fronteiriça do país. O oxi, v.g, era uma das grandes 

ameaças apontada como narcótico semi-sintético recentemente difundido para os 

grandes centros do país, que inclusive estaria se espalhando rapidamente por 

estados da região nordeste. 

O oxi foi descoberto em um primeiro momento no estado do Acre e recebeu 

esse nome pelo possível procedimento de oxidação no qual seria submetida no 

momento de sua fabricação, que incluiria na composição produtos como cal virgem, 

querosene, dentre outros compostos tóxicos que garantiria um efeito psicoativo 

ainda maior que o do próprio crack.    

Essa mistificação foi questionada em 2011 através de um relatório da Polícia 

Federal que confirmou a inexistência de uma nova droga no país, mas tão somente 

a ocorrência de alternância conceitual dada à pasta base de coca9, matéria-prima 

utilizada na fabricação da cocaína. A origem da planta Erythroxylum coca, de onde 

se extrai a pasta base, também é advinda de países sul-americanos fronteiriços com 

o país, a exemplo de Bolívia, Peru e Colômbia. 

Em meio ao insuficiente controle fronteiriço, a contenção da criminalidade 

estigmatizada nessas regiões fica ainda mais prejudicada e de forma inevitável o 

descentraliza pelo restante do território brasileiro. 

Diante desse cenário, a atuação policial perde a grande oportunidade de atuar 

diretamente no problema para ter que agir de forma mais operosa sobre os 

pequenos traficantes espalhados pelas cinco regiões do país. Em outras palavras, a 

ausência de efetivação na atuação dos dispositivos de segurança tem sido hoje um 

dos grandes desafios da atual política de segurança.  

                                                           
9 DPF - Nota à imprensa 054/2011.  
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Confirmando essa fragmentação da política adotada, é que segundo o 

relatório do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil gastou em 2012 o 

equivalente a 61 bilhões em segurança pública, e ainda assim não tem conseguido 

conter a violência no qual se inclui a decorrente do tráfico de drogas, o que sinaliza, 

em um primeiro instante, a inadequada aplicação desses recursos.  

A realidade ainda tem demonstrado que a efetividade dessas políticas não 

encontra respaldo apenas no critério quantitativo das medidas adotadas, mas 

principalmente considerando o aperfeiçoamento organizacional de métodos 

qualitativos de políticas que prezem por investimentos na área de inteligência. Ou 

seja, a adoção coordenada de medidas emergenciais de aperfeiçoamento da 

segurança publica no país no quesito inteligência surge como medida de plena 

eficácia capaz de reduzir e amenizar a precarização do sistema até então 

apresentado, especialmente onde a criminalidade age livremente, a exemplo do que 

ocorre nas fronteiras. 

A dificuldade de manter esse tipo de política é outro questionamento a ser 

levantado. Sobre esse quesito, Fischer (p.13) esclarece: 

As mudanças burocráticas (descontinuidade administrativa, fluxo de 
informações constantemente alterado, mudanças de pessoal e de 
rotinas de controle) somam-se às periódicas alterações 
metodológicas (como os sistemas de classificação do ato criminoso 
as técnicas de coleta e cadastro dos dados), resultando na perda de 
validade dos números obtidos, para fins de análise científica.  

 

O uso de métodos já conhecidos, como o da entomologia forense – 

elucidação de crimes através da utilização de insetos –, é apenas uma das técnicas 

indicadas no somatório de medidas a serem desenvolvidas e aprimoradas pelo 

Estado. As inúmeras espécies encontradas embaladas junto às drogas podem 

ajudar a identificar a origem e facilitar a sua apreensão antes mesmo da sua entrada 

em território brasileiro.  

As deficiências suportadas nas regiões fronteiriças mais inóspitas do país 

fortaleceram, com o passar dos anos, o processo de institucionalização do crime 

organizado. As quadrilhas contrabandistas são beneficiadas pela insuficiência 

fiscalizatória aérea ou terrestre dos milhares de produtos que entram e saem do país 

diariamente, contribuindo assim, para a atuação do tráfico local e o aumento da 

violência em todo território nacional. “A sofisticação das organizações criminosas em 
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termos de recursos de informática, telecomunicações, veículos e armamentos 

contrasta com a pobreza de recursos humanos e nas delegacias de fronteira da 

Polícia Federal (QUEIROZ, 1998, p. 167).   

O descaso estatal com a extensa região fronteiriça vai de encontro com o 

próprio dever de preservação da ordem pública pregada pela dogmática 

constitucional vigente, onde cabe ao Estado intervir e sanar qualquer fato que atente 

contra a soberania e a segurança dos seus nacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DO USO DA INTELIGÊNCIA NA 

CONTENÇÃO DO NARCOTRÁFICO FRONTEIRIÇO 

 

2.1 Conceito de inteligência 

 
A legislação brasileira estabelece o conceito de inteligência no parágrafo 2º 

do artigo 1º da lei 9.883/99 (Lei que instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência), 

como sendo: 

a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de 
conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e 
situações de imediata ou potencial influência sobre o processo 
decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a 
segurança da sociedade e do Estado. 
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A lei em estudo também criou a ABIN (Agência Brasileira de Inteligência), 

substituindo o antigo SNI (Serviço Nacional de Informações), criado na década de 60 

pelo então presidente Castelo Branco. A ABIN atua sobre dois grandes enfoques 

principais: inteligência e contra-inteligência, a primeira voltada para a produção de 

informações tendentes a influenciar no processo decisório em ações 

governamentais e de segurança do Estado, e a segunda como meio inibitório de 

intervenção voltados a proteção de dados sigilosos, blindando-as da atuação da 

intelligence estrangeira.10 

Um dos grandes precursores do estudo da inteligência no mundo foi o 

americano Sherman Kent, que ainda na segunda Guerra demonstrou considerável 

talento que não só atraiu a atenção do seu país na área como também o levaria a se 

tornar um dos grandes expoentes do desenvolvimento da análise de inteligência que 

viria a se expandir consideravelmente anos à frente no pós-guerra.11 

Importante destacar ainda o conceito tridimensional da atividade de 

inteligência concebida pelo autor, onde o mesmo o insere como produto, processo 

(atividade) e serviço (KENT apud CAVALCANTI, 2014), sendo a primeira a própria 

informação (ou conhecimento) essencial para a tomadas de decisões, enquanto a 

segunda, o conjunto de atividades aptas a produzirem essa informação ou 

conhecimento. Por fim, como serviço, teríamos os órgãos ou instituições 

responsáveis por esse conjunto de atividades, como os tradicionais serviços 

secretos. 

Porcino Silva (2012) nos orienta que a atividade de inteligência pode ser 

dividida em várias categorias. Assim sendo, destacamos 3 (três) dessas categorias 

que consideramos mais relevantes para a esse trabalho: Inteligência de Estado, 

inteligência de segurança pública e a inteligência policial, que são termos próximos, 

porém, distintos quanto a sua abrangência. 

A inteligência de Estado é realizada pelo Sistema Brasileiro de Inteligência, 

criada pela lei 9.883/99, e que tem por fim a execução e o desenvolvimento de 

atividades ligadas à “obtenção, análise e disseminação da informação necessária ao 

                                                           
10 ABIN. Disponível em:<http://www.abin.gov.br/modules/mastop_publish/?tac=Institucional#atuacao>. 

Acesso em: 30 Ago 2014. 
11 CIA. Sherman Kent and the Profession on intelligence Ana lysis. Disponível 

em:<https://www.cia.gov/library/kent-center-occasional-papers>. Acesso em: 30 de Ago. 2014. 
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processo decisório12” em prol da soberania nacional, segundo as suas 

especificidades já exploradas anteriormente. 

No que se refere à inteligência de segurança pública, foi o decreto 3.695/2000 

que criou o SISP (Subsistema de Inteligência de Segurança Pública), tendo sido 

posteriormente regulamentado pela resolução nº 1de 15 de julho2009. Segundo a 

Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública – DNISP (2009, p.13), 

podemos conceituar essa modalidade de inteligência como sendo: 

o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para a 
identificação, acompanhamento e avaliação de ameaças reais ou 
potenciais na esfera de Segurança Pública, basicamente orientadas 
para produção e salvaguarda de conhecimentos necessários para 
subsidiar os governos federal e estaduais a tomada de decisões, 
para o planejamento e à execução de uma política de Segurança 
Pública e das ações para prever, prevenir, neutralizar e reprimir atos 
criminosos de qualquer natureza ou atentatórios à ordem pública. 

 

O uso da inteligência policial nas localidades dominadas pelo tráfico de 

drogas, a exemplo do que ocorre nas fronteiras do Brasil, surge como medida crucial 

de prevenção ao combate de homicídios que decorrem desse mal. Para demonstrar 

isso, traçaremos como ponto base dessa relação o indicativo da estatística que 

vincula áreas violentas do país à atuação do crime organizado e do tráfico de 

drogas, segundo o Mapa da Violência (2011, p. 43): 

[...] conformam situações bem diferenciadas quando se trata de pólos 
de desenvolvimento do interior, atrativas de população e 
investimentos que, perante a limitada presença do poder público, 
atrativas também para a criminalidade e a violência; ou dos 
municípios de zona de fronteira, dominados por megaestruturas 
dedicadas ao contrabando de armas, de produtos, de pirataria e/ou 
rotas de tráfico; ou municípios do arco do desmatamento amazônico, 
incentivados por interesses políticos e econômicos em torno de 
gigantescos empreendimentos agrícolas que se apoiam em 
madeireiras ilegais, grilagem de terras, extermínio de populações 
indígenas e trabalho escravo; também municípios amazônicos, boca 
de absorção de biopirataria; ou municípios com domínio territorial, 
em maior ou menor medida, de quadrilhas, milícias, e/ou tráfico ou, 

                                                           
12  Art. 1º, § 1º da lei 9.883/99: “§ 1o O Sistema Brasileiro de Inteligência tem como fundamentos a 

preservação da soberania nacional, a defesa do Estado Democrático de Direito e a dignidade da 
pessoa humana, devendo ainda cumprir e preservar os direitos e garantias individuais e demais 
dispositivos da Constituição Federal, os tratados, convenções, acordos e ajustes internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte ou signatário, e a legislação ordinária; Art. 2º, § 1o: 
‘’O Sistema Brasileiro de Inteligência é responsável pelo processo de obtenção, análise e 
disseminação da informação necessária ao processo decisório do Poder Executivo, bem como 
pela salvaguarda da informação contra o acesso de pessoas ou órgãos não autorizados”. 
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tanto ou mais importante que as anteriores, municípios e áreas onde 
impera uma sólida cultura da violência: crimes chamados “de honra” 
e/ou crimes de proximidade. 

 

Seguindo esse prisma, um dos grandes parâmetros de atuação policial com 

uso da inteligência mencionado por João Paulo Veloso e Roberto Albuquerque em 

seu livro “Pobreza, Cidadania e Segurança”, é a experiência do FBI na luta contra as 

máfias italianas, dentre as quais é possível citar: a unidade coordenada de 

seguimentos de segurança participantes, com um reforçado setor de inteligência 

responsável pela coleta e análise de informações; segmentação das áreas de 

atuação do crime organizado; implementação de núcleos de ação regional, com o 

apoio da polícia local; e por fim – e talvez a mais importante –, o enfoque 

concentrado “na empresa criminosa, para quebrar sua infraestrutura, ao invés de 

agir pontualmente sobre pessoas” (VELOSO; ALBUQUERQUE, p. 229). 

 

2.2 Efeitos do (des)controle  

 

Como mencionamos anteriormente, um dos grandes dilemas da segurança 

pública do país hoje está voltada não necessariamente ao número de investimentos 

contabilizados no setor de segurança, mas em especial, ao grau de qualidade 

desses investimentos, sua destinação e, principalmente, sua efetividade. 

A banalização da violência e a necessidade de uma modernização policial 

condiz com a realidade retratada nos dados que apresentamos, especialmente 

considerando a situação vivenciada pelas cidades fronteiriças, que em sua grande 

maioria são cidades de pequeno porte que carecem de recursos federais para o 

combate ao narcotráfico e ao crime organizado.  

Nesse diapasão, passaremos a tecer outros crimes de maior incidência 

nessas regiões que estão intimamente interligados ao tráfico ilícito de entorpecentes, 

servindo de sustento para as atividades que alimentam o crime organizado local. 

 

2.2.1 Lavagem de dinheiro 
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Dentre os delitos que podem ser destacados pelo grau de conexão com o 

narcotráfico fronteiriço, está o delito de lavagem de capitais, bens e valores, cuja 

conduta típica foi instituída pela lei 9.613/1998, tendo sido recentemente alterado 

pela lei 12.683/2012, com objetivo de torná-la mais eficiente em relação à 

persecução penal de crimes dessa natureza. Nas palavras do Ilustre autor Rômulo 

Palitot Braga (2010, p. 37), o referido crime constitui: 

[...] um conjunto ou processo de operações comerciais ou 
financeiras que incorpora recursos, bens ou serviços à 
economia dos países, e que tem relação com atividades ou 
atos ilícitos, fazendo com que estes produtos adquiram um 
aspecto de procedência não delitiva, distanciamento assim de 
sua origem criminal. 

 

 A conduta típica faz parte do próprio planejamento estratégico das quadrilhas 

internacionais, que, uma vez usufruindo do controle do tráfico fronteiriço, necessitam 

ocultar a origem dos ganhos decorrentes de atividades ilícitas.  

 Desta forma, para não tornar evidente o quantum arrecadado, arranjos e até 

mesmo empresas fantasmas são criadas para encobrir sua verdadeira origem. 

