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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral estudar o processo de 

negociação entre Brasil e Paraguai referente à temática dos ilícitos transnacionais e, 

mais particularmente, sobre a atividade contrabandista na Tríplice Fronteira. O cerne 

da pesquisa será pensar como o problema dos ilícitos transnacionais é enfrentado 

pelos atores políticos brasileiros que estão direta ou indiretamente relacionados com 

o controle e a formulação da agenda externa referente à temática. Com isso, é fito 

não apenas investigar os efeitos acarretados pela atividade clandestina na economia 

nacional. Mas também, analisar como a diplomacia e as instituições que trabalham 

com o tema – Ministério das Relações Exteriores; do Comércio Exterior, Indústria e 

Transportes; o Itamaraty; a Secretária da Receita Federal; as respectivas 

Embaixadas e, também; a Polícia Federal - estão reagindo frente a esse quadro de 

fortalecimento acelerado do crime organizado e, ainda, como se insere a questão do 

contrabando nas negociações entre Brasil e Paraguai.  

Primordialmente, o estudo focalizará as posições estratégicas e os princípios 

defendidos pelo Brasil em relação a essa temática, discutindo questões como a 

receptividade brasileira às propostas multilaterais e a apresentação de projetos na 

área, bem como a postura e a consistência na resolução de possíveis impasses no 

procedimento da barganha.  Além disso, a investigação será efetuada partindo de 

três principais variáveis como: a consolidação do Mercosul, a redemocratização dos 

países em debate e a expansão do crime organizado global. Julgamos serem estes 
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os fatores fundamentais que nos possibilitarão elucidar sobre a incorporação do 

tema na agenda bilateral 

Enfim, tentaremos destacar a importância de uma abordagem política no 

tratamento da questão do crime organizado, pois embora se trate de uma velha 

ameaça que tem convivido com a humanidade ao longo dos anos, na atualidade, 

esse fenômeno assume características transnacionais, com patamares expressivos 

de atuação. 
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Abstract 

 

The aim of this research is to study the negotiation process between Brazil and 

Paraguay on transnational illicits, especially smuggling activities on the Triple 

Frontieer. We have tried to establish how Brazilian political actors – who are either 

directly or indirectly in charge of controlling and foreign policy-making regarding illicits 

– address said issue. We also aim to investigate the effect caused by smuggling 

activities on national economy. Regarding diplomatic and government institutions, we 

have tried to establish how the Ministry of Foreign Relations, the Ministry of Foreign 

Trade, Industry and Transportation, the Department of Federal Revenue, the Brazili 

and  Paraguayan Embassies, and, finally, the Federal Policy react in response to a 

scenario of increasing organized crime and smuggling in trade negotiations between 

Brazil and Paraguay. 

 Primordially, we would focus the strategical positions and the principles 

defended for Brazil on the combat to smuggling activities. The aim is to know, how 

the Brazil  receives to the multilateral proposals and which projects were presentation 

on transnational ilicit.  Moreover, the inquiry will be effected leaving of three variable 

as:  the consolidation of the Mercosul, the redemocratization of the countries in 

discuss and the increasing transnational organized crime.  We judge to be these 

things the basic factors that it will make possible to elucidate on the incorporation of 

the subject in the bilateral agenda. 

 We will try to detach the importance of a boarding politics in the treatment of 

the organized crime question, therefore it threats of the old problematic that it has 
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coexisted with humanity to the long of the years. In the present time, this 

phenomenon assumes transnational characteristics. 
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Introdução 

 

Há muitos anos o Brasil vem sofrendo com os efeitos acarretados pela 

atividade do contrabando1 presente no país. Além dos males provocados na 

economia nacional, como a evasão de divisas; a entrada de produtos ilegais no 

mercado brasileiro gera uma perda substancial em postos de trabalhos formais, 

causam prejuízo às empresas que atuam legalmente e, ainda, afeta a segurança 

pública do país.  

Grande parte desse comércio clandestino nasce na fronteira do Brasil com o 

Paraguai. É pela região que os produtos contrabandeados entram em território 

brasileiro e se difundem sobre o vasto mercado consumidor. Calcula-se que cruzam 

a fronteira entre Brasil e Paraguai um volume de contrabando na ordem de R$ 9 

bilhões por ano. Desse volume, os cigarros aparecem em primeiro lugar. Estima-se 

que, todo ano, há um abastecimento no Brasil na ordem de 45 a 48 bilhões de 

unidades ilícitas, isto é, 1/3 do total de cigarros vendidos no país2. 

Segundo o depoimento dos técnicos da Receita Federal, uma das principais 

causas da concentração do maior número de fraudadores no setor de tabaco é a 

pesada carga tributária brasileira que incide sobre o fumo, representando 

basicamente 75% do valor final do produto.3 Por exemplo, uma carteira de cigarros 

quando sai da fábrica custa 0,30 centavos no contrabando, 0,35 na evasão fiscal e 

                                                 
1 Contrabando é um crime praticado por um particular contra o Estado. Consiste na importação e 
exportação de mercadorias proibidas. 
2 Ver em Seminário Internacional sobre fraudes no setor de cigarros, promovido pela Secretaria da 
Receita Federal.  
3 Informações retiradas do endereço eletrônico www.jb.com.br de 06/11/2001 
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0,25 no mercado legal. No entanto, somando 0,83 de tributos sobre a mercadoria 

lícita, esta passa a custar 1,31, já no contrabando, o produto final custará 0,74 

centavos.  

No Brasil, a ilegalidade no setor de cigarros apresentou grande expansão, 

especialmente, a partir da criação do imposto de exportação4 de cigarros para países 

limítrofes, em 1998. A medida foi adotada pelo governo federal com o objetivo de 

conter a fraude conhecida como “passeio do papel”, em que os produtos não são 

sequer movimentados, mas apenas os documentos recebem os carimbos 

certificando a exportação. Quer dizer, com essa prática os produtos ficavam isentos 

de qualquer tipo de taxação quando exportados e reingressavam no país sobre a 

forma de contrabando ou descaminho5.  

Além disso, como resultado da alta tributação incidente, houve um 

conseqüente aumento de indústrias de cigarros paraguaias instaladas na região que 

dá acesso ao mercado brasileiro, sobretudo, em decorrência das vantagens 

oferecidas pelo país vizinho (Paraguai) às empresas de cigarros, sendo a menor 

carga tributária da região, representando cerca de 15% do custo do fabricante no 

país, o que significa um imposto de apenas 1,5% do preço final destinado ao 

consumidor. O Paraguai concede, também, a quem queira lá investir, cinco anos de 

isenção do impostos de renda e do imposto de importação sobre as máquinas. 

Acrescenta-se a essas vantagens, a possibilidade das empresas de não estabelecer 

                                                 
4 O decreto n° 2.876 de 14/12/1998 estabeleceu que os cigarros quando exportados para a América 
do Sul, América Central, inclusive Caribe, sujeitar-se-iam a um imposto de exportação com alíquota 
de 150%. Incidiria, ainda, o IPI com alíquota específica normal aplicável ao produto comercializado no 
mercado interno. O objetivo dessa tributação era realmente tornar proibitiva a exportação de cigarros 
para países situados nas regiões mencionadas (relatório CPI, pg 84).  
5 Descaminho consiste na fraude do tributo em razão da entrada, saída, e consumo de mercadorias 
não proibidas no país, ou seja, trata-se de uma fraude fiscal. 
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vínculos trabalhistas com seus funcionários e, ainda, a quase inexiste fiscalização no 

país6. 

Mas além dos cigarros, outros setores da economia são vítimas do mercado 

ilícito como é o caso dos softwares e da indústria fonográfica. Este primeiro setor é 

também um dos mais atingidos pela falsificação, sendo 56% dos programas de 

computadores em uso no Brasil, cópias ilegais, o que representa para a receita uma 

perda de R$ 915 milhões. Já com a indústria fonográfica perde-se R$ 600 milhões, 

sendo 52% do mercado pertencentes ao CDs piratas. Uma pesquisa realizada pelo 

Instituto Franchini apontou que cerca de 110 milhões de CDs piratas são 

movimentados pelo mercado ilegal, o que significa um montante de R$ 780 milhões 

por ano, ou seja, mais de U$ 500 milhões de impostos não arrecadados pela União, 

Estados e Municípios7.  Em geral, essa economia informal em outros países chega a 

cerca de 10 a 15 % do PIB, porém no Brasil, o mercado ilícito ultrapassa os 25%8.  

Esse fluxo de mercadorias contrabandeadas do Paraguai tem, atualmente, 

quatro portas de entrada em território brasileiro. A principal delas está entre as 

cidades de Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero, pois é uma fronteira seca, com 

600 Km de extensão e com quase nenhum tipo de fiscalização do Estado. As demais 

rotas de entrada do comércio ilícito trans-fronteiriço estão situadas nas cidades de 

Guairá e Mundo Novo e por Foz do Iguaçu, donde a Ponte da Amizade é a principal 

rota do “contrabando formiga”·9 

                                                 
6 Informações presentes no Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pirataria. Pág 48 
7 Ibdim, pg: 148 
8 Informações obtidas no endereço eletrônico www.cnn.com.br de 12/06/2002 na matéria “Brasil e 
Paraguai realizam ações conjuntas para combater o contrabando” 
9 Contrabando formiga é o nome utilizado para caracterizar o comércio ilícito de pequena escala, 
geralmente feita por pessoas (nomeadas de mulas) contratadas pela rede organizada do crime para 
transportar pela fronteira mercadorias de pequeno porte.  
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Além das grandes deficiências nos mecanismos de fiscalização, outro fator 

que agrava ainda mais o caso referente ao contrabando na região da fronteira é a 

rentabilidade que o mercado negro gera a alguns setores da sociedade paraguaia, 

pois não apenas grande parte de sua população trabalha e sobrevive dos lucros 

advindos da clandestinidade, mas principalmente parte do setor público e da elite 

governamental. No contrabando paraguaio há um envolvimento das oligarquias 

econômicas, políticas, sociais e militares do país, ou seja, as atividades ilícitas são 

desenvolvidas por uma rede organizada do crime que há anos está encostada no 

poder. Essas elites possuem muitos vasos comunicantes dentro e fora do setor 

público, o que dificulta o trabalho de combate ao contrabando. Além disso, a 

fragilidade das instituições políticas e a deficiência do aparato jurídico característico 

do país são os demais fatores que facilitam a instalação da delinqüência organizada 

no governo. 

Essa contaminação do poder político paraguaio pela máfia, como poderemos 

ver ao longo da dissertação, ocorreu principalmente durante o longo período da 

ditadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), que facilitou o desenvolvimento da 

atividade ilícita no país. No geral, dois fatores envolveram todo esse período 

ditatorial como a estatização da economia e a privatização do Estado, ou seja, de um 

lado houve uma crescente intervenção por parte do governo na dinâmica econômica 

do país e, por outro, houve uma apropriação privada dos recursos estatais, com base 

nas relações clientelistas de poder. Com isso, algumas questões tornaram-se 

recorrentes, configurando parte da história nacional, tais como: o crescimento das 

atividades informais e do comércio ilícito; a utilização de cargos públicos para fins 

privados e o conseqüente aumento na corrupção da burocracia. Só para citar alguns 



 14

nomes envolvidos no contrabando que participam (ou participaram) de postos do alto 

escalão governamental temos: Alfredo Stroessner, Gustavo Stroessner (filho), 

Andrés Rodriguez, Luiz Gonzalez Macchi, Lino César Oviedo, Juan Carlos 

Wasmosy, Raul Cubas, Juan Carlos Calaverna, Euclides Acevedo, etc, todos 

representantes do Partido Colorado (Miranda, 2001) 

 Não obstante, mesmo após a retirada de Alfredo Stroessner do poder, a 

corrupção e o contrabando foram às atividades que permaneceram alocadas na 

máquina estatal. O que se verificou foi apenas uma vitória de uma outra facção 

organizada do crime que disputava além do poder político, um espaço na ilegalidade.  

Esses fatores - especialmente no que concerne aos aspectos estruturais 

característicos da sociedade paraguaia - têm resultados diretos nas negociações 

diplomáticas bilaterais envolvendo o tema do contrabando. Isso por que, no 

Paraguai, o crime organizado transpassou os limites da política para regimentar a 

sociedade como um todo, intervindo como fator proeminente na atividade econômica 

e impondo um estilo de vida a toda população.    

Diante desse quadro, o objetivo, ao longo desse estudo, é analisar os 

processos de barganha referente à temática, já que há uma situação de aparente 

conflito de interesses, onde de um lado temos o Brasil, sendo amplamente 

prejudicado pela atividade do contrabando e, de outro, o Paraguai, um país 

contaminado pelo setor ilícito.  

Dessa maneira, para se compreender melhor esse diálogo bilateral, é 

fundamental que se verifique o posicionamento de ambos os países no 

enfrentamento político da problemática ao longo dos anos. Neste sentido, é 

essencial que se destaque os principais fatores que contribuíram para a retomada do 



 15

tema na agenda internacional e bilateral (Brasil e Paraguai). Isso porque pudemos 

identificar, embora de maneira incipiente, uma tendência à alteração de 

comportamento dos governos brasileiro e paraguaio em relação à temática, 

colocando a questão como prioritária na agenda bilateral. Até o início da década de 

90, o contrabando não era tema de grande preocupação do governo brasileiro, 

tampouco do governo paraguaio. A problemática só foi questão de debate mais 

aprofundado na agenda bilateral a partir do segundo mandado do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, que passou a buscar uma cooperação do Paraguai 

para conter o avanço da atividade clandestina na região.  

Essa alteração de enfoque nas negociações é decorrente, segundo nossa 

hipótese, de três fatores essencialmente: a constituição do Mercosul e a produção de 

um sistema de normas referente ao combate ao contrabando na tríplice fronteira; a 

incorporação de novos temas10 na agenda de segurança internacional pós-Guerra 

Fria; e o processo de redemocratização de ambos os países.   

Assim, para a composição do debate acerca desse assunto, o trabalho foi 

dividido em três seções e sub-capítulos. Na primeira parte, a proposta foi estabelecer 

um quadro histórico-analítico que possibilitasse entender como se projetou a questão 

do contrabando na relação entre Brasil e Paraguai ao longo dos anos. Neste item, a 

discussão trazida é como o comércio ilícito enraizou-se nas estruturas da sociedade 

paraguaia e quais foram as consequências que o desenvolvimento do setor 

acarretou ao país.  A ênfase do capítulo foi atribuída à disseminação da ilegalidade 

                                                 
10 No período pós Guerra Fria, a chamada “agenda soft” passa a adquirir importância no debate 
internacional, discutindo questões como o tráfico de drogas, crime organizado, corrupção, corrupção, 
desmatamento entre outros. Anteriormente, essas temáticas possuíam caráter marginal na agenda 
externa dos Estados. 
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na economia e na política paraguaia, que foi vítima de sucessivos golpes de Estado 

disputada entre máfias. 

Já no segundo capítulo, a idéia foi demonstrar as etapas sucessivas de 

negociação em torno da questão do contrabando, desde o âmbito multilateral, 

perpassando pelo debate regional (Mercosul) e bilateral. Nesta seção, o destaque foi 

dado às normas produzidas como: atas, acordos e tratados correspondentes ao 

tema dos ilícitos. Quer dizer, procuramos demonstrar os elementos que contribuíram 

para que o tema do crime organizado passasse a obter relevância na agenda 

internacional pós-Guerra Fria. Além disso, objetivou-se avaliar como a abertura do 

mercado regional e a institucionalização das relações exteriores dos membros 

associados ao Mercosul alteraram a dinâmica referente ao assunto. Neste item, 

veremos também como a alteração do discurso do atual presidente paraguaio 

(Nicaor Duarte Frutos), em relação aos seus antecessores sobre o combate ao 

comércio clandestino tem se manifestado nas relações diplomáticas com o Brasil e 

nas medidas práticas adotadas bilateralmente.   

Na terceira parte da dissertação, buscou-se enfatizar o posicionamento do 

governo brasileiro nas negociações envolvendo o tema do mercado ilegal. Com isso, 

o objetivo foi discutir questões como: a receptividade do país às propostas 

multilaterais, a atuação do Congresso Nacional na produção de legislação interna na 

área e, ainda, a organização da sociedade civil (através dos grupos setoriais) no 

combate a concorrência desleal. Em outros termos, o objetivo foi analisar como o 

contrabando vem sendo tratado pelos formuladores da política externa brasileira, 

considerando, para isso, as demandas domésticas nos processos de negociação 

acerca desses delitos.  
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Não obstante, como a questão do contrabando tem sido pouco trabalhada 

pelas Ciências Sociais, repercutindo na insuficiência de bibliografia sobre o tema, 

nossas considerações, neste capítulo, foram baseadas no levantamento de dados 

qualitativos primários, ou seja, entrevistas, discursos e documentos oficiais, o que 

certamente implicou em uma escolha particular no tratamento do objeto em questão. 

Dessa maneira, a reconstrução desse cenário foi realizada através de depoimentos 

específicos sobre o tema, feitas com diversas personalidades como: do Itamaraty, 

Pedro Bretas (Chefe da Divisão da América Meridional-I), Marcos Vinícius Pinta 

Gama (Coordenador Geral de Combate aos Ilícitos Transnacionais),  Leonardo 

Sotero Caio (Primeiro secretário da Divisão da América Meridional-I), com a 

diplomata Gláucia Gauch, com Luis Galvão (Primeiro Secretário de Assuntos 

Políticos) e com Luiz Augusto de Castro Neves (embaixador do Brasil no Paraguai); 

da Receita Federal Brasileira foi entrevistado o chefe da Agregadoria Tributária e 

Aduaneira Evandro Pedro Pinto; e, finalmente, contamos com o depoimento do 

representante do grande empresariado prejudicado com as atividades ilícitas na 

fronteira11, Emerson Kapaz, presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial 

(ETCO). 

Já na parte conclusiva, procurei expor algumas das reflexões que nortearam a 

construção dessa dissertação, os resultados encontrados a partir das pesquisas 

documentais e qualitativas e os questionamentos que permaneceram contestáveis 

ao longo do trabalho.  

                                                 
11 Empresas de cigarros, brinquedos, Indústria fonográfica, Industria de refrigerantes, de combustíveis, 
de produtos eletrônicos, softwares, etc. Recentemente as principais empresas ligadas a esses setores 
agregaram-se com o objetivo de combater a sonegação fiscal e a pirataria. Dessa iniciativa surgiu o 
Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (Organização não-governamental). 
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As dimensões normativas da ordem mundial são inevitáveis e interpenetrantes, 
contudo, mesmo assim é possível discriminar e analisar separadamente as 
dimensões empíricas. Lembrando que as observações podem transformar-se 
sutilmente em julgamentos, podemos descrever atividades e antecipar 
resultados, sem chegar a aprovar ou reprovar as primeiras, aplaudir ou lamentar 
os segundos. Quando menos, é possível ter mais êxito relativo na suspensão ou 
na postergação dos julgamentos. Assim, como estudioso da teoria normativa 
esta sempre pronto para caracterizar as qualidades desejáveis ou indesejáveis 
inerentes a uma atividade, a uma atividade, a um resultado, ou a uma instituição. 
Da mesma forma, o estudioso da teoria empírica está sempre alerta para o que 
constitui ou pressagia determinado resultado, atividade ou instituição, 
independentemente de sua desejabilidade. Com efeito, pode-se muito bem 
argumentar que quanto mais as avaliações e as recomendações normativas se 
basearem em estimativas empíricas adequadas, mais, provavelmente, serão 
incisivas e efetivas (Rosenau, 2000:25).  
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Capítulo I 

O Crime Organizado no Paraguai  
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1.1) Estado e o crime organizado: conflito ou cooperação? 

 

 O crime organizado não é um fenômeno novo. Não está vinculado a nenhuma 

religião ou ideologia. Não é próprio de uma cultura ou de um povo em particular, mas 

sim, o resultado da própria história da humanidade. Há muito tempo tem-se convivido 

com essas ameaças que constituem o caráter variado do crime organizado como: a 

lavagem de dinheiro, o contrabando, o tráfico de drogas e armas, a corrupção, etc. O 

grande diferencial que o caracteriza atualmente é a sua conversão de um fenômeno 

localizado para um problema transnacional com patamares globais de atuação. 

Este tipo de comportamento delitivo teve seu auge e diversificação nas 

últimas décadas. Aproveitou-se do fenômeno da globalização e do acelerado avanço 

tecnológico, especialmente, nas áreas de transporte e telecomunicações, para 

expandir suas atividades, beneficiando-se ora das facilidades resultantes do 

movimento global como: a nova forma da geopolítica, a permeabilidade das 

fronteiras e o mercado internacional; ora pelas falhas decorrente desse mesmo 

processo como: a desregulamentação do sistema financeiro mundial e a deficiência 

dos Estados no controle referente aos movimentos de desterritorialização. (Held e 

Macgrew, 2002) 

 Esse novo aspecto adquirido pelo crime organizado na era da globalização 

possui características multifacetadas e bastante peculiares. Com uma estrutura 

complexa que lembra mais uma organização formal do que um conjunto 

indefinidamente entrelaçado de criminosos, a delinqüência organizada transnacional, 
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compõe-se a partir de uma cadeia hierárquica de comando, cujo poder reside no 

chefe e, sua sucessão é delegada a seus eleitos de confiança que, em geral, possui 

algum laço de parentesco com o comandante. (Abadinsky, 2000) Caracteriza-se, 

também, pela divisão de trabalho, que inclui um sistema de administração e regras 

extremamente rígidas, que devem ser seguidas por todos os envolvidos.  Além disso, 

possuem uma vasta rede de recursos, o que possibilita o suborno de funcionários 

desde os baixos até os mais altos escalões dos três poderes do Estado. Quando um 

inimigo resolve cruzar o caminho dos mafiosos é rapidamente aniquilado e, quando 

não o fazem, é porque medem a diferença de força.  Nestes casos, buscarão 

debilitá-lo utilizando-se dos meios de intimidação, infiltração, vantagem ou suborno.  

(Mingardi, 1996) 

 Acrescenta-se a essas características, outros fatores como, por exemplo, o 

relacionamento do crime organizado com o aparelho estatal, seja por meio de uma 

deliberada impunidade dos delinqüentes, seja por clientelismos, através de obtenção 

de favores de correspondentes em órgãos públicos. Nestes casos, a corrupção12 é o 

mecanismo mais apropriado para se valer de benefícios e agir com eficácia nas 

transações ilícitas. (Willians & Hayon, 2002) 

 Assim, partindo dessas definições é possível apreender os principais 

elementos que sintetizam a natureza dessa realidade complexa e difusa do crime 

organizado como: 1) a acumulação de riqueza indevida; 2) o planejamento 

empresarial; 3) o uso de meios tecnológicos sofisticados; 4) a divisão funcional das 

atividades; 5) a conexão estrutural ou funcional com o poder público; 6) o alto poder 

                                                 
12 Define-se como corrupção o abuso da função pública para obter ganhos pessoais diretos ou 
indiretos, tais como: suborno, nepotismo na contratação de pessoal, roubo de ativos do Estado e mal 
uso dos fundos públicos.  