A criminalidade que assola a região do Solimões já é considerada, inclusive, 

uma espécie de costume local, encarado erroneamente não só como questão 

cultural, mas também visto por muitos como grande oportunidade financeira que 

envolve principalmente os mais necessitados. Lia Osório Machado (2007) chama 

atenção para os milhões gerados pelo tráfico de drogas nas regiões fronteiriças, 

destacando ainda que o desenvolvimento das atividades bancárias nessas áreas ao 

longo dos anos, pouco ou nada tem de relação com as chamadas economias 

urbanas e regionais, estando muito mais vinculada a atividades ilícitas da região. 

Daí porque se mencionar que dos aspectos mais sutis aos mais complexos 

que incluem a atividade criminosa organizada,punir esse tipo de conduta é 

fundamental para controle da violência, já que “o desvelo em tipificar o delito de 

lavagem de capitais está umbilicalmente ligado ao crime de tráfico de drogas” 

(SOUTO, 2013, p.22). 

 

2.2.2 Contrabando e descaminho  
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O contrabando e o descaminho também se incluem dentre os ilícitos que se 

mesclam às atividades criminosas presentes em nossas fronteiras. A larga extensão 

territorial e viabilidade de tráfego são as grandes aliadas desses crimes.  

Os crimes de contrabando e descaminho não mais pertencem ao mesmo tipo 

penal. A lei 13.008/14 alterou o artigo 334, criando o artigo 334-A, com a conduta 

isolada de contrabando.  

O descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal brasileiro, tem como 

conduta típica “iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido 

pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, Pena - reclusão, de 1 (um) 

a 4 (quatro) anos”.  

A prática do referido tipo penal não nos soa estranho, considerando a 

vigorosa percepção de criminalidade suportada nos alicerces da contemporaneidade 

atual. Primeiro porque não é privilégio apenas do Brasil a entrada de mercadorias 

sem o devido recolhimento de tributos, segundo, porque tal fato não constitui 

novidade em decorrência do que diariamente se tem conhecimento pelos milhões de 

reais em mercadorias que entram diariamente no país sem o devido recolhimento 

tributário. 

Objetivando minimizar esse dano excessivo ao erário, é que o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) ratificou, no fim de 2013, o entendimento jurisprudencial 

sobre a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela ao crime de 

descaminho, não cabendo falar em insignificante os delitos cujo débito ultrapasse a 

cifra de R$% 10.000,00 (dez mil reais). Esse problema parece não ser nenhum óbice 

para os traficantes, uma vez que a maioria se utiliza da via aérea para transporte 

dos produtos contrabandeados.  

De qualquer forma, é inquestionável que o crime de contrabando está ainda 

mais interligado à criminalidade organizada nas atividades de tráfico ilícito de 

entorpecentes, sendo hoje um dos grandes percalços a ser enfrentado pela 

segurança nacional.  

A conduta típica do crime de contrabando, insculpida no artigo 334-A, traz 

como núcleo do tipo as condutas de “importar ou exportar mercadoria proibida”, no 

qual se inclui aquisição de armas, munições e drogas pelos traficantes, enquanto no 
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descaminho o que se incrimina é a ação de iludir (fraudar, burlar), total ou 

parcialmente.  

Diferentemente do descaminho, princípio da insignificância não tem sido 

aplicado a esse tipo de crime, uma vez que a prática desse, compromete bem 

jurídico superior ao daquele, qual seja, a própria saúde pública, como se comprova 

no julgado abaixo relativo ao contrabando de cigarros. 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334, § 1º, “D”, DO CP). 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESCAMINHO. 
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO 
INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O cigarro posto mercadoria 
importada com elisão de impostos, incorre em lesão não só ao erário 
e à atividade arrecadatória do Estado, mas a outros interesses 
públicos como a saúde e a atividade industrial internas, 
configurando-se contrabando, e não descaminho. Precedente: HC 
100.367, Primeira Turma, DJ de 08.09.11. 2. O crime de contrabando 
incide na proibição relativa sobre a importação da mercadoria, 
presentes as conhecidas restrições dos órgãos de saúde nacionais 
incidentes sobre o cigarro. 3. In casu, a) o paciente foi condenado a 1 
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime 
previsto no artigo 334, § 1º, alínea d, do Código Penal (contrabando), 
por ter adquirido, para fins de revenda, mercadorias de procedência 
estrangeira – 10 (dez) maços, com 20 (vinte) cigarros cada – 
desacompanhadas da documentação fiscal comprobatória do 
recolhimento dos respectivos tributos; b) o valor total do tributo, em 
tese, não recolhido aos cofres públicos é de R$ 3.850,00 (três mil 
oitocentos e cinquenta reais); c) a pena privativa de liberdade foi 
substituída por outra restritiva de direitos. 4. O princípio da 
insignificância não incide na hipótese de contrabando de cigarros, 
tendo em vista que “não é o valor material que se considera na 
espécie, mas os valores ético-jurídicos que o sistema normativo-
penal resguarda” (HC 118.359, Segunda Turma, Relatora a Ministra 
Cármen Lúcia, DJ de 11.11.13). No mesmo sentido: HC 119.171, 
Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 04.11.13; 
HC 117.915, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 
de 12.11.13; HC 110.841, Segunda Turma, Relatora a Ministra 
Cármen Lúcia, DJ de 14.12.12. 5. Ordem denegada.(STF - HC: 
118858 SP, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 
03/12/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-250 DIVULG 
17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013). 

 

2.2.3 Tráfico internacional de armas 

 

 Outro crime bastante correlato ao narcotráfico fronteiriço é o tráfico de armas 

de fogo, disciplinado pela lei 10.826/03, que tem como fato típico: “Importar, 
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exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de 

arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente”.  

 Como esse tipo de atividade envolve interesses conjuntos de Estado, ainda 

em 99 o Brasil ratificou – através do decreto 3.229 – A Convenção Interamericana 

Contra a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e 

Outros Materiais Correlatos, de 1997. A iniciativa tem como parâmetro a própria 

cooperação através do intercâmbio de informações visando “impedir, combater e 

erradicar a fabricação e o tráfico ilícitos de armas de fogo, munições, explosivos e 

outros materiais correlatos ". Através de um esforço conjunto, busca-se reduzir o alto 

índice de armas transportadas irregularmente entre os estados signatários da 

Convenção, dificultando e combatendo o principal instrumento de domínio e status 

que sustenta as quadrilhas do narcotráfico internacional.  

 A Convenção conta hoje com 34 países signatários13, e serviu de base para a 

criação de diversos acordos bilaterais entre países fronteiriços visando reforçar a 

segurança dos territórios onde atuação das quadrilhas especializadas ocorrem com 

mais frequência.  

 Considerando que grande parte das armas traficadas e apreendidas 

mundialmente são de uso restrito da polícia, exército e forças armadas, é que em 

2013, a ONU aprovou o primeiro Tratado de Comércio de Armas Convencionais, 

com a adoção de normas globais sobre desarmamentos e métodos para evitar 

desvios para uso ilegal. A dificuldade latente desse tipo de controle encontra 

respaldo na própria política de cooperação, considerando que após um ano de sua 

criação, poucos países haviam ratificado o tratado14.  

 Partindo desse tipo de ilícito, passaremos a tecer um panorama sobre essa 

experiência violenta que, segundo os dados apresentados, já se desloca de forma 

assustadora para outras regiões do país, afetando diversos estados da região 

nordeste, inclusive a própria Paraíba. 

                                                           
13   Como se comprova em:< http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-63.html>. Acesso em: 2 nov. 

2014. 
14  Ainda segundo a ONU, apesar de ter sido um dos primeiros a assinar o tratado, o Brasil está na 

lista dos países que ainda não o ratificou. Disponível em: <http://www.onu.org.br/depois-de-um-
ano-de-aprovado-somente-31-paises-ratificam-tratado-da-onu-de-comercio-de-armas/>.Acesso 
em 10 de set. 2014. 
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Percebe-se até aqui, a estreita ligação dos delitos supramencionados. Do 

tráfico, à necessidade de “maquiar’’ (lavagem de dinheiro) a renda oriunda da 

atividade ilícita; da renda ilícita, à consequente necessidade de abastecer e manter a 

operatividade dos diversos “setores” da organização criminosa, através da aquisição 

irregular de produtos (descaminho), munições, (contrabando) e de armas de fogo 

(tráfico internacional de armas). 

Outros tantos crimes poderiam ser mencionados pelo seu grau de ligação 

com o tráfico ilícito de entorpecentes, porém, o que veremos no tópico seguinte será 

reflexo do resultado da interligação mais restrita dos dados aqui apresentados. 

 

2.3 Investimentos em inteligência e seus resultados  

 

 Apesar de extremamente relevante a discussão sobre as “janelas do tráfico 

transfronteiriço”, necessário se faz o acompanhamento detalhado desses números, 

uma vez que o Estado tem como uma de suas funções primordiais a persecução da 

segurança pública e da ordem social, devendo o mesmo zelar pelo convívio sadio e 

adequado dos indivíduos em sociedade. 

Sabemos, porém, que tal tarefa não é algo fácil para países com extensa 

faixa territorial como o Brasil, que conta ainda com costumes que tendem a 

inevitavelmente se colidirem frequentemente, considerando tamanha diversidade 

existente nas cinco regiões do país. Em outras palavras, o que é errado para muitos, 

pode ser extremamente normal para outros, o que favorece esse tipo de atividade 

nas regiões mais remotas. 

Assim sendo, é responsabilidade do Estado agir comissivamente onde a 

atividade criminosa organizada operacionaliza suas atividades ilícitas. É dizer, não 

basta simplesmente fechar as portas, cabe ao Estado, sobretudo, investigar e 

identificar, além da origem, o destino dessas substâncias quando do seu ingresso 

em território nacional. 

 A atuação do comando vermelho, no Rio de Janeiro, e do PCC, no Estado de 

São Paulo, são dois exemplos típicos de que essa criminalidade não só faz parte do 

nosso cotidiano, como também nela própria se enraizou, considerando a 
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diversificação de polos que já atingem o nordeste e a Paraíba em números 

alarmantes. 

 De acordo com “O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2013” e a atual 

pesquisa “Mapa da Violência 2014”, a região nordeste aparece hoje no topo como a 

mais violenta do país, ganhando, inclusive, de regiões que convivem diretamente 

com o narcotráfico e o crime organizado, como as regiões norte, sul e centro-oeste, 

uma evolução de 39,3% se comparado a 2005 (COSTA, 2013). Esse destaque foi 

confirmado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e 

Justiça Penal15, que no início desse ano publicou uma preocupante pesquisa 

mencionando as 50 cidades mais violentas do mundo, dentre as quais, grande parte 

delas estão no Brasil, e, mais especificamente, na região nordeste do país. 

Ainda segundo o estudo “Mapa da Violência”, que em 2014 destacou as 5 

(cinco) cidades mais violentas de cada estado da federação, um dado importante 

merece destaque: das cinco cidades mais violentas pertencentes aos respectivos 

estados que fazem fronteiras com outros países sul-americanos, quase ¼ delas são 

cidades limítrofes, algumas delas inclusive em conurbação. 

A maioria dessas cidades encontram-se distribuídas entre as regiões norte e 

centro-oeste do país, exatamente na região limítrofe que faz fronteira com 

determinados países, como Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia, maiores produtores 

de tóxicos do mundo. No estado do Mato-Grosso do Sul, por exemplo, quase toda 

sua extensão fronteiriça limita-se com o Paraguai, um dos maiores produtores de 

maconha da América Latina e principal responsável pela distribuição dessa droga no 

território nacional, segundo as estatísticas criminais da JIFE (2012). Das cinco 

cidades mais violentas do estado, todas são cidades fronteiriças com o Paraguai 

(Paranhos, Sete Quedas, Coronel Sapucaia, Mundo Novo e Ponta Porã).  

Percebemos, pois, que esse estudo parte de realidade já bem representada e 

especificada, que toma por base vários relatórios nacionais e internacionais, onde a 

função do estado na segurança pública passa a ser mais do que um simples debate 

corriqueiro envolvendo a violência no país. A violência hoje faz parte da realidade 

que vem crescendo no decorrer dos anos, e que cada vez mais deve ser encarada 

                                                           
15   Disponível em:<http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/view.download/5/177>. Acesso 

em: 2 nov. 2014.  
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como prioridade do Estado, posto que ela abarca a espinha dorsal de outros tantos 

problemas nacionais. 

Mas, se o “berço” da violência associada ao tráfico são as regiões fronteiriças, 

por qual motivo estaria havendo esse deslocamento do índice de criminalidade para 

a região nordeste, afetando seriamente a segurança pública da Paraíba?Inúmeras 

razões são aptas a fundamentar esse questionamento, porém, uma vez identificada 

essa migração da criminalidade para outras regiões, com destaque para o nordeste, 

nos resta examinar o grau dessa repercussão, o problema, os critérios de 

priorização e as conseqüências desses números no estado, seguindo as mesmas 

estatísticas criminais.  

 Nesse rumo, observamos que há atualmente no país uma espécie de fluxo 

migratório violento que tem se expandido ao longo dos anos e se instalado no 

nordeste, deixando para trás a velha fama de “quartel general do crime organizado”, 

muito atribuído a outras regiões estados do país, como São Paulo e Rio de Janeiro. 

O histórico da pesquisa “Mapa da Violência 2013” (p. 65) também aponta para 

essa realidade, ao associar o número da violência ao tráfico de fronteira. A 

retrospectiva da pesquisa indica a zona fronteiriça como um dos “mecanismos de 

geração da violência” entre os jovens. A edição 2014 da pesquisa vai mais além, e 

indica que a violência na América Latina é encarada hoje como o próprio sinônimo 

do narcotráfico.  