 22

de intimidação; 7) as conexões locais, regionais e internacionais com outras 

organizações criminosas. (Borges, 2002) 

 Ao avaliar o caso especifico do Paraguai, Aníbal Miranda (2001) propõe uma 

classificação, diferenciando a categoria geral do crime organizado segundo sua 

graduação de poder. Essa distinção é estabelecida partindo da divisão em quatro 

grupos: 

1) O primeiro grupo pertence às quadrilhas urbanas e campesinas as quais 

são as responsáveis pelo contrabando de média e pequena escala. Segundo o 

autor, em geral, essas quadrilhas estão organizadas e mantém-se ativas em bairros 

ou zonas da cidade, ou em pequenos municípios. 2) Já as bandas mais numerosas e 

organizadas pertencem ao grupo das bandas criminais, possuidoras de 

movimentação própria de capital, armamentos e meios de locomoção relativamente 

modernos. Seu raio de ação alcança níveis regionais. 3) O terceiro grupo, chamado 

pelo autor de grupos organizados, atua dentro de um território maior, em várias 

cidades ou em nível nacional, com projeção trans-fronteiriça. Em geral, contam com 

a proteção de pessoas do alto escalão de poder. Como exemplos de grupos 

organizados temos: os cartéis colombianos13, as Tríades Chinesas14, a máfia 

russa15, a máfia italiana16 e a Yakuza japonesa. Filiais das tríades e da Yakuza 

encontram-se em Ciudad Del Este. Anteriormente, como observa Miranda, havia 

                                                 
13 Os cartéis colombianos estão ligados ao tráfico de entorpecentes e ao contrabando. 
14 A Tríade Chinesa atua na China e no sudeste asiático, principalmente em Hong Kong, Taiwan e 
Pequim. É composta por diversas outras organizações como: Sun Yee, 14K, Wo Federetion, United 
Banboo, Four Seas Band, Great Circle e, no Japão, Yakusa. Estas estão, no geral, envolvidas em 
prostituição, jogo, extorsão, tráfico de entorpecentes e controle de camelôs. 
15 A Máfia Russa, denominada “Organizacija”, atua sobre forma de contrabando de componentes 
nucleares, gás petróleo e armas de fogo. 
16 A Máfia Siciliana - Costra Nostra, atuante na Sicília, na Itália e no Mediterrâneo É uma das mais 
antigas organizações criminosas e suas atividades são bastante diversificadas abrangendo desde o 
contrabando, até o monopólio do jogo e o tráfico de heroína.  
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nexos orgânicos entre os cartéis de Medellín, Calli, Santa Cruz de la Sierra e a máfia 

local. Mas, devido às sucessivas divisões da cúpula e a progressiva debilidade da 

ligação entre Partido Colorado e Forças Armadas, a estrutura centralizada da única 

organização criminal no Paraguai dividiu-se em várias facções. 4) O quarto grupo é 

denominado pelo autor de organizações-Estado, cujo principal instrumento de 

atuação é o governo. São compostas por autoridades executivas, legislativas e 

comandantes militares. Atuam abertamente utilizando-se de mecanismos oficiais 

para sua proteção, sobretudo, partindo do domínio sobre o aparato jurídico de uma 

nação. Possuem, também, alta capacidade de captar para si líderes políticos, 

sindicais e formadores de opinião. (Miranda, 2001:14)  

Este último grupo é o que caracteriza predominantemente o crime organizado 

no Paraguai. São muitos os nexos existentes entre máfia e poder político no país. Lá, 

a corrupção sistêmica tem suas raízes nas estruturas políticas, econômicas, culturais 

e legais. A fragilidade das instituições políticas e o debilitado ordenamento jurídico do 

país possibilitou o crime organizado instalar-se e contaminar toda a máquina. As 

facções do crime organizado passaram, então, a gozar de total liberdade, atuando 

indiscriminadamente em todo território nacional. (Borges, 2002)  

Esse processo foi, especialmente, visível no país a partir da década de 50, 

quando o general Alfredo Stroessner toma o poder mediante a um golpe. Sua 

relação com a delinqüência organizada era bastante clara. Quando Alfredo 

Stroessner era apenas general de Brigada não possuía mais que uma casa no 

Paraguai e seu saldo não ultrapassava a USD 5.500. Mas, após 42 anos no poder, 

Stroessner e seu filho Gustavo possuíam, em 1989, um ativo conjunto de USD 2.500 

milhões em dinheiro, com contas bancárias na União de Bancos Suíços, Citibank, 



 24

Chase Manhattan Bank, Banque Paribas, Banque Worms, Banco Exterior da 

Espanha e no Banco do Brasil. Imóveis em Assunção, Ayolas, Ciudad del Este, 

Buenos Aires, Guaratuba, Zurich, Miami Beach, Punta del Este, Madrid, Mar do 

Prata. Além disso, fábricas, financeiras, empresas de construção e seguros no 

Paraguai, Argentina, EUA e Alemanha. Possuíam também Hotel Cassino em 

Assunção, Foz do Iguaçu e Buenos Aires. Eram acionistas do BANCOPAR, Alfa-

Beta construções e, CONEMPA - consórcio de empresas paraguaias que participou 

das principais obras em, Itaipu e Yacyretá. (Miranda, 2001: 391)  

 Foi, especialmente, a partir desse período, que o controle do Estado pela elite 

cívico-militar tornou conveniente à relação de interesses cruzados entre o crime 

organizado e a política, criando as bases para existência de uma dinastia do estilo 

mafioso. O objetivo de Alfredo Stroessner era colocar seu filho Gustavo como seu 

sucessor no poder. No entanto, essa possível sucessão não era vista por todos com 

bons olhos, especialmente entre os amigos do general Andrés Rodriguez (Partido 

Colorado), o qual possuía a ambição de suceder Stroessner. Entre esses amigos 

encontravam-se figuras de destaque na política paraguaia como Luiz Maria Argaña, 

Aldo Zucolillo e Conrado Pappalardo17.  

Andrés Rodriguez disputava com Gustavo Stroessner além do poder político o 

controle do narcotráfico. Rodriguez juntamente com Lino Oviedo possuía também 

uma rede que exercia as mais diversas atividades ilícitas. De sua propriedade, a 

pista de Santa Helena e Hernandarias serviam para movimentar grande parte do 

contrabando que tinha como principal destino o mercado norte-americano. Durante 

esse período de proliferação do crime organizado no Paraguai, os generais tinham 
                                                 
17 Todos políticos do Partido Colorado. 
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carta branca para todos os tipos de atividades lícitas e ilícitas. No ramo de 

importações e exportações foram respaldados por decretos executivos que lhes 

permitiam triangular todo tipo de mercadoria. O decreto n° 679 de 27/09/1963 e outro 

complementar de 1964 estabeleceram tratamentos especiais para o trânsito de 

mercadorias, isto é, aquelas despachadas sem necessidade de trâmites aduaneiros. 

(Menezes, 1987)    

Além desses, outros inúmeros atores políticos de renome na história nacional 

estão envolvidos com o contrabando na região. Procuramos, então, destacar 

algumas das personalidades dessa corporação que é símbolo da avassaladora 

impunidade que rodeia o crime organizado paraguaio-brasileiro. 

Júlio Osvaldo Dominguez Dibb é um dos grandes nomes de destaque quando 

o tema é o contrabando de cigarros. É dono de uma das maiores empresas 

falsificadoras no Paraguai a chamada Tabacalera Boqueron, que tem uma 

subsidiaria em Ciudad Del Este - a Cia de Tabacos Montecarlo. O mercado 

consumidor brasileiro é o principal destinatário dessas empresas, as quais produzem 

pelo menos 13 marcas de cigarros de peso – todos falsificados - tais como: Belmont, 

Campeão, Derby, Indy, LS, Minister, Mistura Fina, Mustang, Oscar, Plaza, Ritz, US e 

Vanguard.. Dibb é um homem que goza de amplos poderes dentro do país. 

Atualmente, além de ser o principal acionista das referidas Tabacaleras é também 

presidente do Olímpia e, ainda, controla uma rede de comunicações composta por 

mais de 20 estações e um dos principais jornais do país, o La Nación. Devido a sua 

enorme influência nos mais diversos setores, inclusive no interior do Partido 

Colorado, Osvaldo Dibb tentou, por inúmeras vezes, registrar, no Paraguai, o selo de 

controle da Receita Federal brasileira que identifica o pagamento do IPI (imposto 
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sobre importações), sendo este uma das principais ferramentas para dificultar o 

contrabando. Um dos seus principais interlocutores no Brasil é Roberto Deletério da 

Silva, também conhecido como Lobão. Segundo o relatório da CPI da Pirataria, há 

evidências concretas dessa ligação entre os dois, que abrange não apenas o setor 

de cigarros, mas também o de cervejas e remédios18. 

 Roberto Eletério da Silva é considerado um dos maiores contrabandistas do 

Brasil.  Sua área de atuação está situada principalmente na cidade de São Paulo, 

mais especificamente na Galeria Pagé. Mas, sua participação no comando do 

contrabando não se reduz ao território brasileiro. Grande parte dos seus negócios 

estão no Paraguai, onde controla total ou parcialmente inúmeras empresas de 

cigarros falsificados, tais como: Tabacalera Hernandária, Coimexport, Tabacalera 

Boquerón, Sudan Paraguay, Tabacalera Guarany19. 

Outro nome de destaque presente na história do crime organizado na região é 

Fadh Jamil, que desenvolve atividades desde o tráfico de drogas e armas até a 

lavagem de dinheiro. Seus principais locais de atuação são as cidades Salto del 

Guayra e Pedro Juan Caballero, as quais se destacam por serem importantes pontos 

de entrada do contrabando em território brasileiro. No Paraguai, os contatos de Fadh 

Jamil são de alto nível. Seu sócio de negócios por longo tempo foi Andrés Rodriguez, 

segundo homem de mando do stronato e presidente da República de 1989 a 1993. 

Rodriguez, como veremos posteriormente, comandou a segunda facção organizada 

                                                 
18 Informações retiradas do relatório da CPI da Pirataria, 2004. 
19 As demais empresas de cigarro que exportam ilegalmente para o Brasil são: Agroindustrial e 
Comercial Porto Franco; Imperial Tabacos SRL: Rubens Catenacci; Companhia Paraguaia de 
Tabacos (Tabapar); South American Tabaccos S/A; Tabacoop SRL Importação e exportação ; 
Tabalera central S/A; La soberana de Tabacos S/A ;Tabacalera veneto S/A; Borochi SRL 
(Tabacalera); Monte Carlo. 
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do crime instalada no poder após a derrubada de Alfredo Stroessner. Além desse, 

outro notório líder na política nacional que Fadh Jamil estabeleceu fortes vínculos foi 

Lino Oviedo, agente controlador de grande parte do contrabando e da lavagem de 

dinheiro. (Menezes, 1987)  

 Além das principais fontes de comando identificamos também os principais 

intermediários dessa máfia que atua na extensa fronteira entre Brasil e Paraguai. 

Dentre eles estão:  

• Carlos Barreto Sarubbi que fora administrador dos interesses de Andrés  

Rodriguez e sócio de Lino Oviedo e, atualmente, é co-participante com Jamil 

do tráfico fronteiriço. 

• Ramon Nunes é intermediário dos negócios entre Osvaldo Dibb e Lobão. Sua 

função é facilitar as conexões aduaneiras para liberar mercadorias para o 

Brasil.  

• Diego Nara: o mais importante distribuidor em Ciudad Del Este. Vende a 

maioria das marcas ilegais e atende clientes de médio e pequeno porte em 

São Paulo. 

• Pablo Prieto tem funções muito parecidas a Diego Nara, sendo este um 

importante distribuidor em Ciudad Del Este. Possui, também, estreita relação 

com Fadh Jamil. 

• José Sebastian Burro Franco: é o acionista controlador da produtora de 

cigarros Tabapar. É distribuidor também de outras marcas, incluindo Palermo, 

de sua concorrente Tabesa. (Miranda, 2001:56)  
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Esses nomes são apenas alguns dos inúmeros indivíduos que tecem uma 

rede organizada do crime no Paraguai. Seus membros estão impunemente soltos 

exercendo suas atividades ilícitas e escalando os degraus do poder para assegurar 

sua liberdade de atuação.  

Os controles institucionais e a administração da justiça dobraram-se ante ao 

poder político corrupto que predominou no país. Até hoje, o Paraguai é manobrado 

por redes mafiosas organizadas, que faz de todo território nacional um grande 

mercado de triangulação. Faz, ainda, do país um centro da corrupção, que engessa 

toda estrutura da máquina estatal.  

Atualmente, o Paraguai vem sofrendo “pressões” de outros Estados, em 

especial do Brasil e, em parte, dos EUA, que cobram a tomada de medidas eficazes 

de combate ao crime organizado. O que vem se esperando do mesmo é que suas 

instituições políticas saiam fortalecidas das sucessivas guerras entre as redes 

mafiosas.  

No próximo capítulo, essa disputa entre as facções do crime pelo poder 

político no Paraguai, será o tema de nosso debate, onde se poderá observar 

claramente esta relação entre o crime organizado e o Estado.  

 

 

 1.2) As facções do crime e a disputa pelo poder  

 

Desde a década de 50, as diversas correntes do Partido Colorado foram os 

únicos atores da ação política no Paraguai. Após o golpe militar em 1954, Alfredo 

Stroessner, com o objetivo de assegurar a sua continuidade no poder, adotou a 
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decisão de integrar as autoridades partidárias e impulsionar a afiliação massiva dos 

funcionários públicos (militares e policiais). Este trabalho foi sendo intensificado 

desde 1955, coincidindo com a convocatória a diferentes facções para a reunificação 

partidária. Aos colorados, que não aceitavam ao mando vertical, Stroessner foi 

dispersando-os aos poucos com nomeações em posições secundárias e em cargos 

no exterior, ou mesmo disponibilizando-os o acesso ao dinheiro público. Já os que 

demonstravam obediência eram promovidos como: Alejandro Freitas Dávalo, 

Germán Martinez, Patrício Colmán e Andrés Rodriguez, que ascenderam na escala 

de mando. (Menezes, 1987) 

Durante esse período a política interna paraguaia era dominada pela facção 

do Partido Colorado conhecida como os halcones, que possuía uma posição de 

extrema direita. Embora fosse relevante a orientação ideológica que os guiava esse 

fator teve pouca relevância nas exigências práticas, que eram guiadas pelo poder 

personalizado de Stroessner. 

Com todo esse arcenal político partidário montado a seu favor, dificilmente 

qualquer outro partido conseguiria competir ou derrubar Stroessner do poder. Não 

que essa movimentação oposicionista não existisse, mas ainda estava bastante 

desarticulada. (Miranda, 2001) 

Em 1959, Alfredo Stroessner, ao perceber a conspiração que a oposição 

planejava para sua derrubada, decretou estado de sítio e dissolveu o Congresso. Já 

em 1960, convocou eleições para a reabertura da casa legislativa, que foi composta 

mediante a aprovação de uma lista fechada de colorados leais a ele. (Ibdim)  

Durante o longo período da ditadura Stronista (1954-1989), que perdurou até 

1989, o crime organizado sofreu uma elevada expansão de suas atividades, 
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instalando-se definitivamente no poder. A atividade do contrabando passou a ter 

existência legal como meio rotineiro para o progresso individual ou em grupo. Neste 

caso, vale citar o complemento ao decreto de regulamentação das mercadorias em 

trânsito, a lei n° 847 de 19 de dezembro de 1980, que habilitava, a partir de então, os 

oficiais das Forças Armadas a exercer atividades técnicas e profissionais no meio 

civil, ou seja, havia permissão para exercer o comércio, a indústria e todo tipo de 

serviços. Ainda durante esse período, constatou-se a institucionalização do roubo 

com atividades como: o tráfico de drogas, superfaturamento de contratos de obras e 

serviços do Estado, importação de mercadorias sem pagamento de impostos, entre 

outras coisas, que tornavam a cada dia a máquina governamental um asilo para o 

crime organizado. (Rolon, 2000) 

Não obstante, essas atividades ilícitas permaneceram-se ativas mesmo após 

a retirada de Alfredo Stroessner do poder presidencial. Isso porque, a disputa pelo 

poder político do país era também a disputa pelo domínio do território e do tráfico. 

Foi o controle do comércio clandestino que deu origem a divisão dentro do Partido 

Colorado e causou a primeira guerra entre as facções organizadas do crime. Outro 

fator que acarretou essa cisão foi o severo desajuste financeiro com o disparar do 

preço do dólar, o que provocou o fechamento de algumas casas de câmbio, dentre 

elas a chamada Câmbio Guarani, de propriedade de Andrés Rodriguez, autor do 

golpe que derrubou Stroessner do poder. Ambos (Stroessner e Rodriguez) haviam 

atuado juntos no passado, mas, no decorrer dos anos, seus interesses políticos 

passaram a ser divergentes. (Miranda, 2001) 

Andrés Rodriguez era o personagem que, no momento, contava com o apoio 

popular para a derrubada do ditador. Em seus pronunciamentos falava de questões 
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como direitos humanos e democracia.  Na véspera do golpe, referiu-se a 

convocatória de eleições presidenciais no prazo de no máximo 90 dias e, ainda, 

prometeu modificar do estatuto eleitoral de modo a possibilitar a concorrência de 

todos os partidos.  

A respeito do crime organizado – que passou, neste período, a ser tema de 

preocupação do sistema internacional - fez a seguinte declaração: 

 
 

Yo quisiera hacerles saber mi propósito sobre el narcotráfico, al que considero 
uno de los peores flagelos que azota la humanidad. Mi gobierno será firme e 
intransigente em la lucha por combatirlo y hará que las leyes sean más 
severas e enérgicas para su represión...la colaboración internacional será de 
inestinable valor para el logro de estos objetivos (Ultima hora, 6 fevereiro de 
1989, pp 12-13)   

 
 
 
Posteriormente, o golpe político de Rodriguez obteve sucesso, sendo a 

situação normalizada com relativa rapidez. Brasil, Argentina e Estados Unidos 

reconheceram o novo governo paraguaio. Alfredo Stroessner e seu filho Gustavo 

exilaram-se no Brasil. (Mora, 1990) 

No decorrer da gestão de Andrés Rodriguez (1989-1992) algumas 

modificações foram bastante expressivas como: a renovação das leis, a convocação 

da Convenção Nacional Constituinte, a elaboração de uma nova Constituição e a 

abertura política. Entretanto, sua ligação com o contrabando e o narcotráfico não se 

alterou, permanecendo intacta e ativa. 

Durante a estada de Andrés Rodriguez no poder, seus discursos eram 

elaborados por Luiz Maria Argaña20, que foi o seu estrategista político na transição. 

                                                 
20 Já neste período Argaña almejava para si o cargo da presidência. Porém, tinha consciência de que 
aquele ainda não era o momento que ele poderia alcançar o poder.  
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Ele sabia que diferentes orientações políticas deveriam ser proferidas, já que o 

sistema internacional havia passado por inúmeras transformações. Foi Argaña o 

responsável pela articulação da abertura comercial paraguaia e sua inserção no 

processo de integração regional, do qual já faziam parte Brasil e Argentina 

(Mercosul). Além disso, ele recompôs a relação do país com a Comunidade Européia 

e com os EUA, ao mesmo tempo em que conquistou maior autonomia do Partido 

Colorado sobre a facção militar. (Mora, 1990) Com essas tarefas sendo realizadas, 

Argaña tinha como objetivo postular sua candidatura às próximas eleições 

presidenciais. Rodriguez não gostou das atitudes que vinham sendo tomadas por 

Argaña, o que o fez chocar-se frontalmente a ele. Isso acarretou outra cisão dentro 

do partido, dando lugar para o segundo conflito entre as redes mafiosas.  

Para sua sucessão, Andrés Rodriguez passou a apoiar outros pré-candidatos 

como: Horacio Galeano Perrone, Ministro da Educação e Juan Carlos Wasmosy, 

Ministro da Integração, ambos do Partido Colorado. Dessa disputa à candidatura, 

Juan Carlos Wasmosy saiu favorecido. A partir daí, conhecendo quem concorreria 

com ele nas próximas eleições, Argaña preparou um dossiê de contrato das 

empresas de Wasmosy com as entidades nacionais, demonstrando o caráter ilícito 

de sua fortuna. Referia-se a Wasmosy como ladrão ou Barão de Itaipu. Andrés 

Rodriguez também não escapou das condenações de Argaña, sendo este 

questionado pela sua enorme fortuna.  

Ao saber das medidas adotadas pelo seu adversário político (Argaña), Lino 

Oviedo, o responsável, neste período, pela direção da campanha presidencial de 

Juan Carlos Wasmosy, espalhou tropas em pontos estratégicos da capital e 

interrompeu o processo da contagem de votos. Subornou as autoridades envolvidas 
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com o tribunal eleitoral para adulterar os resultados, que apontavam para a vitória de 

Argaña. Com isso, nas eleições de 1993 Juan Carlos Wasmosy saiu vitorioso. 

(Miranda, 2001) 

Antes de entregar o cargo da presidência, Andrés Rodriguez reservou para si 

o acesso a general do exército e o controle do tráfico de drogas. Ele criou, em 1991, 

a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) e colocou-a como dependência da 

presidência. Além disso, passou a decisão sobre questões que envolviam o 

narcotráfico para área militar, nomeando para o cargo o general David Samaniego. 

Feito isso, Rodriguez garantiu a continuidade das atividades que ele desenvolvia no 

mercado ilegal. (Borda, 1998) 

Mas, o quadro da instalação do crime organizado no poder não se alterou 

muito com a entrada de Wasmosy, visto que o mesmo era, também, um importante 

membro de uma das facções organizadas do crime que atuavam no Paraguai.  

Neste período, o aspecto que demonstrou uma relativa alteração foi a 

preocupação por parte do governo brasileiro e dos demais países prejudicados com 

o contrabando paraguaio, sobre a intensificação das atividades clandestinas na 

região. (Villalva, 2001) Foi devido a crescente pressão exercida sobre o governo 

paraguaio em relação ao tema do contrabando, que Wasmosy decidiu distanciar-se 

estrategicamente de Lino Oviedo, o qual aliou-se a Aldo Zucolillo, caracterizado 

como chefe de uma entente mafiosa militar e empresarial estruturada e bem 

organizada para a guerra política. (Miranda, 2001)  

Em seguida, Lino Oviedo tentaria um golpe de Estado. Juan Carlos Wasmosy 

passou a adotar algumas medidas para evitar o fato, através de consultas a 

Washington e a Brasília, que foram importantes aliados na quebra desse processo 
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de transição, que poderia culminar em uma outra ditadura. Assim, uma vez certo que 

Oviedo não seguiria em frente com suas ameaças de golpe, já que lhe faltava 

respaldo suficiente para isso, Wasmosy ofereceu-lhe o Ministério da Defesa, na 

condição de entregar pacificamente o comando do Exército. 