O grande questionamento se insurge, todavia, quando tratamos da realidade 

nordestina no cenário mundial e seus números alarmantes na estatística de 

homicídios. Segundo dados da própria ONU, a atividade ilícita é responsável por ¼ 

das mortes causadas por armas de fogos nas Américas16.  

Uma série de estudos científicos comprovam ainda que o uso prolongado de 

substâncias psicoativas podem desencadear desvios de comportamento, como 

psicose e delírios, levando o indivíduo à práticas violentas (BICKEL e 

DEGRANDPRE apud CERQUEIRA, 2014). 

Nesse diapasão, é importante destacar que a maioria dos homicídios 

praticados no país hoje acabam sem solução, segundo dados do Conselho Nacional 

                                                           
16  Disponível em: < http://www.onu.org.br/estudo-do-unodc-mostra-que-partes-das-americas-e-da-

africa-registram-os-maiores-indices-de-homicidios/.   
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do Ministério Público, no Relatório “Meta 2 – A impunidade como alvo:  Diagnóstico 

da Investigação de Homicídios no Brasil”, onde a taxa de elucidação desses crimes 

não atingem sequer os 10%17.  

Essa dificuldade envolve, muitas vezes, o fator social temerário em 

testemunhar causas de homicídios e indicar seus culpados, o que acaba por deixar 

o caso sem solução em decorrência da insuficiência de provas. Essa omissão pode 

ser extremamente prejudicial para a sociedade, uma vez que ela tende a estimular a 

prática de novos crimes no país, principalmente se estiverem ligadas ao tráfico ou ao 

consumo de drogas. 

As notificações criminais permitem ainda uma melhor atuação da polícia nas 

áreas de maior incidência de delitos, garantindo assim uma atenção especial por 

parte dos dispositivos de segurança no uso de ferramentas de inteligência e uso de 

investimentos visando a solução desses delitos. 

 

Figura 1: Evolução das despesas per capita com a Função Segurança Pública e evolução 
das taxas de homicídios dolosos por unidades da Federação - 2011 – 2012. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Segundo o Relatório CNMP/ENASP sobre elucidação de homicídios no Brasil (disponível em: 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Enasp/relatorio_enasp_FINAL.pdf), com base em 
uma série de estudos que incluem as estatísticas da Associação Brasileira de Criminalística, de 
2011, apenas de 5% a 8% dos homicídios praticado no país são elucidados, contrastando com os 
65% dos Estados Unidos, 90% do Reino Unido e 80% da França.  
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Fonte:  Anuário Brasileiro de segurança Pública – 2013. 

 

 

A figura anterior é uma ilustração demonstrativa da evolução nas taxas de 

homicídios no país e a despesa per capita com a função segurança pública entre 

2011-2012.  

De modo geral, percebe-se também que os investimentos genéricos em 

segurança pública nem sempre se compatibilizam com a redução dos casos de 

mortes letais registradas nos estados, tanto é verdade que estados que investiram 

consideravelmente nesse meio tempo, a exemplo de Acre, Maranhão, Tocantins, 

Roraima, Ceará e Rio Grande do Norte, não conseguiram reduzir os altos índices de 

homicídios em seus estados.  

Esses números podem também ser comparados com os dados específicos de 

investimentos em informação e inteligência que trazemos abaixo: 

 

 

 

Gráfico 1 – Investimentos dos estados fronteiriços em informação e inteligência (2012). 

 

 

       Fonte:  Anuário Brasileiro de Segurança Pública – 2013. 



44 

 

 

A figura 1 ilustra de forma clara o grau de evolução violenta em cada unidade 

federativa do país, com destaque para as regiões norte e nordeste. As vítimas, como 

sempre, são negros e jovens, e a grande maioria dos ilícitos são praticadas com o 

uso de armas de fogo, segundo as estatísticas18.  

Nas regiões de fronteira, constatamos que o estado do Paraná19 e Mato 

Grosso do Sul foram os únicos estados que conseguiram reduzir o índice de 

homicídios acima de 10% no período, e ao mesmo tempo, estão entre os 3 estados 

fronteiriços que mais investiram na área de inteligência. 

Tal constatação aponta, ao menos em tese, que a medida tem se mostrado 

útil e essencial no combate à criminalidade nesses estados, incluindo à do tráfico 

drogas, predominante nessas regiões. A criação da Força Alfa no estado do Paraná 

em 2009, visando combater crimes na tríplice fronteira, coincide com a queda 

drástica no número de homicídios no estado no comparativo datando de sua criação 

até os dias atuais. 

Frize-se, ainda, que os investimentos gerais mencionados na figura 1 

abrangem também os gastos com policiamento, e segundo o anuário de 2013, dos 

estados fronteiriços, apenas Santa Catarina e Roraima reduziram os investimentos 

nesse setor específico no comparativo 2011 – 2012. 

De modo inverso, nota-se no gráfico que dos quatro estados que menos 

investiram (Roraima, Acre, Amazonas e Santa Catarina), todos apresentaram, ou 

aumento acima da média no índice de homicídios, ou decréscimo no limite da 

margem de violência. Os investimentos nos estados de Rondônia e Amapá foram 

apontados como “fenômeno inexistente” pelo próprio anuário.  

Após darmos início a esse trabalho, no dia 11 de novembro o Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública publicou a oitava edição do Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública, e trouxe com ele novos números dos investimentos na área de 

                                                           
18   Ainda segundo o Anuário 2013, do total de mortes por uso de armas em geral na Paraíba, 85,4% 

se deram com uso de arma de fogo.  
19   Dados do serviço de inteligência da Delegacia de Homicídios de Curitiba, demonstraram que 3 de 

cada 4 homicídios registrados na capital paranaense no primeiro semestre de 2011, tinham 
alguma  vinculação com o uso ou tráfico de drogas. Disponível em: 
http://www.gazetadopovo.com.br/pazsemvozemedo/conteudo.phtml?id=1154140>. Acesso em 5 
set. 2014. 
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informação e inteligência, bem como os novos dados sobre homicídios no Brasil, no 

qual atualizamos nos gráficos abaixo: 

 

Gráfico 2: Investimentos dos estados fronteiriços em informação e inteligência (2013). 

 

 
      Fonte:  Anuário Brasileiro de Segurança Pública - 2014 

No gráfico acima, é possível perceber que o estado do Mato grosso do Sul 

permanece à frente dos demais estados no quesito investimento em informação e 

inteligência, com uma ampliação significativa desses investimentos se comparada 

ao período de 2012. 

O Paraná, por sua vez, assumiu o segundo lugar antes pertencente ao Rio 

Grande do Sul, seguido do estado do Pará. Acre, Santa Catarina e Amazonas 

permanecem nas últimas colocações, com Santa Catarina subindo uma posição em 

relação a comparativo anterior. O número dessa espécie de investimento nos 

Estados de Rondônia e Amapá foi apontado pelo estudo como “fenômeno 

inexistente”. 

Dadas essas informações, consideramos necessário inserir ainda o grau de 

evolução desses investimentos dentro do período em estudo para assim viabilizar 

uma análise pormenorizada dessa atualização em relação ao crescimento dos 

homicídios nesses estados. No gráfico abaixo, é possível perceber a variação 

desses investimentos no período compreendido 2012-2013: 
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Gráfico 3: Variação (%) dos investimentos em informação e inteligência no período 2012-
2013 

 

 

Fonte:  Anuário Brasileiro de Segurança Pública – 2014 

No gráfico acima percebemos o grau de evolução desses investimentos nos 

estados, com grande destaque para Santa Catarina, que elevou consideravelmente 

seu percentual de investimentos em relação ao comparativo anterior.  

 

Gráfico 4: Variação (%) da taxa de homicídios no período 2012-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte:  Anuário Brasileiro de Segurança Pública – 2014. 
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No anuário atual, Amazonas e Rondônia se juntam a Mato Grosso do Sul e 

Paraná no grupo dos estados fronteiriços que reduziram o índice de homicídios no 

país acima dos 10% no período 2012-2013 (Gráfico 3).  

Esses dois últimos também lideram nos números de investimentos atuais em 

informação e inteligência (R$114.252.625,09 e R$ 59.943.377,65, respectivamente), 

e embora o estado do Amazonas apareça em último lugar no número atual de 

investimentos juntamente com Santa Catarina20 (Gráfico 1), ambos os estados 

estão, ao lado de Paraná e Pará, entre os que contam com evolução superior a 50% 

no número de investimentos em informação e inteligência no período 2012-2013, 

com um crescimento 501,53% e 81,37% respectivamente (Gráfico 3). 

Com efeito, de toda a análise, o Pará foi o único estado que aparece nas 

primeiras posições, tanto na quantidade de investimento quanto na de variação 

percentual, e que registrou aumento no número de homicídios. O número dessa 

espécie de investimento nos estados de Rondônia e Amapá foi apontado pelo 

estudo como “fenômeno inexistente”. 

Apesar de sua extensa fronteira com a Bolívia (que inclusive é maior que a 

dos Estados Unidos com o México), o controle no número de crimes violentos no 

estado do Mato Grosso é apontando hoje como resultado do trabalho integrado dos 

dispositivos de segurança nas operações preventivas e repressivas aos ilícitos 

fronteiriços através do Grupo Especial de Segurança de Fronteiras (GEFRON). 

Criado em 2002 pelo Decreto Estadual nº 3.994, a principal função do GEFRON é 

auxiliar os órgãos federais no combate aos ilícitos de fronteiras. No Mato Grosso do 

Sul esse trabalho fica a cargo do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) – 

antigo Grupo de Operações de Fronteira (GOF) – instituído em 1989, que hoje é 

reforçada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira – 

DEFRON, criada em 2006 e integrada ao DOF. 

Ambas as iniciativas são hoje referências no país pela efetividade alcançada 

em seus estados ao longo dos anos, mas suas restrições territoriais no quesito 

abrangência já demonstrava, desde logo, a necessidade de um projeto mais amplo 

                                                           
20   O estado de Santa Catarina reduziu ainda mais o número de homicídios, segundo dados atuais do 

anuário, saltando de um percentual de -3,7% no período 2011-2012, para -8,2%, no período 2012-
2013.  
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que abarcasse todo o território brasileiro. Espelhado nos programas citados, o 

Ministério da Justiças, através da Senasp, criou em 2008 o Policiamento 

Especializado de Fronteiras, também conhecido como PEFRON, cuja finalidade é 

exatamente fomentar a criação de outros grupos especiais semelhantes aqueles em 

outros estados da federação no combate aos crimes de fronteira. 

Por fim, há ainda a Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras 

– ENAFRON, que “tem como objetivo central intensificar o controle e a fiscalização 

nas fronteiras, de forma a fortalecer a prevenção, o controle e a repressão dos 

delitos transfronteiriços e outros delitos praticados nas regiões da fronteira brasileira, 

em parceria com estados e municípios” (DORFMAN; FRANÇA, 2013, p.1101). O 

ENAFRON trabalha com os seguintes eixos estratégicos: 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Eixos estratégicos do ENAFRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  ENAFRON/Senasp 
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Segundo dados do ENAFRON no período 2012-2013, houve um aumento de 

12,5% na apreensão de armas de fogo nas fronteiras, com destaque para o arco sul, 

que lidera com mais de 7 mil armas apreendidas no período. Em relação a 

apreensão de narcóticos, o arco central apreendeu mais de 150 toneladas de 

drogas, mais do que o quádruplo da soma apreendida nos demais. A integração do 

ENAFRON é Federativa e Ministerial, inclusive nas ações de inteligência, onde esta 

fica sob responsabilidade do SISBIN. 

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) é 

outra ferramenta federal que visa a melhoria da Segurança Pública no país através 

de financiamentos para os municípios. A grande discussão aqui está voltada às 

cidades que são beneficiadas pelos recursos do Programa. Em 2010, segundo 

reportagem do Portal G121, A CPI da Violência Urbana da Câmara dos Deputados 

apontou as principais cidades consideradas portas de entrada de drogas e armas 

em território brasileiro. A reportagem cita ainda que dessas cidades, a grande 

maioria não estaria apta a receber recursos do Pronasci22 e do Fundo Nacional de 

Segurança23, uma vez que não atendiam as inúmeras exigências de um ou de outro 

programa. Hoje, as cinco cidades mais perigosas do Mato Grosso do Sul, segundo o 

Mapa da Violência 2014, constavam na lista das cidades não beneficiadas pelo 

Pronasci em 2010. 

 No resultado da fase de habilitação da última Chamada Pública do Pronasci, 

cidades Paraibanas como Conde, Patos e João Pessoa, também tiveram suas 

propostas não habilitadas, e hoje também aparecem dentre as mais violentas da 

Paraíba. Recentemente as diretrizes do programa passaram a fazer parte da política 

Nacional de Segurança Pública. 

                                                           
21   Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/12/cidades-na-rota-do-trafico-estao-fora-

de-programa-federal-para-seguranca.html>. Acesso em: 1 de Nov. 2014. 
22  Segundo o Ministério da Justiça, um dos requisitos para a seleção de propostas de apoio a 

projetos municipais relativos a ações de prevenção da violência do programa nacional de 
segurança com cidadania (Pronasci) é que os proponentes estejam localizados nas regiões 
metropolitanas ou aglomerados urbanos com maiores índices de homicídios e crimes violentos, o 
que na prática dificultaria um controle preventivo.  