 Mas a guerra política embora terminada, tomou novos rumos. Oviedo 

começou a percorrer todo território nacional. Incorporou a população mais carente 

em seus discursos, prometendo casa ao desabrigados, terra aos sem terra, comida 

aos famintos, trabalho aos desempregados. Criou, ainda, o Movimento Nacional dos 

Colorados após reunir membros do partido que estavam dispersos e 

desinteressados do jogo político. (Mora, 1990) 

 Wasmosy, preocupado com a repercussão que havia assumido a candidatura 

de Oviedo, tratou de tomar medidas que impossibilitassem o adversário ocupar o 

cargo da presidência.  Imediatamente, entrou com um processo judicial contra ele 

pela tentativa de golpe em 1996, colocando Oviedo frente ao Tribunal Militar 

Extraordinário que ordenou sua prisão por 10 anos.  

 Com a derrota de Lino Oviedo, emergiu como candidatos à presidência e a 

vice-presidência Raul Cubas e Luiz Argaña21, respectivamente. No entanto, essa 

dupla foi formada menos pela afinidade que reunia os candidatos e mais pela 

tentativa de atingir os interesses de ambas as facções do Partido Colorado. Cubas 

Grau demonstrava explicitamente sua relação de lealdade a Lino Oviedo, a quem 

Argaña tinha como inimigo. Eles foram vencedores nas eleições de 1998 com 54% 

dos votos.  

                                                 
21 Cubas e Argaña eram membros do Partido Colorado, mas pertenciam a diferentes facções dentro 
do partido 
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No Legislativo, houve a conformação na mesa diretiva da Câmara e do 

Senado de diversas bancadas com ligeiras variações em número e disciplina, tais 

como: os oviedistas, os argañistas, os liberais e encuentristas. Após a distribuição 

das cadeiras, a disputa entre as facções ficou na busca pela presidência das casas 

legislativas. Deste embate saíram vencedores os argañistas, que conseguiram as 

presidências do Senado, com Luiz Gonzalez Macchi, e da Câmara, com Walter 

Bower. (Miranda, 2001) 

 O resultado representou que o Legislativo responderia aos interesses de 

Argaña, enquanto o Executivo Federal estava nas mãos de um oviedista. Os 

acontecimentos indicavam que aconteceria uma paralisia decisória. Mas, logo que 

tomou o poder, Cubas Grau desconsiderou praticamente os poderes constituídos, 

desde a Corte Suprema até a maioria parlamentar, composta pela oposição. Em um 

de seus primeiros atos, decretou a redução da pena de Oviedo de 10 anos para 3 

meses e ordenou a revisão do processo para o Tribunal Militar Extraordinário, onde 

havia inserido em alguns cargos generais de sua confiança. Como conseqüência, 

houve a anulação da sentença e Oviedo foi solto da prisão. 

 Logo que isso ocorreu, Juan Carlos Wasmosy refugiou-se na embaixada 

americana, já que havia sido o principal responsável pelo encarceramento de Lino 

Oviedo. Já Argaña, também inimigo de Oviedo, preferiu continuar exercendo suas 

atividades de vice-presidente normalmente. No entanto, em 23 de março de 1999, 

Argaña e seu chofer foram emboscados e faleceram imediatamente. Segundo o 

material confesso do assassino Pablo Vera Esteche, havia sido Reinaldo Servín – 

homem de confiança de Oviedo – quem os instruiu para o assassinato. (Miranda, 

2001)  
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 Após esses acontecimentos, Fernando Henrique Cardoso (1999) - quem 

exercia o cargo de presidente do Brasil na época – convidou Cubas a renunciar o 

cargo, oferecendo-lhe asilo no Brasil, já que se havia chegado ao número necessário 

de votos, no Legislativo paraguaio, para sua destituição. Cubas renunciou ao cargo 

de presidente, que ficou, a partir de então, nas mãos de Luiz Gonzalez Macchi, 

membro do Partido Colorado. (Ibdim) 

 Com isso, encerrou-se, em 1999, a segunda guerra entre as máfias 

paraguaias. Mas, as disputas internas não pararam por aí. Devido as diversas 

manifestações organizadas por oviedistas pedindo a destituição de Macchi do cargo 

presidencial, o mesmo viu-se obrigado a convocar novas eleições em 2002, antes do 

término do mandato. As eleições foram realizadas com sucesso e teve como 

presidente eleito Nicaor Duarte Frutos, do Partido Colorado.  

Desde que Nicaor entrou no cargo, a questão do contrabando no Paraguai 

adquiriu relevância na agenda política do país. O atual presidente tem se 

demonstrado interessado em combater o crime organizado na região, dispondo-se a 

cooperar com seus vizinhos para que isso ocorra.22  

No próximo capítulo, veremos como essa alteração de discurso do presidente 

paraguaio em relação aos seus antecessores sobre o combate ao comércio 

clandestino tem se manifestado nas relações diplomáticas com o Brasil e nas 

medidas práticas adotadas bilateralmente. 

    

 

 
                                                 
22 Ver em matéria produzida pela Revista Veja “Movidos à Tabaco” (25/11/2002) 
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1.3) A política externa paraguaia: o início de uma aproximação com o Brasil. 

 

A Bacia do Prata já foi palco de inúmeros conflitos regionais23. Sua área 

corresponde a 3 milhões de Km², das quais fazem parte importante rios como: o 

Paraná, o Paraguai e o Uruguai. O Brasil controla grande parte das cabeceiras 

desses rios, dividindo seu posto privilegiado com a Argentina, com quem compartilha 

a liderança regional. Já o Paraguai e a Bolívia possuem um posicionamento menos 

privilegiado que os demais, visto que são países mediterrâneos e dependentes da 

rede hidrográfica para obtenção do acesso ao oceano. (Mello, 1997)  

Devido ao seu posicionamento geográfico intermediário entre Brasil e 

Argentina, o Paraguai dispõe de uma situação de pêndulo do poder regional, o que o 

possibilita conseguir vantagens tanto associando-se ao Brasil, como também,  

estabelecendo alianças com o governo argentino. Essa dinâmica de disputa para 

conquistar o território paraguaio como área de influência perdurou durante muitos 

anos na história da política regional. O marco de ruptura dessa situação iniciou-se 

com o governo do general Stroessner (1954-1989), através do processo paulatino de 

deslocamento das políticas paraguaias para a esfera de influência brasileira. 

(Cervo,1998)   

 Essa tendência à aproximação bilateral já era visível durante o mandato de 

Jucelino Kubitschek, em que o governo brasileiro passou a oferecer ao Paraguai 

assistências econômica, militar e financeira, outorgando-lhe um crédito para a 

construção da rota Coronel Oviedo – Presidente Stroessner e através da concessão 

de um porto franco em Paranaguá. Mas, com a instalação da ditadura militar no 
                                                 
23 Guerra da Cisplatina, do Paraguai e a do Chaco 
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Brasil, a partir de 1964, essa relação entre os dois países toma novo fôlego, 

sobretudo, pela identidade político-ideológico que se criou entre os dois regimes 

militares. Com inimigos externos comuns e com objetivos similares, ambos os países 

passaram a auxiliarem-se mutuamente, estreitando seus laços de amizade.  

Para o Paraguai, isso resultou no estabelecimento de uma aliança preferencial 

com o Brasil, desequilibrando a rede de influências que constituía o equilíbrio do 

poder regional (entre Brasil e Argentina). Representou, também, um aumento 

significativo das negociações bilaterais, que antes estava contaminada de uma certa 

rivalidade advinda do conflito envolvendo-os no passado (Guerra do Paraguai) 

(Mello, 1997).  

A partir de então, foram consolidando-se inúmeros projetos bilaterais como a 

construção de rodovias, a Ponte Internacional da Amizade, ligando Foz do Iguaçu a 

Ciudad del Este e o Tratado de Itaipu Binacional, que conferia uma série de 

benefícios para ambos os países.  

A Rodovia do Atlântico foi construída com o objetivo de se tornar um corredor 

de exportação, pois estabelecia ligação entre Assunção e o Porto de Paranaguá. 

Com esse projeto o Paraguai poderia sair de sua posição de isolamento tendo direito 

ao acesso para o Mediterrâneo (através dos Portos de Santos e Paranaguá), o que 

lhe conferia menor dependência natural com relação à Bacia do Prata.  Para Brasil, o 

acordo representou além do acesso a energia elétrica resultante da região, a 

possibilidade de exercer uma influência maior sobre o país vizinho na política de 

poder regional.   

Outro projeto bilateral assinado durante esse o período foi o Tratado de Itaipu 

(1973), que tinha por base o aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná. O Tratado 
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(artigos VIII – IX – X) facultava a qualquer uma das partes adiantar, a outra, recursos 

para a integralização da respectiva quota do capital, assim como oferecer garantia a 

operação de créditos para o financiamento das obras de Itaipu. O mesmo criava, 

também, a entidade Itaipu Binacional formada pela Eletrobrás e a Andes, empresas 

estatais com igual participação nos capitais. Com isso, a criação da Itaipu Binacional 

atribuía a ambos os países semelhantes direitos em relação ao uso da energia 

elétrica, sendo 50% para cada uma das partes contratantes. O Tratado previa, ainda, 

que se um dos dois países utilizasse uma cota inferior, ao estabelecer o excedente 

disponível deveria ser vendido a preço de custo para o outro país (Pereira,1979). 

Isso, sem dúvida, representou uma vantajosa negociação para o Brasil, já que era o 

país comprador do excedente energético24 a preço baixo, o que de outro modo, 

poderia estar sendo vendido pelo Paraguai a um valor muito mais lucrativo. Em 

troca, o governo brasileiro ofereceu apoio militar ao Paraguai em caso de agressão 

externa, disponibilizou seis aviões do Tipo NA doados pelo Brasil e, durante 1975, 

mais cinco aviões foram doados pela força aérea. Possibilitou, ainda, o acesso do 

país aos portos de Santos e Paranaguá; a construção do sistema rodoviário que 

permitia ao Paraguai ter acesso à costa atlântica brasileira; além da concessão de 

um crédito de USD 3.500 milhões postos à disposição a Itaipu pela Eletrobrás.  

Essa relação de proximidade foi expressa também pelo grande número de 

colonos brasileiros que se instalaram em território paraguaio na divisa com o Brasil. 