23   Segundo o Ministério da justiça, terão acesso aos recursos do FNSP: o ente federado que tenha 
instituído plano local de segurança pública; os integrantes do Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (Sinesp) que cumprirem os prazos estabelecidos 
pelo órgão competente para o fornecimento de dados e informações ao Sistema; e o município 
que mantenha guarda municipal ou realize ações de policiamento comunitário ou, ainda, institua 
Conselho de Segurança Pública. 
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Ressalte-se que não se pretende estabelecer uma perfeita ligação entre o 

número de homicídios praticados no Brasil à violência ligada ao consumo de drogas 

e tráfico fronteiriço como base única da criminalidade no país, porém, vários 

estudos, como a estatística de Estudo Global Sobre Homicídios 2013, realizado pelo 

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), indicam o uso de 

substâncias psicoativas e armas de fogo como algumas das maiores responsáveis 

pela prática de homicídios no mundo, apontando ainda o papel das políticas 

preventivas de enfrentamento para tais problemas como forma de reduzir esses 

números.  

Da mesma forma, a não ocorrência de homicídios em determinado espaço 

não significa ausência do domínio do tráfico. Nesse sentido, brilhantemente se 

manifesta Sapori (2012, p. 150-151): 

Isso não significa concluir que uma epidemia de homicídios é 
intrínseca à consolidação do tráfico de dragas ilícitas num certo 
espaço social. Deve-se considerar que o mercado ilegal das drogas 
pode se estruturar em formatos distintos de redes, quais sejam, 
redes de bocas e redes de empreendedores. Na rede 
empreendedores, o processo de difusão de homicídios não se faz 
presente, dado que a dimensão territorial não conforma a atividade 
econômica da Firma e dos empreendedores, ao contrário do que se 
verifica na rede de bocas. [...] Os territórios urbanos com alta 
vulnerabilidade social tornaram-se o lócus privilegiado da venda de 
drogas ilícitas estruturado em redes de bocas, mobilizando 
contingentes expressivos de jovens que se aglutinaram em grupos e 
gangues rivais, caracterizando um mercado ilícito dotado de um 
varejo bastante fragmentado, pulverizado e consequentemente 
bastante conflitivo.  As disputas por pontos de venda e os acertos de 
contas mediante o recurso à violência, através da arma de fogo, 
acabaram por definir o padrão instituído de imposição da ordem no 
varejo do tráfico. 

 

É certo que a violência suportada nessas regiões representa uma 

preocupação maior quando o assunto envolve drogas, especialmente porque as 

funções iniciantes do tráfico, como os denominados “vapores” (aqueles que 

vendem), “fogueteiros”, “correria” (que se deslocam de boca em boca), dentre 

outros, são as funções mais susceptíveis a futuramente disseminar novos casos de 

homicídios (SAPORI E MEDEIROS apud SAPORI, 2013).  

Há ainda as chamadas “mulas”, muito conhecidos nessas regiões por 

receberem quantias – muitas vezes irrisórias – para transportar a droga de um país 
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para o outro, quase sempre sob a escolta dos chamados “batedores”, cuja função é 

dar cobertura a carga transportada.  

A quantificação desses dados mostra-se relevante na medida em que, uma 

vez tendo conhecimento do número de homicídios e seus principais vetores, é 

possível tomar medidas preventivas e repressivas emergenciais visando frear esse 

crescimento.  

Ocorre que tais dados por si só não contempla, de forma plena, a análise 

aprofundada desses números dentro de cada unidade federativa, onde se deve 

quantificar não apenas os homicídios em si, mas todos os casos de crimes violentos 

que levam a morte, incluindo o latrocínio, que no Código Penal aparece como crime 

contra o patrimônio, e não como crime contra a vida propriamente dito. É dizer, 

dados confusos, insuficientes ou imprecisos não podem nem dever ser utilizados de 

como parâmetro do índice de criminalidade, sob pena maquiar esse tipo de 

estatística.  

Foi exatamente essa necessidade que levou à Paraíba a criar em 2011 o 

programa Paraíba Unida Pela Paz, por meio da Secretaria de Segurança Pública e 

Defesa Social (Sedes) cujo objetivo principal é a diminuição da criminalidade no 

estado, em especial dos crimes violentos letais intencionais (CVLI) 24. 

Para tornar viável o programa, se criou o Núcleo de Análise Criminal e 

Estatística (NACE). A ideia é mensurar os locais mais violentos do estado para 

facilitar uma maior atuação dos dispositivos de segurança na repressão qualificada, 

assim como na atividade de inteligência policial, garantindo assim uma maior 

efetividade de medidas preventivas de combate a violência. 

Criado em 2011, o NACE contabiliza, de forma pormenorizada, todos os 

registros criminais da Paraíba, expondo dados que não se baseiam especificamente 

na quantidade de ocorrências, mas tão somente no número de vítimas, no qual se 

                                                           
24  O programa ainda nos informa: “A sigla CVLI foi criada em 2006 pela Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça (MJ), com a finalidade de agregar 
os crimes de maior relevância social, pois além do homicídio doloso, outros crimes também devem 
ser contabilizados nas estatísticas referentes a mortes. Portanto, fazem parte dos Crimes 
Violentos Letais Intencionais o homicídio doloso e demais crimes violentos e dolosos que resultem 
em morte, tais como o roubo seguido de morte (latrocínio), estupro seguido de morte, lesão 
corporal dolosa seguida de morte, entre outros. Ainda são contados os cadáveres encontrados, 
ossadas e confrontos policiais.” Disponível em: 
<http://www.paraiba.pb.gov.br/especiais/pbunidapelapaz/boletim/2012/Metodologia_de_contagem
_de_Crimes_Violentos_Letais_Intencionais.pdf>. Acesso em: 01 set. 2014. 
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inclui, por exemplo, os homicídios ocorridos no cárcere, o que acaba garantindo um 

maior rigor na contagem dos números.25 

 

2.4 Violência e CVLIs na Paraíba 

 

Como mencionado oportunamente, a Paraíba foi o único estado do nordeste 

ao lado de Alagoas e Pernambuco que obteve um decréscimo de homicídios no 

período 2011 – 2012.  

Na Paraíba, os dados trimestrais publicados pelo governo do estado através 

do programa Paraíba Unidade pela Paz expõem essa mesma realidade, porém, com 

dados detalhados de 2012 (ano de início do programa)até primeiro trimestre de 

2014, como se poder perceber no boletim de criminalidade que abaixo citamos. 

 

Gráfico 5: Boletim trimestral de criminalidade: Números de Vítimas de CVLI26 na 
Paraíba entre 2012 – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Paraíba. gov. Disponível 

em:<http://www.paraiba.pb.gov.br/especiais/pbunidapelapaz/boletim/2012/Metodologia_de_contag
em_de_Crimes_Violentos_Letais_Intencionais.pdf. Acesso em: 1 out. 2014. 

26   Crimes Violentos Letais Intencionais: Homicídio Doloso, e demais crimes violentos e dolosos que 
resultem em morte. 
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Fonte: Seds/PB 

 

 

No primeiro trimestre de 2012 a Paraíba registrou 446 casos de CVLI, 

apresentando uma baixa considerável no trimestre seguinte, com 347 casos, e um 

pequeno crescimento no último semestre (357 no terceiro e 392 casos de CVLI no 

quarto trimestre). 

Em 2013, as oscilações se mantiveram com uma pequena queda de 

ocorrências no primeiro semestre (417 no primeiro trimestre e 398 de CVLI, no 

segundo), e uma redução considerável no terceiro semestre, onde foram registrados 

apenas 303 casos. O aumento no trimestre subsequente para 419 casos, manteveo 

equilíbrio nos números no comparativo com 2012, como também é possível 

perceber no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 6: Boletim anual da criminalidade na Paraíba: comparativo 2012 – 2013 

 

 

 Fonte: Seds/PB 

 

O equilíbrio desses números representam uma contensão da evolução no 

índice de violencia suportada pelo estado da Paraíba na última década, 
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especialmente porque as oscilações que antes ultrapassavam o índice anual, 

passaram agora a serem compensados dentro desse mesmo período. 

O boletim trimestral publicado pelo programa garante um controle aprimorado 

no número de vítimas e possibilita a adoção de medidas emergenciais aptas a 

reverter os números insatisfatórios, tudo isso dentro do mesmo ano, sendo esse, 

talvez, a grande ferramenta que tem garantido o êxito do programa. Abaixo, o gráfico 

que representa os resultados nos dois primeiros anos de implantação do programa.  

 

Gráfico 7: Número de vítimas de CVLI na Paraíba de 2002 a 2013 

 

 

     Fonte:  Seds/PB 

 

A redução dos casos de CVLI no estado nos anos 2012 e 2013 coincidem com 

a implantação do Núcleo de Análise Criminal e Estatística (NACE), que passou a 

mapear as localidades violentas e traçar um panorama de intervenção focando no 

planejamento operacional de inteligência integrada.  

Quanto aos instrumentos utilizados na prática do CVLI no estado, 85% são 

armas de fogo e apenas 12% arma branca, demonstrando que o grande vetor do 

CVLI na Paraíba hoje é ainda o armamento pesado, que assim como os narcóticos, 



55 

 

também são oriundos, em grande parte, da corrupção e do crime organizado 

fronteiriço27.  

Esses números se justificam pelo fato de que 70% as mortes oriundas de 

agressão no Brasil serem praticadas com o uso de arma de fogo, o que tem gerado 

críticas sobre a necessidade de uma consistente política nacional que não se 

resuma apenas à entrega voluntária de armas (GUIMARÃES; RECHENBERG, 

2013), como ocorre atualmente na campanha nacional do desarmamento.  

No Estado da Paraíba também houve um aumento no número de apreensão de 

armas de fogo, como se percebe no gráfico abaixo.  

 

Gráfico 8: Armas de fogo apreendidas na Paraíba em 2010, 2011, 2012 e 2013 

  

    Fonte:  IPC/PB 

 

                                                           
27   Segundo reportagem do jornal da Paraíba veiculada no site do Sindicato dos delegados da polícia 

civil da Paraíba: “O armamento pesado entraria no Brasil através de Estados como Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul e passaria por Estados do Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, sendo 
reenviado para a Paraíba e outras partes do Nordeste. Uma segunda rota, porém, teria como 
origem países como a Colômbia, Peru e as Guianas, de onde as armas partiriam com destino a 
Estados como Pará, Ceará, Acre e Amapá e abasteceriam mais uma vez as quadrilhas do 
Nordeste.” 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 2011 2012 2013

1709

2179

2736

2774



56 

 

Entre 2010 e 2011 houve um aumento de 27,5% na apreensão de armas no 

estado. Entre 2011 e 2012, esse aumento foi de 25,6%, e de 1,4% no período entre 

2012 e 2013.  

Por fim, quanto ao aumento no número de ocorrências de apreensão de 

entorpecentes na Paraíba, no comparativo entre o primeiro bimestre de 2013 e o 

primeiro bimestre de 2014, houve um aumento considerável de apreensões. 

Esse aumento no número de ocorrências, por sua vez, não se resumiu à 

apreensões irrisórias, ao contrário, segundo o que demonstram os dados da 

secretaria de Segurança do Estado da Paraíba, esse aumento também foi 

fundamental para apreensões significativas de entorpecentes no estado, como é 

possível perceber nos comparativos abaixo: 

 

 

Gráfico 9: Quantidade total de entorpecentes (em Kg) apreendida na Paraíba no 1º 
Bimestre 2013 - 2014 

 

Fonte: Seds/PB 

 

Os dados estatísticos estaduais apresentados demonstram compatibilidade 

com os dados nacionais e internacionais sobre a violência ligada ao tráfico de 

drogas, uma vez que se constata que onde há mais drogas há sempre mais 

violência e número de mortes, e uma vez considerando a facilidade que esses 
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narcóticos entram no país, a Paraíba passa a ter uma maior responsabilidade nas 

suas atividades preventivas de combate a todos esses vetores que inevitavelmente 

estão interligados e fomentam a criminalidade no estado. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS DA PESQUISA DE CAM PO 

 
 

3.1Tráfico e violência urbana: os resultados da pes quisa de campo 

 

Para retratar de forma mais próxima a realidade vivenciada na Paraíba no 

quesito segurança pública, a entrevista estruturada foi realizada com 100 pessoas 

das 5 (cinco) cidades apontadas como as mais violentas do estado (Santa Rita, 

Conde, Mari, Cabedelo e Patos), segundo o Mapa da Violência 2014. A análise 

quantitativa da referida amostra tem por objetivo propiciar um melhor 

aprofundamento nos fenômenos ligados à temática, através da consolidação de 

outros dados reais que garantam uma análise mínima dos fenômenos dentro desse 

mesmo universo.  

A finalidade da pesquisa é exatamente estabelecer um comparativo entre os 

resultados obtidos ao longo do questionário com as estatísticas da criminalidade 

fronteiriça nacional associada ao narcotráfico, assim como a realidade paraibana, 

que aqui já foram tratadas e estudadas de forma um tanto exaustiva. Através dessa 

análise comparativa, tem-se uma maior aproximação do estudo da violência 
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enfrentada pela sociedade paraibana, o que permite um melhor diagnóstico em 

relação aos resultados decorrentes da política preventiva que hoje é utilizada no 

estado.  

Todavia, tratar de um tema tão complexo – que é o uso aprimorado da 

inteligência na segurança pública – não poderia jamais se resumir a um debate 

restrito com a sociedade civil, uma vez que ela não é um tema amplamente debatido 

nesse meio, nem mesmo dentro da própria polícia de forma genérica.  

Assim sendo, trouxemos a essa análise um desembargador estadual, um 

delegado de polícia estadual e um Policial Federal, no intuito de extrair ao máximo 

toda e qualquer informação acerca do grau de influência que essa atividade pode 

exercer sobre a segurança pública nacional e estadual no combate ao narcotráfico 

fronteiriço. 