Essa invasão territorial foi conseqüência da modernização da agricultura na região 

sul, fazendo com que grande parte dos trabalhadores rurais migrassem para as 

regiões da fronteira, já que em território paraguaio, os colonos poderiam adquirir 
                                                 
24 Atualmente o Brasil compra do Paraguai 90% de sua capacidade energética. 
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terras a baixos custos, escoando a produção para o Brasil. Em 1969, nesta área de 

abrangência, estima-se que foram para lá cerca de 10 mil migrantes. Em 1982, isso 

já representava 420 mil pessoas, espalhadas sobre uma faixa de 700 Km de 

extensão, o que representa 17% do território paraguaio. (Rolon, 2000)    

Foi, então, a partir de 1973, que o Paraguai experimentou uma fase de forte 

crescimento e mudanças estruturais no país. E isto se deve, sobretudo, as divisas 

advindas das obras das hidroelétricas binacionais: Itaipu (Brasil) e Yacerita 

(Argentina) e os empréstimos destinados à agricultura, que possibilitaram o bom 

desempenho da soja e do algodão no mercado internacional. Mas, em 1982, o 

Paraguai passa por uma grave crise econômica, resultado da desaceleração das 

obras de Itaipu, da redução do PIB, dos investimentos, do déficit fiscal e na balança 

de pagamentos e da dívida externa. Acrescenta-se a esses fatores, a hipertrofia do 

Estado e o crescimento do comércio ilegal no país que, durante esse período, 

apresentou um expressivo avanço. (Alves, 1992) 

Com a queda de Stroessner do poder, em 1989, a política externa paraguaia 

passa por algumas transformações. Neste período Andrés Rodriguez – com o 

objetivo de seu governo ter reconhecimento internacional - assume um discurso 

político democratizante, incorporando princípios como direitos humanos e combate 

ao crime organizado. (Miranda, 2001) Isso porque, com o final da Guerra Fria e a 

emergência de uma Nova Ordem Internacional alterou-se a lógica que até então 

vigorava sobre os estados latino-americanos (combater o avanço do comunismo nos 

respectivos territórios), introduzindo novas temáticas na agenda global como: meio 

ambiente, direitos humanos, tráfico de drogas e armas, migrações, contrabando, 

lavagem de dinheiro, etc. 
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Esses fatores repercutiram diretamente na política doméstica paraguaia, que, 

para não se tornar um Estado excluído do sistema internacional e das vantagens 

oferecidas pelo mesmo, passou a ter que assumir alguns desafios e 

responsabilidades perante os demais países. A questão do contrabando e do crime 

organizado, que até o momento não havia sido mencionado como um problema 

presente no país, passou ser tema de discurso no governo de Andrés Rodriguez.  No 

entanto, embora demonstrasse em seus discursos preocupação com o tema, 

Rodrigues estava envolvido em inúmeras atividades ilícitas, o que, na prática, 

representou a continuidade e a expansão do contrabando no país.  

Sua principal ação, no que diz respeito a esse tema, foi a criação do 

Departamento Nacional de Narcótico e Drogas Perigosas, chamado posteriormente 

de Direção Nacional de Narcóticos (DINAR). Além disso, fundou a Secretaria 

Nacional Anti-Drogas (SENAD), cujo campo de ação era combater o narcotráfico. 

Dos generais designados como secretários executivos da instituição muitos deles 

estavam diretamente envolvidos no tráfico e na lavagem de dinheiro25.    

Já no que se refere à relação entre Brasil e Paraguai, diversos elementos 

também foram alterados, especialmente, após o processo de redemocratização 

brasileira em 1988. Embora o objetivo brasileiro era manter esse forte vinculo com o 

Paraguai, prosperado durante anos, algumas medidas, nada cordiais, passaram a 

ser adotadas. No governo de Fernando Henrique Cardoso duas questões muito 

concretas em relação ao Paraguai tornaram-se relevantes. A primeira tocava a Itaipu 

que estava sendo um grande foco de irradiação de riqueza ilegal. A outra era o 

grande fluxo de comércio ilícito que cruzava Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este e 
                                                 
25 Informações obtidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre narcotráfico no Brasil.  
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a extensa fronteira seca entre ambos os países. Só o comércio bilateral e o fluxo 

financeiro que cruzava Ciudad del Este e Foz do Iguaçu, em meados da década de 

90, ultrapassava a USD 15 milhões por ano, equivalendo a 14 vezes as exportações 

totais registradas do Paraguai26.  

A partir desses dados, a conclusão que se chegou, para conter a 

criminalidade, foi que deveria ser implementado um severo programa de interdição 

ao tráfico, em especial, em seu centro em Ciudad del Este. O presidente Cardoso 

decidiu, então, reduzir a cota de compras por turista de USD 250 a USD 150 e 

introduzir controles cruzados no trânsito pela Ponte da Amizade. Houve diversos 

protestos dos comerciantes paraguaios contrários a medida, o que levou, em 1995, 

uma delegação, encabeçada pelo presidente do Senado paraguaio falar com 

representantes do Itamaraty, solicitando a revisão das decisões relativas à cota de 

compra. O que se obteve na reunião foi uma proposta de conformar uma Comissão 

Parlamentar Binacional para analisar o tema do ponto de vista econômico e político. 

Não obstante, essa comissão nunca se efetivou. Mas, o contrabando também não foi 

reduzido. As quadrilhas ampliaram suas rotas seguindo mais para a região norte, por 

Salto de Guairá e Pedro Juan Caballero. (Miranda, 2001) 

Mesmo com Wasmosy e, posteriormente, com Cubas e Macchi no poder, esse 

quadro de disseminação do crime organizado no país não sofreu grandes 

transformações. Somente com as eleições do presidente Nicaor Duarte Frutos, em 

2002, que a iniciativa do governo paraguaio apresentou uma incipiente alteração na 

disposição em combater o crime organizado presente no país. Mas essa disposição 

encontra inúmeros obstáculos para se efetivar, sobretudo, devido aos impedimentos 
                                                 
26 Informações retiradas de MIRANDA, Aníbal. O crime organizado no Paraguai.  Assunção, 2001. 
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políticos, financeiros e da organização para aplicar a legislação e assegurar o pleno 

funcionamento das estruturas de fiscalização. Isso porque, no Paraguai, 

praticamente não há nenhum controle sobre o movimento de qualquer tipo de 

mercadoria, o que facilita muito toda a classe do contrabando27.  

 Devido a esses obstáculos presentes nas estruturas da sociedade paraguaia 

é que o processo de negociação relativo ao tema do contrabando torna-se um 

assunto peculiar e sensível. Entender como esse processo de barganha bilateral 

(Brasil e Paraguai) vem se alterando nos últimos anos é o objetivo do nosso próximo 

capítulo, onde se buscou destacar as principais normas jurídico-institucionais que 

estão sendo produzidas a respeito do assunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Informações obtidas através do depoimento do diplomata Marcos Vinícius Pinta Gama, 
coordenador geral do Comitê de Combate ao Crime Organizado Transnacional. 
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2.1) A agenda multilateral no combate ao crime organizado 

  

O crime organizado nem sempre foi tema de expressiva relevância na agenda 

global. No período em que o sistema internacional estava envolvido com a Guerra 

Fria, a preocupação dos Estados Nacionais era evitar o expansionismo inimigo 

defendendo militarmente seu território nacional de uma possível invasão. A disputa 

ideológica entre o eixo-mundial leste-oeste era conduzida por uma relativa 

estabilidade de equilíbrio do poder bipolar28, que indicava a clareza das ameaças ao 

Estado, conferindo uma certa consistência e continuidade na política externa dos 

países. Nestas circunstâncias, em que as estratégias estavam voltadas, sobretudo, 

para o conflito ideológico, pouca atenção atribuía-se as demais problemáticas 

domésticas e globais, reforçando o distanciamento existente entre questões de alta e 

baixa política29.  

 Mas, as expressivas mudanças no sistema internacional com o final da Guerra 

Fria abriram caminho para uma progressiva valorização das temáticas sociais em 

âmbito mundial. Questões que anteriormente tinham espaços restritos nas 

discussões passaram, a partir de então, a obter a atenção central dos países, que se 

viram afrontados com a intensidade assumida pelos processos de 

                                                 
28 Equilíbrio de poder entre as duas superpotências rivais durante o conflito da Guerra Fria (Estados 
Unidos e União Soviética), divididas por zonas de influencia ideológica entre leste e oeste.  
29 A alta e a baixa política possuíam, anteriormente, um caráter diferenciado quanto ao seu grau de 
importância na agenda externa dos Estados. A alta política caracteriza-se pelos assuntos de ordem 
militar correspondente a segurança dos Estados que, sob a configuração bipolar, assumia um 
destaque na agenda quando comparada a baixa política, referente às temáticas sociais e econômicas, 
que obtinham um posicionamento marginal dentro da ordem de preferências. O processo de 
horizontalização, neste sentido, coloca a alta e a baixa política num mesmo patamar de relevância 
nas políticas dos Estados. 
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transnacionalização, especialmente a partir da década de 90 como: os desequilíbrios 

ambientais, as migrações internacionais, o terrorismo, o crime organizado, o 

contrabando, a lavagem de dinheiro, etc. (Kennedy, 1993) 

Desde de muito antes as Nações Unidas vinham procurando atuar na área 

social, por determinação da própria Carta de São Francisco. Mas com a Guerra Fria 

em curso, suas atividades não atingiram a necessária relevância, tendo, no geral, 

restringidas suas atuações. Durante este período, foi criada o Conselho Econômico e 

Social (ECOSOC), ocupando-se separadamente de tópicos relacionados com 

trabalho, habitação, educação, serviços básicos e a previdência social.    

 Ainda de maneira tímida a Unicef, neste contexto, teve a iniciativa de propor 

um diálogo com o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial, buscando 

uma colaboração por parte dessas instituições, ao enfatizar a necessidade 

estratégica de melhorar os padrões de vida das pessoas. Essa iniciativa representou 

um avanço na construção de novos paradigmas de desenvolvimento, sendo, mais 

tarde, apoiados pelo relatório produzido pelas Nações Unidas em 1990 (PNUD), 

contendo um programa para o desenvolvimento, cuja recomendação enfocou o bem-

estar como finalidade.  A iniciativa foi apoiada ainda por várias agências como: FAO, 

OIT, Unesco, OMS, FNUAP e a Unido. O relatório almejava a incorporação dos 

temas sociais na agenda interna dos países, advertindo sobre a necessidade dos 

governos assumirem compromissos em conferências e foros internacionais. 

(Rubarth, 1999) 
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 Iniciou-se, a partir daí, um processo de valorização dos temas sociais30 por 

parte da sociedade internacional, que devido a crescente interdependência 

passaram a buscar ações cooperativas no enfrentamento das problemáticas 

transnacionais. Esses elementos traduziram-se nas inúmeras conferências 

promovidas pela ONU durante a década de 199031.  

O primeiro desses inúmeros eventos foi a Conferência sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, realizadas em janeiro de 1992. A Rio-92 consagrou o conceito 

de desenvolvimento sustentável, abrangendo elementos de conteúdo social.  

No ano seguinte, em Viena, foi realizada a Conferência Mundial sobre Direitos 

Humanos, em que se estabeleceu o dever dos Estados de promover e proteger os 

direitos humanos universalmente.  

Em 1994, no Cairo, ocorreu a Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento e, em 1995, além da Conferência Mundial sobre a Mulher, houve 

também um Encontro da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social, que buscou 

formas de atenuar as causas estruturais dos problemas sociais. 