 

3.1.1 Percepção da violência na Paraíba 

 

Gráfico 10 – Percepção da violência na Paraíba 

 

 

       Fonte:  Primária 

 

No gráfico acima é possível observar a percepção dos entrevistados em 

relação ao grau de violência na Paraíba. A grande maioria deles, 61%, considera 

que o estado encontra-se hoje em um grau elevado de violência. Outros 24% 
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consideram um nível mais extremo, enquanto apenas 15% se resumem a afirmar 

que os números ainda são menores. 

O resultado dessa amostra é plenamente compatível com a estatística 

criminal do país na última década, especialmente se somada a outros fatores, como 

o excesso de subnotificações, que inevitavelmente contribuem para a construção 

dessa percepção em um direto fomento à delinqüência que não se resume à mídia 

televisiva.  

Nesse sentido, nos ensinam Fiorelli e Margini (2009, p. 521): 

 
Kucinski (2002, p. 45) sugere que “as revistas semanais operam 
também como usinas ideológicas dos conceitos e preconceitos da 
classe média’’. Elas desempenham o importante papel de criar a 
percepção que amplos setores da população adquirem da violência, 
do crime, da impunidade, da corrupção. Também desenvolvem um 
imaginário em torno de estilos de vida, que conduzem a muitas 
aspirações desprovidas de senso de realidade.  

 

A redução do número de CVLIs no estado, contudo, parece ainda não ser tão 

evidente para a população, talvez porque ela, apesar de mais gravosa, não é nem 

de longe a única causa da violência no estado, nem mesmo a principal. Outros 

diversos ilícitos que não chegam ao conhecimento das autoridades policiais ou da 

mídia são outros problemas a serem enfrentados pelo estado, como é o caso dos 

furtos e dos roubos. 

 
 

3.1.2 O índice criminal nacional e sua repercussão na Paraíba  

 

Gráfico 11– Existência de relação entre a violência estadual e a nacional 
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        Fonte:  Primária 

 

Nesse segundo gráfico, a maioria dos entrevistados entenderam que há 

algum tipo de relação entre a violência do estado e a experimentada no restante do 

país. Tal posicionamento pode, a priori, parecer um tanto lógico se interligamos os 

dados que identificam um aumento considerável no número de crimes no Brasil. 

Todavia, como dito anteriormente, houve uma queda no número de crimes contra a 

vida no estado, enquanto houve um aumento significativo no Brasil. 

No trabalho de campo realizado foi possível perceber ainda entre os 

entrevistados que há um entendimento comum entre eles de que uma melhora na 

segurança pública do país possa repercutir significativamente na Paraíba, reduzindo 

assim a criminalidade local. 

Essa percepção também evidencia, em um primeiro instante, que a maioria 

dos entrevistados, de alguma forma, associam os ilícitos locais à atuação de 

quadrilhas e até mesmo do crime organizado, uma vez que ela é a maior 

responsável pela atuação coordenada da maioria dos crimes que são praticados no 

país hoje, ainda que essa contribuição se dê de forma indireta através da simples  

distribuição de narcóticos para venda no país.  

Tem-se aqui, o que se pode chamar de “berço da violência”, uma vez que a 

atuação do crime organizado e do tráfico de drogas tem estimulado cada vez o 

surgimento de novos usuários e propensos traficantes, considerando que “todo 
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viciado foi, inexoravelmente, algum dia, um experimentador ou sujeito ativo eventual 

do crime” (BARRETO, 1971, p. 88). 

 

3.1.3 Os vetores da violência no Brasil 

 

Gráfico 12 – Principais vetores da violência na Paraíba 

  

      Fonte:  Primária 

Através dos dados obtidos, se percebe que ainda é forte na amostra 

entrevistada, que a causa maior da violência na Paraíba e no Brasil seja 

conseqüência dos fatores sociais ligados as desigualdades. Outra parcela menor, 

por sua vez, entende que o tráfico de drogas é o principal vetor dessa ascendência 

criminal. 

Os dados coletados não surpreendem, uma vez que a desigualdade social é 

de fato um fator que influencia o desenvolvimento da violência sob diversas facetas, 

seja pelo fomento ao déficit econômico que instrui ao sacrifício do furto e do roubo, 

seja por contemplar fraquezas subjetivas e objetivas tendentes a direcionar o 

indivíduo à violência. Da mesma forma, ao citar Box (1987), Adorno (2002) cita a 

conclusão do autor no estudo realizado ainda na década de 80 sobre recessão e 

criminalidade, no qual indicou a relação do aumento da população carcerária e a 

crise econômica.  
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Essa tese, porém, é frequentemente questionada, não por ser incorreta, mas 

por ser de certa forma inadequada, considerando que essa ligação se dá apenas de 

forma indireta, e não direta, como muito se prega. Nas palavras do General Alberto 

Cardoso, citado por Veloso e Albuquerque (2000, p. 165): 

Segurança Pública, como se sabe, é questão extremamente 
complexa. Dizer que a criminalidade é filha da miséria é meia 
verdade. Apesar disso, em nossa sociedade existe uma visão 
tolerante, que tende a considerar o criminoso como uma vítima da 
ordem estabelecida, das injustiças sociais e do ambiente carcerário, 
incompatíveis com o respeito aos direitos humanos. A complacência 
social alimenta a infração e, quando a criminalidade se intensifica e o 
aparelho policial é sobrepujado, a sociedade se sente desvinculada 
do Estado. É preciso, portanto, que a lei seja respeitada e cumprida.  
 
 

 Essa discussão temerária sobre não se fazer uma associação direta entre as 

desigualdades sociais e o aumento da criminalidade também se mostra relevante,na 

medida em que é possível abrir margem para explorar, de forma mais ampla e 

perspicaz, outras diversas possibilidades de se reduzir o avanço da criminalidade e 

da marginalização, a exemplo da criação de políticas públicas de combate as 

drogas.  

 Considerando isso, separamos os termos “desigualdade social” e “pobreza” 

para que o resultado da pesquisa pudesse ser estudado de forma mais específica 

possível, além de assim poder garantir uma melhor análise sob o ponto de vista da 

livre convicção do entrevistado.  

 Essa distinção é importante porque segundo levantamento recente do próprio 

IPEA28, milhões de brasileiros deixaram a extrema pobreza na última década, 

principalmente no nordeste, fato esse que não repercutiu em nada sobre o número 

da violência no país e na região, que inclusive aumentou significativamente.De modo 

inverso, políticas de prevenção e combate as drogas realizadas em estados da 

federação tem se mostrado eficazes na redução da violência29.  

                                                           
28 Ainda segundo o IPEA/Microdados das PNADs 2003 e 2011 houve uma queda acentuada da 

extrema pobreza no período entre 2003 e 2011, onde esse número foi reduzido quase a 
metade.Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1816.pdf >. 
Acesso em: 9 out. 2014. 

29  Luis Flávio Sapori, no seu artigo: Avanço no socioeconômico, retrocesso na segurança pública: 
paradoxo brasileiro?”, Cita como exemplos de políticas públicas consistentes de redução da 
criminalidade, o programa Pernambucano Pacto pela Vida, bem como o mineiro Fica Vivo, em que 
5 anos reduziu conseguiu reduzir em números mais 40% dos crimes em Minas Gerais.  
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 Considerando que a pobreza foi pouco citada pelos entrevistados, percebe-se 

que a sociedade tem uma certa percepção do carecimento de outras diversas 

políticas sociais a serem implementadas, tanto na Paraíba como no Brasil, não 

sendo a pobreza, por si só, um problema a ser analisado e discutida no âmbito da 

segurança pública. 

Percebeu-se também que a sociedade ainda identifica o tráfico de drogas 

com um temeroso inimigo instigador da violência. O uso e o tráfico, ao contrário de 

outros fatores, são facilmente visíveis no modelo atual, e os crimes que a eles se 

interligam são outros graves desdobramentos beneficiados pela própria inércia 

estatal e, por vezes, da própria sociedade.  

 

3.1.4 Inteligência na segurança pública, participação social e notificações 

 

Gráfico 13 – Importância da participação social na segurança pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte:  Primária 
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Em uma rápida análise do gráfico 10 é possível perceber que a grande 

maioria dos entrevistados entendem como essencial a participação genérica da 

sociedade na segurança pública do país. No gráfico 11, por sua vez, analisamos o 

grau de participação dos entrevistados no que diz respeito às notificações de 

ocorrências criminais. 

 

Gráfico 14 – Ocorrências criminais e subnotificações 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte:  Primária 

Para uma melhor análise dos dois últimos questionamentos, consideramos 

mais adequado um estudo conjunto de ambos os gráficos visando facilitar o estudo 

comparativo dos dados coletados. 

Em relação ao primeiro gráfico, quando questionado sobre a importância da 

participação social na segurança do estado como ferramenta fundamental de 

desenvolvimento das atividades de inteligência, a grande maioria (82%) considerou 

importante essa cooperação em prol da manutenção da ordem pública, enquanto a 

outra pequena parte (18%) entendeu que essa tarefa é mais de responsabilidade do 

estado do que da própria sociedade. 

Como dito anteriormente, a própria Constituição dispõe sobre a 

responsabilidade da população no quesito segurança pública, e ao analisar o 

primeiro gráfico, percebemos que ainda existe uma parcela da amostra que 
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demonstra desconhecimento desse dever, entendendo ela, ser essa atividade 

exclusiva do aparelhamento estatal. 

A contradição maior desse posicionamento é quando se analisa o segundo 

gráfico. Nele foi indagado se o entrevistado já havia sido vítima de algum crime e se 

o mesmo já tinha se omitido de notificar a ocorrência à autoridade policial. 

A maioria dos entrevistados (66%) responderam que nunca haviam sido 

vítimas de qualquer ilícito, enquanto outra parcela informou que além de ter sido 

vítima também não notificou a ocorrência às autoridades policias (19%), algumas 

delas, mais de uma vez (4%).  

Esse resultado demonstra um fato interessante que chamou nossa atenção. 

Segundo o que foi colhido na amostra, há uma tendência forte de ocorrências 

subnotificadas na Paraíba. Esse fato é extremamente grave, uma vez que o silêncio 

da vítima apenas tende a agravar o problema da violência omitida no estado, 

impossibilitando, inclusive, o desenvolvimento das atividades de investigação e de 

inteligência. Se não há notificação, não há o que se investigar, logo, formalmente 

falando, também não há crime. 

Nota-se que há ainda uma grande contradição nos dados, considerando que, 

enquanto a maioria entende essencial a cooperação social nas atividades de 

segurança pública, através de notificações, denúncias anônimas, etc, há, ao mesmo 

tempo, uma falta de compromisso social para a concretização dessa mesma 

finalidade, já que uma parte considerável dos entrevistados afirmam que em algum 

momento da vida deixaram de levar ao conhecimento da autoridade policial uma 

ocorrência criminal do qual foi vítima. 

Esse posicionamento contraditório pode decorrer de vários fatores, tanto 

objetivos como subjetivos, indo desde um desconhecimento ou desinteresse com as 

atividades de segurança pública do estado, a até mesmo uma situação de 

dissonância cognitiva. A dissonância decorre de um conflito ou tensão interna que 

leva o indivíduo a tomar uma decisão contrária a sua própria crença, em decorrência 

de outra que o mesmo carrega consigo, como, por exemplo, considerando o caso 

em análise, em que se deixa de notificar a ocorrência criminal pela descrença ou 

desconfiança que tem da autoridade policial, ainda que se saiba agir erradamente. 

Nesse sentido, nos ensina a doutrina de Fiorelli e Mangini: 
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Este conceito, proposto por Leon Festinger (EUA, 1919-1990), 
discípulo de Lewin (CAMPBELL; HALL; LINDZEY, 2000, p. 81), 
estabelece que, quando uma pessoa apresenta duas crenças 
inconsistentes, ou inconsistências entre crenças e comportamentos, 
ela experimenta um desagradável estado de tensão e motiva-se para 
reduzi-lo. De acordo com Festinger, as pessoas constroem suas 
crenças, opiniões e necessidades, comparando-as com as de outras 
pessoas. O estado de tensão pode resultar da percepção de 
diferença entre o comportamento e aquele que a sociedade 
preconiza ou reconhece como legítimo 

 

Dissonância é a própria incoerência, um conflito das próprias crenças. No 

caso em epígrafe, ele sabe que o correto é notificar, mas prefere um conflito interno 

a um externo, ou mesmo evitar um desgaste maior ou talvez insignificante. A 

doutrina alerta ainda para a intimidação natural que a presença policial pode causar 

na população. 

Segundo Fischer (1985, p. 19), “não existiria uma dissonância cognitiva entre 

sentir-se acuado pela presença da polícia repressora e estigmatizadora e desejar 

que a polícia obtenha altos padrões de eficácia no combate à criminalidade?”.  

 Para configurar a dissonância, contudo, é necessário que haja conflito entre 

as idéias. Se o indivíduo deixa de notificar, sem ter pra si a crença de que está 

sendo incoerente, ou seja, deixou simplesmente por estender estar agindo 

corretamente, sem qualquer idéia conflitante, não há que se falar em dissonância.  

Nesse sentido, nos ensina Aroldo Rodrigues, Maria Leal Assmar e Bernardo 

Jablonski (2009, p. 115):  

[...] A teoria da dissonância cognitiva de Festinger faz inúmeras 
predições acerca da direção da mudança de atitude desde que duas 
cognições estejam em relação dissonante. [...] Magnitude de 
incentivo, esforço despendido, agradabilidade ou não da fonte 
influenciadora e vários outros fatores são capazes de propiciar 
mudança de atitude no sentido de tornar a nova atitude coerente com 
uma cognição de mais difícil mudança. 

 

Além da dissonância cognitiva, outros diversos fatores externos podem 

influenciar o indivíduo na mudança de suas atitudes, como as comunicações 

persuasivas da mídia tendentes a convencer o indivíduo de que, por exemplo, a 

polícia é por si só uma instituição que não merece credibilidade devido aos altos 

índices de corrupção noticiados diariamente. 
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3.1.5 Os agravantes da criminalidade  

 

Tabela – 1 Tráfico de drogas e outros vetores da violência30 

 
Categorias Subcategorias Exemplos 

 

 
 
 
 

Outros vetores da 
violência 

 
 
 
 

 

 

 

 
Outros vetores da 

violência 
 

 

 
 
 

 
Problemas 

socioeducacionais 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas 
socioeducacionais 

 
 

 

 

 

Impunidade 

“Além do tráfico de drogas em si, as falhas na 
educação formal, a baixa empregabilidade dos 
jovens, a deterioração dos valores morais e 
familiares e o anseio por fazer parte da 
sociedade de consumo que os bombardeia 
através dos meios de comunicação todos os 
dias, fornece ao “empresário” do tráfico um 
contingente sempre crescente, renovável e 
descartável de jovens pobres e de classe 
média para movimentar seu negócio ilícito e 
com ele toda violência associada, na condição 
ora de pequenos traficantes, ora de 
consumidores de seus produtos.’’ (1) 
 
“Além do consumo e tráfico de entorpecentes, 
podemos mencionar como fator agravante para 
a violência a ausência ou precariedade de 
políticas públicas estatais nos campos da 
saúde, educação, assistência social, 
estruturação familiar, entre outras. A questão 
social e educacional são extremamente 
relevantes para afastar/aproximar o jovem da 
violência.” (2) 
 
“A impunidade também tem contribuído para 
alastrar a violência em geral. E essa 
impunidade é fruto de leis penais benevolentes, 
que não mais cumprem o papel de retribuição, 
isto é, o criminoso precisa ser punido 
severamente na medida de sua culpabilidade. 
É impossível continuarmos concedendo 
benefícios a condenados a partir do 
cumprimento de 1/6 da pena.” (3) 

Fonte:  Primária 

  

                                                           
30  Para preservar a identidade dos entrevistados, consideramos adequado a substituição dos seus 

nomes por números, representados de 1 à 3, dadas às especificidades funcionais de cada um. Foi 
obedecida, respectivamente, a seguinte ordem: policial federal, delegado de polícia e 
desembargador estadual.  
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 Como bem se observa nos depoimentos 1 e 2, ambos fazem menção ao 

tráfico de drogas como um dos principais vetores da violência no país. Mencionaram 

ainda, os problemas socioeducacionais como agravantes desse alto índice violento. 

Essas causas, além de vetores, representam, por si só, um outro tipo de violência 

contra a sociedade. Segundo nos ensina Antônio Soares, não há hoje apenas um 

tipo de violência, mas sim, várias violências, que uma vez interligadas desenvolvem 

um conjunto de hostilidades sociais (SOARES, 2004). 

  O relato nº 1 remonta ainda a discussão trazida anteriormente em relação a 

(in)direta vinculação do tráfico de drogas com a pobreza em si. Percebe-se que 

apesar de ser considerado um dos principais vetores da violência pelo entrevistado, 

os problemas sociais mencionados no relato são inseridos ainda dentro da temática 

das drogas.  

A partir desse relato, extrai-se que os problemas sociais mencionados podem 

ainda ser entendidos não necessariamente como um responsável direto pelo 

aumento da criminalidade no país, mas tão somente, um agravante tendente a isolar 

o indivíduo e induzi-lo a condutas antissociais. Em outras palavras, essa fragilização 

decorrente do isolamento ou da exclusão social, seria um fator a mais apto a 

estimular a sua entrada no submundo das drogas, seja como usuário, traficante, ou 

cumulando ambas as características.  

 O relato 3 vai um pouco mais além, e também atribui esse número violento à 

impunidade. Não nos é surpresa essa menção, uma vez que como também já 

dissemos anteriormente, apenas um percentual mínimo de crimes são solucionados 

no país atualmente, permanecendo a grande maioria sem solução. Até mesmo nos 

casos de CVLIs, a própria polícia ainda tem apresentado dificuldade sem solucionar 

determinadas ocorrências. A chamada “lei do silêncio”, atrelada a tese do “ninguém 

sabe, ninguém viu” (CAVALCANTI, 2013) que propõe o não envolvimento da 

sociedade nas denúncias criminais, dissemina o medo e a desconfiança, sendo, por 

vezes, o grande responsável por esse déficit. 

 As benesses da lei penal também é questionada, e em muitos casos a culpa 

pela concessão de benefícios penais e processuais são direcionados ao próprio 

poder judiciário, quando na verdade este apenas está a cumprir a lei, ainda que 

venha a discordar dela. 
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3.1.6 Investimentos em segurança pública 

 

Tabela – 2 Investimentos em segurança X aumento da violência 

 

Categorias Subcategorias Exemplos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 
Insatisfatórios 

 

 

 

 
Resultados 

Insatisfatórios 

 

 

Impacto limitado 

 

 

 

 

 

 

Qualidade dos 
investimentos 

 
Qualidade dos 
investimentos 

 

“O investimento em policiamento tem um 
impacto limitado na melhora da segurança 
pública. [...] O investimento necessário no 
Brasil para uma melhoria palpável na 
segurança pública nacional passa, não 
pelas polícias em si, mas pelo investimento 
em educação, infraestrutura e saúde, além 
de um aperfeiçoamento das legislações 
penal e processual penal para uma 
adequação ao ambiente e o momento 
histórico nacional, com muito pragmatismo 
e com a adoção de legislação que reflita o 
atual estágio político e social do país e não 
do que gostaríamos que fosse.” (1) 

 

“A ausência de qualidade na realização dos 
investimentos, além da pouca quantidade 
de recursos e estrutura para os órgãos mais 
relevantes no combate à criminalidade.” (2) 

 

“Faltam-nos política criminal. Quando se 
gasta mal, a sensação é exatamente essa, 
ou seja, os resultados parecem não refletir 
os investimentos realizados.” (3) 

Fonte:  Primária 

 

Percebe-se que a analise quantitativa dos investimentos em segurança 

pública não é tão considerada pelos entrevistados, sendo mais focado entre eles a 

forma como esses investimentos são realizados e distribuídos, em uma análise 

eminentemente qualitativa.  

 Nota-se também que o tema educação mais uma vez é suscitado entre os 

entrevistados (discurso 1), demonstrando que os membros da segurança pública 
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também tem ciência de que a punição isolada não possui o condão milagroso de 

resolver o problema da violência, cabendo ao estado o aprimoramento de políticas 

sociais genéricas e efetivas. 

No que se refere a política criminal, Silena Jaime nos aponta o exemplo da 

Nova Defesa Social, que tem como um dos seus postulados a criação de um 

sistema de garantia dos direitos humanos que promovam os valores mais 

fundamentais da sociedade (JAIME, 2006).  

 

3.1.7. Atuação do crime organizado fronteiriço e o tráfico de drogas 

 

Tabela3 – Relação do tráfico fronteiriço com a violência na Paraíba 

 

Categorias Subcategorias Exemplos 

 
 

 
 
Tráfico de drogas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tráfico de drogas  

 
 
 

 
 

 
Financiador 

 
 

 

Destinatário final 

 

 

 

 
Reflexo da insegurança 

fronteiriça 

 

“O tráfico de drogas é um grande 
financiador das outras modalidades de 
crime organizado e, nesse sentido, o 
tráfico fronteiriço influencia toda a 
estrutura criminal na Paraíba de forma 
indireta.” (1) 

“a droga que ingressa no Estado não 
adentra diretamente do exterior, mas de 
outros Estados da Federação que 
recebem esse entorpecente. Isso não 
significa dizer que a violência no Estado 
não tenha relação com o consumo ou 
tráfico de drogas ilícitas. Muito pelo 
contrário, a relação é direta, chegando a 
atingir cifra superior a 80% a relação entre 
CVLI e drogas ilícitas.” (2) 

“O trafico de drogas em nossas fronteiras 
estaduais é um reflexo da própria 
ausência de segurança nas fronteiras 
nacionais. A droga entra muito facilmente 
no Brasil. Assim, se a droga já entrou no 
Brasil é muito fácil chegar a cada um dos 
Estados da Federação”. (3) 

Fonte: Primária 
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Ainda referente ao narcotráfico fronteiriço, é unânime entre os entrevistados 

que há sim uma vinculação entre a violência experimentada na Paraíba com o tráfico 

de drogas fronteiriço. No que se refere a essa repercussão, todos apontam uma 

vinculação direta, com o exceção do entrevistado 2, ao afirmar que as substancias 

entram primeiramente por outros estados fronteiriços do país para só então ser 

distribuída para outras regiões até chegar à Paraíba, o que mais uma vez comprova 

a situação do estado frente ao tráfico fronteiriço. 

 

 

Tabela 4 – Atuação do crime organizado na Paraíba 

 

Categoria Subcategorias Exemplos 

 

Crime organizado 

 

Crime organizado na 
Paraíba 

“O crime organizado no estado está mais 
relacionado a assaltos a bancos, roubos e 
furtos de veículos e menos ligado aos 
grandes traficantes das regiões 
fronteiriças.”(1) 

Fonte:  Primária 

 

Através do discurso representado na tabela 4, afirma o entrevistado que a 

atuação do crime organizado na Paraíba pouco se condensa com os traficantes de 

áreas fronteiriças remotas, estando muito mais vinculado aos crimes locais 

tradicionais, como furtos e roubos, sem que isso extinga, sobretudo, a relação do 

fator abastecimento com o tráfico transfronteiriço (Tabela 3).  

Essa vinculação se dá, inclusive, em relação à quantidade de brasileiros 

envolvidos nessas atividades ilícitas. Segundo o Juiz Federal Odilon de Oliveira, 

citado por Edson de Souza e Vanderleia Gemelli (2012), a maioria dos produtores de 

maconha do Paraguai, por exemplo, são pequenos trabalhadores locais que se 

sentem atraídos pela fonte de renda, enquanto quase totalidade dos seus líderes 

que comandam a produção são brasileiros. 

 

 

3.1.8 Ascendência criminal na região nordeste 
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Tabela 5 – Causas da violência no nordeste 

 

Categoria Subcategoria Exemplos 

 
 

Fatores estruturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tráfico de drogas 

 

 

Uso da inteligência 

 

 
Despreparo  

 

 

 

 

Local de negócio 

“Faltam viaturas, armamentos modernos, 
trabalho de inteligência, comunicação 
integrada das várias instituições policiais.” (3) 

 
“O despreparo e desestruturação das 
instituição policiais também colabora para a 
ausência de prevenção e repressão efetivas 
ao crime, gerando uma sensação de 
impunidade que acaba por se tornar um dos 
elementos impulsionados da criminalidade.” (2) 

 
“Os estados do nordeste são mais 
caracteristicamente locais em que o tráfico 
negocia com consumidores locais e, para 
tanto, precisam estabelecer territórios, montar 
equipes de pequenos traficantes e de 
“soldados” para a viabilidade e defesa de seus 
negócios. Tais características resultam em 
mortes por defesa e expansão de territórios 
além de execução de consumidores com 
dívidas.” (1) 

Fonte: Primária 

A respeito do destaque nordestino no índice de violência nacional, dois dos 

entrevistados mencionam a estrutura da segurança pública como um dos maiores 

responsáveis pela violência na região. A (in)existência de um mínimo essencial que 

a menos torne possível o trabalho da polícia, ainda é preocupante, e ocorre em 

várias partes do país, assim como no nordeste. Balestrelli (2003, p.115), de forma 

brilhante, cita um exemplo típico por ele presenciado no estado de São Paulo: 

Há alguns anos fui a uma cidade do litoral paulista e o coronel que 
comandava a polícia de lá, amigo meu – confesso aos senhores que 
fiquei inflado de vontade de rir, mas eu não podia, porque era triste a 
situação – me contou que ele mandava pintar as viaturas e as punha 
em pontos estratégicos da cidade. Mas só por razões de efeito moral, 
uma vez que os carros não tinham motor. Então, quando era preciso 
sair correndo atrás de um criminoso não podiam porque os carros 
estavam apenas com função dissuassória.  
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Segundo o anuário brasileiro de segurança pública 2013, em 2005 a região 

Sudeste era responsável por 43,1% dos homicídios que ocorrido no país. Em 2012, 

o nordeste já figurava com 40,4% dos casos, um aumento de 39,3%, com a Paraíba 

em destaque apresentando 156% de aumento dentro desse mesmo período. O 

crescimento do índice de alfabetizados e a melhora do ensino básico nessa região 

parece não ter sido suficiente para ao menos estabilizar o problema da 

criminalidade, sinal de que ainda há muito que se fazer na região.  

Foi visando resolver alguns desses problemas na região que em agosto de 

2014 o Ministério da Justiça, por meio da portaria 1.395, instituiu o Comitê para 

ações integradas de segurança pública no Nordeste. A ideia, segundo o próprio 

Ministério da Justiça é “consolidar os protocolos e planos táticos operacionais 

regionais elaborados, sempre que as ações acontecerem nas divisas de dois ou 

mais estados da região Nordeste”31.  

Para o outro entrevistado, o crime associado ao tráfico se daria pela atuação 

dos traficantes em defesa das suas próprias atividades ilícitas no estado.  