Assim também, a temática do crime organizado só veio a despertar real 

atenção por parte da sociedade internacional nas últimas décadas. Após os anos de 

1980 e 1990, foram desenvolvidos alguns esforços no combate as ações ilícitas por 

parte das Nações Unidas, através G’7 Financial Action Task Force (FATF), que deu 

lugar de destaque a questão em sua agenda internacional. Princípios e 

procedimentos foram elaborados como mecanismos de auxílio ao tratamento mais 

                                                 
30 Refere-se ao tratamento dado a temáticas de ordem social, cultural e econômica, isto é, questões 
não relativas ao âmbito estratégico-militar (“agenda hard ”). 
31 Algumas conferências foram realizadas anteriormente, mas não adquiriram a importância 
pretendida no âmbito internacional.  
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sério por parte dos governos em relação à questão dos ilícitos transnacionais. Foram 

promulgadas durante o evento algumas recomendações: 

 

1) Monitoring the progress of the member states in implementing measures to 
counter money laudering through annual self-assessments and more detailed 
mutual evaluations. The review processes make it possible to put considerable 
moral and political pressure on governments not meeting their obligations to 
comply with the recommendations. 
2) reviewing money laundering trends, techniques and countermeasures and 
sharing this information among the members so as to enhance their capacity to 
counter innovation and new trends in laundering. The annual typologies exercise 
has become an important source for determining new directions in money 
laudering and disseminating this informations so that law enforcement agencies 
Know what to look for. 
3) extending the regime by broadening to include new countries and by facilitating 
the creation of regional groupings such as the Caribbean Financial Action task 
Force and the Eastern and Southern African Anti- Money Laundering Group 
(ESAAMLG) to operate as a regional variant os the FATF. (Williams & O’Hayon, 
2002:136)  
 

 

Houve, neste sentido, uma reorientação na agenda e na formulação de 

políticas, na medida em que se tornou mais evidente a expansão e a complexidade 

do problema. Em termos práticos, isso resultou na redação de convênios, protocolos 

e códigos de conduta dirigidos a conter a corrupção e combater a delinqüência 

organizada. 

A questão do crime organizado, até então, era tratada de maneira dispersa 

em normas locais, sem forças punitivas e sem mecanismos apropriados para 

investigação e sanção. Além disso, devido ao princípio de autodeterminação dos 

povos, a investigação trans-fronteiriça não era possível. Assim, os tratados de 

assistência recíproca foram a base pela qual se levantou progressivamente um 

sistema de normas multilaterais, baseada em três propósitos essenciais. O primeiro, 

diz respeito ao que fazer em relação ao crime organizado, em segundo lugar, está 
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como prevenir o avanço da delinquência organizada, especialmente em setores mais 

vulneráveis da sociedade, propícios a ingressar no mercado ilícito e na prostituição, 

e em terceiro estão as reformas estruturais, cujo objetivo é atacar as causas da 

corrupção. (Miranda, 2001: 40) 

Assim, no oitavo Congresso sobre a Prevenção dos Delitos e Tratamento a 

Delinqüência, celebrado em Havana em 1990, foi recomendado aos Estados que 

revisassem os instrumentos legais existentes e desenvolvessem novos mecanismos 

para responder adequadamente as todas as formas de corrupção. No nono 

Congresso, realizado no Cairo em 1995, foi reafirmada as recomendações, que 

foram complementadas, incentivando os Estados a melhorar a elaboração de 

políticas , aumentando a utilização de acordos de cooperação bi e multilateral.   

No ano anterior, em 1994, ocorreu uma Conferência Ministerial Mundial sobre 

a Transnacionalização do Crime Organizado (Nápoles) reunindo 142 delegações e 

86 ministros. Durante a Conferência foram enfatizadas a necessidade de se otimizar 

a cooperação internacional e a assistência técnica para os países que são 

particularmente mais vulneráveis a essas ações. A intenção foi explicitada através do 

artigo I, o qual relatou sobre a urgência de se conquistar a cooperação entre os 

Estados no que se refere à repressão e prevenção ao crime organizado 

transnacional, através da coordenação de esforços dos agentes de combate. 

(Jautsen, 2000)   

A Organização das Nações Unidas durante a conferência, elaborou um dossiê 

sobre a situação de algumas dessas organizações. Foram mencionadas: Costra 

Nostra (5.000 membros), Camorra (6.700 membros), Ngrangheta (5.600 membros), 

Sacra Coroa Unita (1000), Costra Nostra Americana (3.000 membros), Tríades 
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Chinesas (30.000 membros), Yakusa (87.000 membros), Máfia Russa (5.7000), 

cartéis colombianos, Máfia Nigeriana. (Castle, 1999)  

O Seminário Regional Ministerial Contra o Crime Organizado foi realizado em 

Buenos Aires em novembro de 1995, dando prosseguimento ao plano de ação 

realizado em Nápoles. Ambas reuniões foram precedidas com informes detalhados 

de antecedentes, análises e evolução do problema; com resoluções e ações nos 

diferentes países e regiões do mundo, e as vinculações pontuais entre terrorismo e 

crime organizado.   

Em 1997, com a criação do Centro Internacional para a Prevenção do Crime 

(CICP), a ONU deu mais um passo rumo à cooperação internacional. Assim, em 

09.12.1998, a Assembléia Geral das Nações Unidas determinou, através da 

resolução 53/11, a criação de um comitê de trabalho, cuja finalidade é elaborar uma 

Convenção Internacional sobre o Combate as Atividades do Crime Organizado 

Transnacional. Já, em 1999, foi realizada em Palermo, na Itália, a Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado, a partir da qual se intensificaram os 

estudos sobre práticas corruptas e medidas para se combater cada uma delas. 

Estabeleceu-se, também, uma rede para compartilhar informações sobre atividades 

contra a corrupção. Dentre as entidades estavam as Nações Unidas, o Banco 

Mundial, o FMI, o Conselho da Europa, o Banco Europeu de Reconstrução e 

Fomento, a OEA e bancos regionais de desenvolvimento. Puseram-se em marcha, a 

partir daí, diversos programas cooperação técnica, em que a ONU passou a dar 

assistência a vários países que necessitavam de reforma legislativa na área 

referente as atividades ilícitas, o fortalecimento de ordenamento jurídico, criação de 
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comissões nacionais contra a corrupção, etc. Além disso, foi elaborado pela ONU 

uma legislação modelo de medidas práticas contra a corrupção (Miranda, 2001:42)  

Durante a Convenção foram, também, determinados diversos mecanismos de 

ação, sendo eles: 

1)  O dever de se comprometer em criminalizar à lavagem de dinheiro e 

a instituir um controle do sistema bancário e outras instituições 

susceptíveis a esse delito. 

2) Os Estados membros deverão inserir medidas que agravem as 

sanções contra os crimes de corrupção, incluindo penas pecuniárias.  

3) Estabelecer as bases para o confisco, a apreensão e a disposição 

de bens e ativos financeiros obtidos através de atividades 

criminosas, também aplicáveis em equipamentos utilizados nessas 

atividades. 

4) O artigo 18, o mais longo e importante da convenção, atribui as 

medidas práticas para que os países realizem cooperação entre si, 

com investigações conjuntas e técnicas especiais de investigação. 

5) É solicitado ainda que os países estabeleçam proteção física de 

testemunhas, bem como protejam suas identidades utilizando-se de 

técnicas modernas de interrogatório.  

Além disso, o documento foi suplementado por três protocolos, os quais 

abordam áreas específicas de atuação do crime organizado, tais como: Protocolo 

para Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas; Protocolo Contra o 

Contrabando de Imigrantes por Terra, Água e Mar; Protocolo Contra a Falsificação 

Ilegal e o Tráfico de Armas de Fogo, inclusive Peças Acessórios e Munição. 
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Como resultado, 124 países das Nações Unidas assinaram o documento, que 

foi implementado em 15.11.2000, na Assembléia Geral do Milênio. 

No mesmo ano, o FATF identificou 15 jurisdições que não estavam 

colaborando com as premissas estabelecidas nas recomendações: Bahamas, 

Cayman, Islands, Israel, Liechtenstein, Nauru, Panamá, Filipinas, Rússia e ST Kitts e 

Nevis. A esses ficou decidido que deveriam ser fornecidos assistência técnica a fim 

de encorajá-los para a criação de novas normas.  

Também em 2000, em Viena, foi realizado o décimo Congresso da ONU sobre 

Prevenção do Delito e Tratamento a Delinqüência.  Durante o seminário analisou-se 

a corrupção nos seus mais diversos níveis. Vários organismos multilaterais criaram 

programas e projetos técnicos focalizados na luta contra o crime organizado, Dentre 

eles estão o Banco Mundial, o Programa das Nações Unidas para o Desenvovimento 

(PNUD), a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o 

Centro Internacional das Nações Unidas para Prevenção Internacional do Delito e a 

Transparência Internacional. Os mesmos estão trabalhando no sentido de colaborar 

com os Estados mais frágeis para reformar suas instituições públicas pouco sólidas. 

Mas também, paralelamente, o FMI resolveu negar assistência financeira aos países 

onde a corrupção poderia fazer fracassar o programa de recuperação econômica.   

No âmbito hemisférico, em outubro de 2003, a OEA organizou uma 

Conferencia Especial sobre Segurança, onde reafirmou os princípios da Carta das 

Nações Unidas e da Carta da OEA, onde “cada Estado Americano é livre para 

determinar seus próprios instrumentos para a defesa, incluindo a missão, o pessoal e 

as forças armadas e de segurança pública necessários para sua soberania, bem 

como aderir aos instrumentos jurídicos correspondentes no âmbito da Carta das 
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Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos”32. Reafirmou, também, o 

compromisso em melhorar a coordenação e a cooperação técnica para fortalecer as 

instituições domésticas dedicadas a prevenir e punir estes delitos transnacionais.   

 Além dessas iniciativas mencionadas várias outras estão sendo tomadas no 

âmbito multilateral. As mais relevantes são:  

• A Convenção Penal contra a Corrupção (conselho da Europa)  

• A Convenção Civil contra a Corrupção  (conselho da Europa) 

• A Convenção Interamericana contra a Corrupção (OEA) 

• A Convenção Interamericana contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas 

de Fogos, Munições, Explosivos e outros Materiais Correlatos; 

Esses sucessivos congressos das Nações Unidas e dos demais organismos 

multilaterais contra o crime organizado transnacional são amostras das prioridades 

que a comunidade internacional e os governos tem estabelecido para dar conta 

desses delitos. Isso demonstra a alteração de enfoque da agenda global a temas 

sociais que, anteriormente, tinham um espaço restrito nas negociações. 

Essa nova dinâmica global influenciou na formulação da agenda externa de 

diversos países, que se viram obrigados a aderir às novas prioridades internacionais. 

O Mercosul, neste contexto, buscou incorporar em seu ordenamento jurídico essas 

inúmeras iniciativas, regulamentando-as de acordo com as especificidades regionais.   

Veremos o quadro normativo referente às atividades ilícitas na região no próximo 

item do capítulo.    

 

                                                 
32 Ver em Declaração sobre Segurança nas Américas, aprovada na terceira sessão plenária realizada em 28 de 
outubro de 2003. 
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2.2) Mercosul: as negociações regionais sobre os ilícitos transnacionais  

 
 O formato global assumido pelo capitalismo contemporâneo representou 

amplos desafios para os Estados Nacionais, que, como respostas ao cenário 

emergente, fez da integração econômica o mecanismo mais apropriado para 

enfrentar a nova trajetória das relações internacionais. 

O surgimento desse processo de integração regional implicou numa crescente 

interdependência entre os Estados, referente à reciprocidade e a mútua dependência 

entre as nações. As mudanças geradas nas últimas décadas impuseram inúmeros 

desafios aos países, pois um cenário emergente estava se configurando e novas 

formas de ação passaram a serem exigidas. Assim, como destacam os teóricos da 

interdependência33, os Estados buscaram responder a  esses novos fenômenos 

harmonizando estratégias e objetivos, a fim de responder aos problemas de forma 

cooperativa.  