Dessa fala pode se entender que enquanto nas fronteiras há uma atividade 

mais ligada ao transporte (importação) da droga, no nordeste (e na Paraíba) essa 

atividade seria muito mais de entrega do produto ilícito ao seu destinatário final, em 

um tipo de mercado cada vez mais moderno e interligado a grandes facções que 

sustentam a rede do tráfico. A indicação de vários vetores em cada um dos 

depoimentos dos entrevistados – dentre ele as drogas –, retrata, de forma clara, a 

dificuldade que hoje se encontra em resolver o problema da segurança pública na 

região.    

 

3.1.9 Legalização das drogas e as prioridades na segurança pública 

 

Tabela – 6 Legalização das drogas como solução para a violência? 

 

                                                           
31   Ainda Segundo o MJ, o Cisp/Nordeste é composto pela Secretaria Nacional de Segurança Pública 

do Ministério da Justiça (Senasp/MJ), pela Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 
Eventos (Sesge/MJ), o Departamento de Polícia Federal e o Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal. Disponível em:<http://www.justica.gov.br/noticias/mj-institui-comite-para-acoes-
integradas-de-seguranca-publica-no-nordeste>. Acesso em: 20 out. 2014. 
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Categorias Subcategorias  Exemplos 
 
 
 

Complexidade do 
tema 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilidade de 
redução da 

criminalidade 

 

 

 
Exemplo de 

outros países 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Desarticulação 

do crime 
organizado 

“seria necessária uma análise mais detalhada da 
realidade nacional. Não vejo como possível a 
simples exportação de modelos de liberação 
existentes em outros países como algo a ser feito 
de forma simples no Brasil. A realidade social, 
educacional e de políticas públicas do país é 
fundamental para se entender a conveniência ou 
não da liberação do uso de narcóticos”. (2) 

 
“É difícil fazer a previsão do impacto da legalização 
das drogas, mas se for feito um paralelo com a “Lei 
Seca” adotada no início do século 20 nos EUA, em 
que a proibição da venda de bebidas alcoólicas 
proporcionou a ascensão de grandes nomes do 
crime organizado como Al Capone além de um 
aumento generalizado da violência que só foi 
controlado depois do retorno a liberação do 
consumo do álcool, pode-se imaginar que talvez 
seja um caminho”. (1) 

 
“A legalização das drogas irá desarticular todo o 
crime organizado que vive e depende do tráfico, 
fazendo desaparecer os crimes a ele interligados, 
como tráfico de armas, assalto a banco, sequestro, 
entre outros.” (3) 

Fonte:  Primária 

  Mais uma vez o tema legalização das drogas foi abordado, desta vez, entre 

os entrevistados. Na tabela anterior é possível perceber que um fator de grande 

indagação dessa discussão diz respeito à sua complexidade e sua possível 

adaptação na sistemática brasileira. Um dos entrevistados é claro ao afirmar que “A 

realidade social, educacional e de políticas públicas do país é fundamental para se 

entender a conveniência ou não da liberação do uso de narcóticos.” (2). Pois bem, 

importa acrescentar ainda o papel fundamental da escola na construção do indivíduo 

como ser social, uma vez que, além das benesses educativas tradicionais, é lá que a 

grande maioria dos jovens tem o seu primeiro contato com essas substancias ilícitas. 

 Segundo dados do VI Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas 

psicotrópicas entre estudantes das capitais brasileiras de 2010, só em João Pessoa, 

de uma amostra de 1.522 estudantes, entre 13 e 15 anos, de escolas públicas e 
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privadas, quase um ¼ (23,1%) afirmam ter feito algum uso de algum tipo de droga, 

que não álcool ou tabaco, número alto, se comparado a de outras capitais com 

índice de violência mais acentuada, a exemplo de Maceió (16,6%). 

Segundo Relatório da UNESCO intitulado “Drogas nas Escolas”, de 2005, o 

álcool quase sempre é indicado como a porta de entrada para outras drogas, cujas 

motivações de uso estão, em sua grande maioria, ligadas ao sentimento de 

curiosidade (GALDURÓZ 1996), assim como a facilidade de consumo e também de 

oferta (CARLINI et al. 1997).  

Por fim, percebemos que há uma certa preocupação entre alguns dos 

entrevistados sobre as possíveis conseqüências da legalização de narcóticos no 

país pelos inúmeros motivos que abordamos em outra ocasião. Apenas o 

entrevistado 3, de forma sucinta,  considera a legalização das drogas uma medida 

louvável para desarticular a criminalidade organizada, a exemplo do que já houve 

em alguns países, como bem citamos no início desse trabalho.  

Na tabela seguinte, percebe-se que a mesma indagação sobre problemas 

sociais e necessidade de políticas públicas efetivas mais uma vez se faz presente 

nos dados coletados, demonstrando, da mesma forma que colocam Oliveira, Tonelli 

e Pereira (2013), a importância do olhar sob outras áreas sociais além da segurança 

pública em si, uma vez que todas elas contribuem para a formação do indivíduo.  

 

Tabela 7 – Prioridades do estado na segurança pública 

 

Categorias Subcategorias Exemplos 

 
 
 
 
 
 
Investimentos 

 
 
 
 
 

 
 

 
Políticas públicas 

 
 
 

Estrutura 
 
 
 

 
 

Inteligência 
 
 
 

“ No que se refere à segurança pública de forma 
mais ampla, o investimento em políticas de 
educação, saúde, infraestrutura e sociais”. (1) 
 
“ter equipes de investigação suficientes e de 
qualidade, para dar uma resposta de que o crime 
não compensa.” (3) 

“Investir pesado em recursos humanos, 
tecnológicos e de inteligência, reforçando, em 
especial, a Polícia Judiciária. (2) 

“No que se refere à segurança pública entendida 
de forma mais estrita, uma reestruturação da 
forma de trabalho das polícias militar e civil com 
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mais compartilhamento de informações e 
operações integradas. (1) 

Fonte: Primária 

 

  Na tabela 7, nota-se que o fator investimento é bem explorado pelos 

entrevistados, uma vez que ele engloba diversos fatores de desenvolvimento 

estrutural do papel da polícia, através de um planejamento estratégico mais genérico 

de combate à criminalidade.  

  Tais colocações corroboram coma idéia que já vinha sendo explorada ao 

longo desse trabalho, o que reforça o pensamento de Rolim, citado por Dumith 

(2012), ao afirmar a insuficiência de ferramentas de investigação e inteligência tem 

influenciado, inclusive, a própria violência policial.  

 

 
3.1.10 Inteligência policial na Paraíba e os resultados da campanha nacional do 

desarmamento 

 

 

Tabela 8 –  Investimentos em inteligência policial no estado da Paraíba 

 

 

 

Categorias Subcategorias Exemplos 

 
 
 
 
 
 

Essencialidade dos 
investimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atividade policial 
 
 
 
 
 
 

Investimentos 
insuficientes 

 
 
 
 
 

Investimentos 
insuficientes 

“A inteligência policial é um dos 
instrumentos mais importantes para a 
efetividade de uma instituição policial, no 
entanto, há de se fazer a distinção entre o 
que é inteligência e o que é investigação 
policial, costumeiramente confundidos na 
mídia nacional e mesmo entre policiais.” (1) 

“Apesar das melhorias recentes, acredito 
que ainda seja insuficiente o investimento 
em inteligência policial. É preciso melhor 
estruturar os instrumentos de inteligência 
policial, bem como fazê-lo chegar aos 
rincões do Estado.” (2) 

 

“O setor de inteligência das nossas forças 
públicas é o retrato da inteligência policial 
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 em nível nacional. Praticamente zero. Nem 
temos, por exemplo, equipes de análise de 
casos encerrados, ou seja, uma Delegacia 
própria para reanalisar inquéritos 
arquivados.” (3) 

Fonte: Primária 

 

Também questionamos entre os entrevistados sobre os investimentos em 

inteligência na Paraíba. Tal inquirição tinha por finalidade única a análise da 

dimensão desses investimentos no quesito qualidade, e não no importe genérico 

necessariamente investido no estado. 

Rebello (2006) destaca que a própria estrutura de inteligência brasileira hoje é 

alvo de questionamentos da opinião pública e da própria mídia em decorrência da 

herança oriunda do regime militar, sendo tais atividades, ainda hoje, associadas 

erroneamente ao governo, e não ao Estado propriamente dito, que é o único que, de 

fato, é servido por esse tipo de atividade. 

Apesar disso, notamos certa uma concordância entre os entrevistados no que 

diz respeito a essencialidade desses investimentos em benefício da segurança 

pública estadual, uma vez que ela é mais voltada não a inteligência de Estado, e sim 

de segurança pública e/ou policial. Contudo, um dos interrogados (1) chama atenção 

para a distinção do que vem a ser necessariamente inteligência, e alerta para a 

confusão contumaz que se faz com a tradicional investigação policial. 

Percebe-se ainda a preocupação de um dos entrevistados (2) no que se 

refere ao aperfeiçoamento dos instrumentos utilizados para esse tipo de atividade. 

Considerando que a inteligência policial se interliga ao conceito de investigação 

criminal propriamente dito, entende-se, pois, ao analisar tal depoimento, que não só 

a ausência desses instrumentos, como também sua não expansão podem prejudicar 

outras atividades institucionais da polícia. 

Questões simples, como a forma de comunicação entre órgãos e secretarias, 

são entraves que ainda hoje fazem parte da realidade das instituições. Segundo o 

Relatório CNMP/ENASP sobre elucidação de homicídios no Brasil, 2012, não 

raramente, vários órgãos responsáveis pela segurança pública, e até mesmo da 

própria justiça, encontram dificuldades em manter esse tipo de comunicação, muitas 

vezes conseqüência da própria questão burocrática.  
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Ainda segundo o relatório, “Grande parte do atraso e da desinteligência que 

ocorre na relação entre esses órgãos, que possuem atuação interdependente, 

decorre da burocracia na comunicação” (2012, p. 19). Essa burocracia repercute, 

ainda, na própria investigação e inquéritos policias. Prossegue o relatório: 

É comum que um inquérito, com um pedido de diligência, transite 
entre o delegado, o promotor e o juiz, por alguns meses, até que 
venha aos autos a informação de que a diligência é inviável, tempo 
que se pouparia com um contato telefônico ou mediante 
correspondência eletrônica, que poderia, inclusive, evitar o trânsito 
dos autos. 
 
 

E completa, citando a ausência de internet em algumas delegacias do país, 

inclusive na Paraíba (2012, p.57). 

 
Quanto ao acesso à internet, cinco Estados (Amazonas, Maranhão, 
Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins) responderam não terem 
acesso nos computadores da Polícia, sendo que vários gestores 
registraram, por iniciativa própria, que em seus Estados o acesso é 
limitado aos sites governamentais, o que merece atenção, já que 
para fins de investigação criminal há evidente necessidade de 
pesquisas em sites e portais não-governamentais, além de redes 
abertas de relacionamento. 

 

 De uma forma ou de outra, a mensagem que se extrai de tais depoimentos é 

que a percepção dos entrevistados está nitidamente voltada a necessidade de se 

obter novas ferramentas modernas, práticas e fundamentais para “bater de frente” 

com a criminalidade que por vezes tem superado a polícia em vários aspectos. 

A globalização é hoje um estímulo ao que ousamos denominar de 

“inteligência reversa”, uma vez que o crime organizado tem se valido de ferramentas 

cada vez mais sofisticadas para captar informações privilegiadas sobre a atuação 

policial em determinadas operações, informações tais que muitas vezes são 

passadas por terceiros que nem sempre se resumem apenas a essas práticas. Em 

relação aos crimes transnacionais, nos ensina Azevedo, citado por Cristina 

Rodrigues (2002), que há uma tendência de proliferação dessas atividades ilícitas no 

país, e daí a importância da inteligência de Estado e policial no combate aos 

grandes grupos.  

Essa essencialidade também se faz necessário no combate ao tráfico de 

armas no país, uma vez que se constata esse mesmo déficit   
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Tabela 9 – Efetividade da campanha nacional do desarmamento 
 

Categorias Subcategorias Exemplos 

 

 

 

 

 

Efetividade do 
programa 

 
 
 

 

 

Fechamento das 
fronteiras 

 

Não conseguiu 
reduzir a violência 

 
 
 
 
 
 
 

Apreensão de armas 
que não são 

utilizadas em crimes 
 
 
 
 
 
 

Apreensão de armas 

“Pela lógica simples quanto menor o número de 
armas em circulação menores seriam os índices 
de violência com armas de fogo, na prática, 
porém, o desarmamento não trouxe índices 
menores de violência e, de certa forma, deixou 
os cidadãos de bem a mercê dos delinquentes e 
sem chance de defesa.” (1) 

“[...] a maior parte dos índices de criminalidade 
decorrem de armas que não seriam abarcadas 
pela campanha do desarmamento. (2) 

“ A campanha do desarmamento foi um engodo. 
O cidadão de bem, que tinha uma arma 
registrada em casa ou no seu estabelecimento 
comercial, não é a razão da criminalidade que 
está aí”. (3) 

“A apreensão de armas pela polícia e a maior 
fiscalização nas fronteiras para evitar o ingresso 
de armas de fogo são essenciais para reduzir a 
criminalidade. (2) 

Fonte : Primária 

 

Conforme Zaluar (2012), a obtenção de armas de fogo no Brasil aumentou 

significativamente em algumas áreas como consequência dos novos modelos de 

crime organizado ligado ao narcotráfico. Quanto à efetividade da campanha do 

desarmamento no Brasil, foi possível constatar entre os entrevistados que a 

convivência experimentada por cada um indica a finalidade de redução da 

criminalidade no país ainda não alcançado pelo programa. Todos os entrevistados, 

sem exceção, relatam que o programa recaiu apenas sobre as armas usadas por 

pessoas de bem, e não as que são utilizadas por criminosos, que continuam a 

circular pelo país.  

Por fim, e não menos importante, mais uma vez se faz menção sobre a 

problemática fronteiriça e o tráfico, dessa vez, o de armas. Considerando que tráfico 

de drogas e armas de fogo andam lado a lado na dinâmica do crime, nos alerta 

Bichara (2012), que diferentemente das drogas que já trazem consigo uma origem 
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ilícita de berço, as armas surgem na linha da legalidade, e só posteriormente é que 

são desviadas para fins ilícitos. 

Percebemos também que a apreensão de armas estranhas das que são 

utilizadas pelos criminosos gerou em alguns dos entrevistados a idéia de impotência 

ante a criminalidade ascendente. Justifica-se esse pensamento, uma vez que 

qualquer atitude de defesa pessoal passaria a ser, a partir de agora, uma quase 

sentença de morte, considerando que a criminalidade estaria cada vez mais 

fortalecida e beneficiada com os desvios, a corrupção e os desmandos em nossas 

fronteiras. 

A polícia, em especial, tem um papel fundamental no trabalho corriqueiro de 

repressão as organizações criminosas que aqui atuam, e isso por que “são as 

organizações policias que desempenham as funções de controle social e repressão 

à desordem pelas quais o Estado se responsabiliza perante a sociedade” 

(FISCHER, 1985, p. 21). 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa foi uma oportunidade de examinar a vinculação da violência 

urbana associada ao narcotráfico fronteiriço com os resultados dos investimentos 

em inteligência em sua função preventiva de identificação das rotas do tráfico como 

forma de impedir sua entrada em solo brasileiro e sua chegada a outras regiões do 

país, inclusive na Paraíba. 

 A partir de uma análise inicial dos dados da criminalidade e dos investimentos 

nacionais e estaduais em segurança pública, percebemos que a aplicação genérica 

desses recursos no setor não tem sido 100% compatível com a redução da 

criminalidade no país, principalmente para os estados de fronteira, cujo índice de 

violência está diretamente ligado as atividades ilícitas da criminalidade organizada e 

do narcotráfico transnacional. 
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 Percebemos ainda que onde há uma atuação maior de grupos pontuais que 

se valem de medidas preventivas ligadas à inteligência(e não apenas repressiva) no 

combate ao tráfico fronteiriço, há também uma redução ou estabilidade no número 

de crimes violentos nessas regiões. 

 Da mesma forma, percebemos que nos estados fronteiriços onde houve 

menos investimentos nesse setor específico, ocorreu também certo aumento de 

crimes violentos, com algumas pequenas exceções. Percebemos também, que não 

apenas a quantidade genérica de investimentos no setor como também sua variação 

interna dos estados (com pequenas exceções) também guarda relação com a 

redução ou estabilidade no número de mortes violentas.  

 Outras tantas, alguns programas de repasse, financiamento ou fomento para 

a ampliação dos trabalhos de segurança pública no país tem sido verdadeiros 

entraves para pequenos municípios que não se encaixam nas exigências federais e 

acabam ficando de fora desses programas, assim como ocorre com algumas 

cidades da faixa de fronteira que são dominadas pelo tráfico de drogas e carecem 

desses recursos para a efetivação dos trabalhos preventivos de combate aos ilícitos 

fronteiriços. 

 Em alguns casos, verificamos que essas cidades só passam a se enquadrar 

em alguns dos programas quando seu índice criminal já encontram-se em estágio 

avançado, o que impede um maior investimento em atividades prévias de caráter 

preventivo. 

 A ausência de um esforço federal redobrado no controle do tráfico fronteiriço 

associado aos fatores burocráticos que mencionamos anteriormente são apenas 

algumas das facilidades encontradas pelo crime organizado na condução do 

narcotráfico e demais ilícitos correlatos ao longo da extensa faixa fronteiriça do país.  

 Segundo se percebe nas estatísticas nacionais e internacionais, essa não 

proteção efetiva nas principais rotas do tráfico internacional tem garantido ainda a 

distribuição dessas substancias para outros pontos do país, fomentando o aumento 

da violência nessas regiões. 

 Na Paraíba, a criação do programa Paraíba Unida Pela paz tem sido uma 

ferramenta fundamental para a contenção desse índice criminal no estado, uma vez 

que sua atuação preventiva – em especial, do uso da inteligência – tem garantido 
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uma operosidade incisiva nas ocorrências em regiões que mais necessitam do 

trabalho integrado das polícias, através, por exemplo, de intervenções planejadas.  

 Assim como a criação de grupos e programas de prevenção de drogas e 

crimes nas fronteiras, os resultados posteriores à criação do programa paraibano 

também foi compatível com o aumento na apreensão de narcóticos no estado e 

redução de crimes violentos letais intencionais (CVLIs). 

 A investigação dos dados coletados nas entrevistas também possibilitou o 

exame da realidade violenta que hoje se experimenta no estado, em que pese a sua 

recente redução no número de crimes violentos. A partir do pressuposto da 

percepção da criminalidade paraibana, percebemos no resultado da amostra 

quantitativa, por exemplo, que a violência local ainda é associada ao índice nacional 

por grande da amostra, sendo o tráfico de drogas incluso como um dos principais 

vetores dessa realidade violenta, fato tal que inclusive se confirma através das 

estatísticas atuais e oficiais da criminalidade apresentadas nesse trabalho. 

 Contudo, apesar da consciência dos entrevistados em relação a indispensável 

participação da sociedade na segurança pública do país, a grande maioria ainda se 

omite em prestar essa efetiva contribuição, o que tem prejudicado a própria atuação 

da polícia no combate aos crimes violentos e demais ilícitos ocorridos no país que 

quase sempre encontram-se associados de alguma forma ao narcotráfico. 

 A ausência de informações através de notificações prejudica ainda a própria 

investigação policial baseada na atuação preventiva de inteligência no combate aos 

vetores dessa ascendência criminal no país, o que contribui, por exemplo, para o 

baixo percentual de resolução de ocorrências homicidas atualmente. 

 Na comparação dos dados gerais coletados com as estatísticas das drogas e 

dos homicídios do país, percebe-se a tamanha facilidade que esses tóxicos tem de 

adentrarem em solo brasileiro e contribuírem para o aumento da criminalidade no 

país. A população, inclusive, também parece relacionar os efeitos perversos das 

drogas com os resultados da atividade de segurança do estado. 

 A ligação do uso desses tóxicos e do tráfico de drogas fronteiriço tem 

repercutido de forma significativa no aumento de homicídios no país, especialmente 

nos locais onde o mercado se faz presente como rota ou como destino final, a 

exemplo do que ocorre nas fronteiras e no nordeste atualmente. 
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 Os depoimentos dos participantes na análise qualitativa confirmam a tese  

anteriormente discutida e a muito tempo questionada da necessidade de adoção de 

medidas úteis e emergenciais para combater o tráfico de drogas na extensa zona de 

fronteira do país, uma vez que é dela que vem a grande maioria dos tóxicos que são 

negociados em território brasileiro.  

 A ausência de investimentos suficientes em outros departamentos 

especializados na supervisão das fronteiras tem feito com que vários estados do 

país carreguem para si o ônus da velha política de enxugar gelo, se gastando 

milhões em segurança pública enquanto a principal porta de entrada dessas 

substâncias no país permanece desguarnecida.  

 Diante do exposto, após a análise comparativa dos dados obtidos na presente 

pesquisa com as estatísticas gerais da criminalidade violenta no Brasil e na Paraíba, 

fica evidente que uma melhor qualificação nas atividades de informação e de 

inteligência na zona de fronteira são fundamentais para reduzir o tráfico de drogas e 

decorrente número de homicídios nessas regiões, impedindo assim, que armas e 

tóxicos cheguem a outras regiões do país e na Paraíba e estimulem ou financiem a 

criminalidade local, implantando o medo e o caos aos cidadão com os altos índices 

tradicionais de violência. 
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APÊNDICE – A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA PRÓ-REITORIA DE PÓS -GRADUAÇÃO 

E PESQUISA 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

RESOLUÇÃO CNS Nº 196/96 
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Prezada Sr(a)._______________________________________________________________ 
 
 Estamos desenvolvendo um estudo sobre a abertura das fronteiras brasileiras 
e sua relação com a violência crescente no país. O título da nossa pesquisa é: 
PESQUISA: TRÁFICO DE DROGAS NAS FRONTEIRAS: A insuf iciência de 
investimentos em inteligência e seus reflexos objet ivos na segurança pública 
no estado da Paraíba , e está registrada no SISNEP. Por isso, o(a) senhor(a) está sendo 
convidado(a) a participar deste estudo. 

Esclareço que durante o trabalho não haverá riscos ou desconfortos, nem tampouco 
custos ou forma de pagamento pela sua participação no estudo. A fim de garantir a sua 
privacidade, seu nome não será revelado. 
 Estaremos sempre a disposição para qualquer esclarecimento acerca dos assuntos 
relacionados ao estudo, no momento em que desejar, através do telefone (83) 3216-7405,no 
seguinte local: Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. 
Localizado na Universidade Federal da Paraíba: Cidade Universitária (Bairro Castelo 
Branco) - João Pessoa - PB - Brasil - CEP: 58051-900 Fone: (83) 3216-7200. 

É importante que o(a) senhor(a) saiba que a sua participação neste estudo é 
completamente voluntário(a) e que o(a) senhor(a) pode recusar-se a participar ou interromper 
sua participação a qualquer momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você 
tem direito. 
 Pedimos a sua assinatura neste consentimento, para confirmar a sua compreensão em 
relação a este convite, e sua disposição a contribuir na realização do trabalho, em 
concordância com a resolução CNS nº 196/96 que regulamenta a realização de pesquisas 
envolvendo seres humanos.  
 
Desde já, agradecemos a sua atenção.  
 

PHILLIPE GIOVANNI ROCHA MARTINS DA SILVA 
Pesquisador responsável 

 
Eu,____________________________________, após a leitura deste consentimento declaro 
que compreendi o objetivo deste estudo e confirmo meu interesse em participar desta 
pesquisa. 
 
____________________________                                              João Pessoa, ____/____/____ 
     Assinatura do participante 
APÊNDICE – B 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADO 
 

Entrevista realizada com membros da sociedade civil  em geral 
 
 

1) Nome: 

2) Local onde reside: 

3) Lugar de origem: 
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4) Idade: 

5) Data:___/___/___ 

 

 

6) Sobre sua percepção da criminalidade nos dias at uais, você considera a Paraíba um 
estado muito, pouco, ou extremamente violento? 

(      ) Muito                   (      ) Pouco                     (      ) Extremamente 

 

7) O senhor(a) considera que a violência suportada na Paraíba é conseqüência da evolução 
violenta experimentada a nível nacional? 

(       ) Sim                     (      ) Não 
 
 

8) Qual dos itens abaixo você considera como os gra ndes responsáveis pelo aumento da  
violência na Paraíba e no Brasil? 

 
(      ) Pobreza                                   (       )  Urbanização acelerada 
 
(      ) Tráfico de drogas                     (       ) Desemprego 
 
(      ) Influência da mídia                    (       ) Legislação penal branda 
 

       (      ) Decadência do sistema prisional  (       ) Desigualdade social 
 

9) O uso da inteligência na segurança pública é hoj e uma ferramenta indispensável para o 

estado no combate à criminalidade organizada ligada  ao tráfico de drogas. Como membro 

da sociedade civil, você considera que a sociedade deve sempre contribuir de alguma 

forma para a viabilização da atividade de segurança  pública em geral? 

(   )   Sim 

(   )   Não 

 

10) A notificação da ocorrência criminal à autorida de policial é uma medida que viabiliza a 

atuação das atividades de inteligência na contenção  da criminalidade. Alguma vez você já 

foi vítima de algum crime e se omitiu de notificar a ocorrência? 

(   ) Sim, uma única vez 

(   ) Sim, mais de uma vez 

(   ) Não, sempre notifiquei.  

(   ) Nunca fui vítima 
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APÊNDICE – C  
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA NÃO-ESTRUTURADO 

Entrevista realizada com desembargador, delegado es tadual e policial federal 

 

1) O senhor(a) considera o consumo e o tráfico de drogas como um dos 

principais problemas relacionados ao alto índice de violência no país?Caso a 

resposta seja positiva, quais outros fatores o senhor (a) também considera 

como agravante dessa realidade? 

2) Segundo o anuário brasileiro de segurança pública, o Brasil gastou em o 

equivalente a 61 bilhões de reais no setor, qual seria o grande responsável, 

na sua opinião, pelos resultados ainda insatisfatórios? 

3) O tráfico de drogas fronteiriço pode ser apontado como um dos principais 

responsáveis pela atuação do crime organizado na Paraíba?Por quê? 

4) Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, as regiões de 

fronteira do país (Norte, Centro-Oeste e Sul), que se mesclam em meio ao 

narcotráfico transfronteiriço, perdem para o nordeste no percentual de 

homicídios. Qual seria a justificativa desse destaque nordestino? 

5) Na sua opinião, a legalização do uso de narcóticos pode ser uma medida 

válida para frear o aumento do crime decorrente do tráfico? Por quê?  

6) Qual seria, na sua opinião, a maior prioridade que o estado deveria ter 

quando o assunto é segurança pública? 

7) O senhor(a) considera que a Paraíba investe hoje o mínimo necessário no 

setor de inteligência como auxílio na solução de crimes?Como essas 

ferramentas, na sua opinião, poderiam ser aprimoradas? 

8) A campanha nacional do desarmamento, na sua opinião, repercute 

diretamente no índice de violência do país?Se sim, como justificar o aumento 

da criminalidade, apesar do grande número de armas arrecadadas no Brasil 

nos últimos anos? 

 
 