No cone sul, a criação do Mercosul foi um fator que proporcionou a 

aproximação das perspectivas dos países da região, que passaram a perseguir 

juntos a inserção mais ativa no cenário internacional. A proposta de um mercado 

ampliado foi, sem dúvida, o principal elemento que gerou essa aproximação. No 

entanto, outros fatores também foram determinantes para a integração: para o Brasil 

– um dos representantes das maiores economias da região sul-americana - a 

integração possibilitou obter a projeção de seu mercado no mundo globalizado, além 

                                                 
33 Robert Keohane e Joseph Nye que retratam o conceito de interdependência principalmente na obra 
conjunta: “Poder y Interdependência. La Política Mundial em Transición. Buenos Aires: Grupo Editor 
Latino-americano.  
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de tornar-se pólo atrativo para investimentos externos; já para o Paraguai – país 

pequeno e de economia frágil – o Mercosul representou, de um lado, uma ampliação 

considerável de seu mercado e uma inserção no sistema econômico globalizado, 

mas, de outro, se constitui como um fator de “pressão” frente às decisões tomadas 

domesticamente tais como: a garantia da vigência de um regime democrático no país 

e a retirada de sua economia da clandestinidade. (Villalva, 2002) Isso representou, 

em outros termos, a necessidade de uma total reestruturação de suas instituições 

político-administrativas e uma postura mais rígida, por parte do país, quanto ao 

comércio ilícito. 

Todavia, embora o Paraguai não possa ser caracterizado como um país 

relevante economicamente (referente a mercado) para o bloco, constitui-se, por outro 

lado, um membro com um enorme potencial energético. Além disso, o país 

desempenha o papel de pêndulo no equilíbrio de poder regional, cuja matriz de sua 

política externa, ao longo dos anos, ora esteve voltada para relações preferências 

com a Argentina, ora para o Brasil. Sendo assim, o Paraguai, embora seja parte de 

uma relação assimétrica de poder, é um membro fundamental para o processo de 

integração regional, visto que é responsável pelo equilíbrio de poder regional (Mello, 

1997).  

 O Paraguai pode ser caracterizado, também, pelos seus sistemas produtivo e 

institucional que não sofreram reformas modernizadoras, o que indisponibilizou o 

país a adequar-se às novas exigências globais. Sendo o único Estado da América 

Latina a não adotar o modelo de substituição de importações, deixou em 

desvantagem seu setor produtivo, que não partilhou do desenvolvimento industrial 

em curso nos demais Estados da região e do mundo. Conseqüentemente, sua 
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economia passou a sobreviver basicamente de exportações de produtos primários, 

oriundos da agricultura e da pecuária, além da atividade contrabandista enraizada no 

mercado nacional (Rolon, 2000).  

Mas, com a entrada do Paraguai no processo de integração regional, os 

Estados membros do Mercosul (principalmente Brasil e Argentina) passaram a exigir 

uma alteração na postura do mesmo, principalmente, quanto à atividade ilícita que 

concorre deslealmente com os mercados vizinhos e se alimenta da integração. Neste 

caso, a entrada do Paraguai no bloco refletiu, no plano doméstico, a necessidade de 

se buscar a substituição do chamado comércio de triangulação e de reestruturar a 

indústria nacional, a fim de evitar o fortalecimento das atividades ilícitas, que tiram 

proveito da ampliação do mercado regional.    

Essas iniciativas referentes ao combate ao contrabando estão expressas em 

alguns acordos e propostas emanados pelos membros associados ao Mercosul. 

Vejamos.  

Já em 1993, a questão da segurança regional torna-se um dos temas 

prioritários no Mercosul. É estabelecido, nesta data, um Projeto de Acordo para 

Aplicação dos Controles Integrados em Fronteiras entre os Países do Bloco34. Em 

1997, é assinado um Convênio de Cooperação e Assistência Recíproca entre as 

Administrações das Alfândegas no Mercosul Relativo a Prevenção e a Luta Contra 

as Ilegalidades Aduaneiras35. Neste convênio, os Estados Partes comprometeram-

se, “através de suas respectivas administrações aduaneiras, prestar assistência e 

cooperação recíproca para prevenir, investigar a reprimir toda a ilegalidade 

                                                 
34 Decisão do Conselho do Mercado Comum - Decreto número 5/93 
35 CMC dec n° 1/97 
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aduaneira” (art 2). O acordo enfatizou, também, a idéia de que “quando uma 

administração aduaneira considerar que a assistência ou a cooperação que lhe foi 

solicitada possa representar uma ameaça à soberania, à sua segurança ou à seus 

direitos essenciais, poderá recusar-se a prestá-la ou poderá fazer sob reserva que 

satisfaça determinadas condições” (art 5)  

Essas iniciativas foram consolidadas na criação do Plano de Cooperação e 

Assistência Recíproca para a Segurança Regional no Mercosul36. Os propósitos que 

guiaram a consecução do plano foram: a maximização dos níveis de segurança 

sobre os delitos que transcendem a fronteiras e a manutenção de plena vigência das 

instituições do estado de direito. Para dar respostas a essas ameaças, destacou-se a 

necessidade de instrumentalizar os órgãos dos países signatários através de 

mecanismos de coordenação que possibilitem a execução de ações simultâneas e 

que sejam eficazes com respeito a prevenção e a neutralização de atividades ilícitas.  

Dando seqüência ao acordo, foi assinado o Plano de Cooperação e 

Coordenação Recíproca para a Segurança Regional no Mercosul, a República da 

Bolívia e a República do Chile37. O objetivo do plano é promover a cooperação para 

o desenvolvimento de atividades operativas e de controle, possibilitando, com isso, a 

concretização de mecanismos de prevenção no âmbito da segurança. Ficou 

acordado, ainda, que a execução do programa se materializará por meio de ações 

concretas entre os diferentes organismos dos Estados Partes e associados, no 

marco de suas respectivas competências e jurisdições. Sobre o contrabando, foram 

recomendadas ações de repressão que visem executar de forma simultânea e 

                                                 
36 CMC dec n° 5/98 
37 CMC – dec n° 22/99 
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coordenada, nas zonas fronteiriças, patrulhagens terrestres, fluviais e lacustres. Esse 

plano foi, ainda, complementado em matéria de tráfico de menores38, de delitos 

econômicos e financeiros39, ilícitos ambientais40 e tráfico ilícito de material nuclear 

e/ou radioativo entre os Estados Partes do Mercosul41.  

 Assim também em 26.04.2001, na Pauta de Trabalho do Comitê dos 

Diretores das Aduanas, ficou decidido incluir, prioritariamente, em sua agenda de 

trabalho o tema de combate ao contrabando de mercadorias (art 1), estabelecendo 

um programa de ações efetivas, por meio de mecanismos de prevenção, fiscalização 

e repressão (art 3).    

Em seguida, em 22.06.2001, foi criado no âmbito do Mercosul um Programa 

de Ação de Combate aos Ilícitos no Comércio Internacional42. Destacou-se dentre 

outros pontos, a necessidade de adotar medidas para facilitar a comunicação e a 

transmissão de dados informatizados de Gestão Aduaneira incluindo radares, 

satélites e serviços de enlace entre as aduanas dos Estados Partes para o 

intercâmbio e difusão de técnicas de inteligência. Além disso, foi enfatizado a 

necessidade de adotar medidas para harmonização – entre os Estados Partes - das 

penalidades a serem impostas a empresas e pessoas envolvidas na prática do 

contrabando. 

Já em 08-10-2001 é estabelecido um acordo sobre a Fabricação e 

Comercialização de Cigarros entre os países do Mercosul, cujos objetivos são a 

prevenção e a repressão do contrabando, do descaminho e da falsificação desses 

                                                 
38 CMC – dec n° 6/00 
39 CMC – dec n° 8/00 
40 CMC – dec n° 10/00 
41 CMC – dec n° 12/00 
42 CMC - dec n° 3/01 
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produtos. Para isso, ficou decidido que os Estados membros do bloco estabelecerão 

um sistema de controle de produção, importação, exportação e comercialização de 

cigarros e outros derivados do fumo (art 1).    

Posteriormente, na XXIII Reunião de Ministros do Interior (17.03.2003), 

através do Conselho do Mercado Comum, aprovou-se o “Plano de Segurança 

Regional em Matéria de Contrabando e Tráfico Ilícito de Produtos Derivados do 

Tabaco entre os Estados Partes do Mercosul” (art 1). Com isso, concretizou-se o 

plano estratégico no âmbito regional sobre o combate as atividades ilícitas trans-

fronteiriças.  

 Além desses, outros acordos e recomendações foram estabelecidos 

bilateralmente, que denotam a peculiaridade referente à fronteira entre Brasil e 

Paraguai. 

 

 

2.3) Os novos rumos da negociação bilateral. 

Segundo os documentos oficiais43, apenas recentemente houve uma 

real alteração nas negociações relativas ao comércio ilícito da região. O que 

antes era tratado de maneira marginal pelo governo brasileiro e acobertado 

pelo governo paraguaio passou, atualmente, a ser ditado pelos novos rumos 

do mercado globalizado.  

A criação do Mercosul associado a crescente transnacionalização do crime 

organizado e a democratização dos dois países, sinalizaram novas perspectivas para 
                                                 
43 Diplomatas entrevistados com a finalidade de responder as questões centrais dessa pesquisa. 
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uma política de combate ao comércio ilegal. Pode-se verificar a projeção de 

inúmeros acordos bilaterais referentes à temática. 

Já em 1988 foi celebrado um acordo entre Brasil e Paraguai sobre a 

Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico de 

Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas44. No mesmo ano o acordo bilateral foi 

referente às Notas Reversais sobre Tráfico Ilícito de Veículos45. Em 1994 o tema foi 

à Cooperação para o Combate ao Tráfico Ilícito de Madeira. No ano de 2000 Brasil e 

Paraguai assinaram  um Acordo de Cooperação Mútua para Combater o Tráfico de 

Aeronaves em Atividades Ilícitas Transnacionais.46  

Não obstante, como vimos no capítulo I, embora neste período inúmeros 

acordos tenham sido assinados pelo Paraguai, em virtude especialmente da pressão 

exercida pelo Brasil e em partes pelos EUA, pouco foi feito para implementá-los. Isso 

porque, até finais da década de 90, o cargo presidencial esteve nas mãos de 

agentes políticos ligados à máfia organizada, que disputaram intensamente o espaço 

no poder político e no comando do tráfico. Como conseqüência, o aparato normativo 

criado tanto no Mercosul como no âmbito bilateral passou a encontrar grandes 

dificuldades de serem efetivados, sobretudo, devido à resistência interna do governo 

paraguaio, que possui, em seus diversos escalões do poder, pessoas que atuam em 

favor do crime organizado.   

Um exemplo dessa resistência é a dificuldade que se encontrado para aprovar 

no parlamento paraguaio a Tríplice Convenção assinada em 20 de setembro de 

                                                 
44 Decreto n° 441. Entrada em vigor do acordo 06/02/1992.  
45 Decreto n° 97560. Entrada em vigor do acordo 08/03/1999 
46 Decreto n° 4240. Entrada em vigor  21/05/2002 
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2000 entre Brasil e Paraguai. O acordo tem como objetivo  evitar a dupla tributação 

em matéria de impostos de renda e estabelecer mecanismos de fiscalização 

conjunta pata prevenir e combater o contrabando, o descaminho e a falsificação de 

produtos derivados do fumo. 

Neste acordo o Brasil oferece ao Paraguai vantagens absolutas. Por exemplo, 

há um incentivo à inserção de capital no outro país, o que em termos práticos 

significa que os investidores brasileiros que se instalarem no Paraguai, ainda que 

não paguem impostos por lá, ganham incentivos tributários do Brasil. O objetivo do 

governo brasileiro com essa oferta é incentivar a integração dos processos 

produtivos e estimular a formalização da atividade na área da fronteira.  

Até esse ponto do acordo, os parlamentares paraguaios mostraram-se 

extremamente favoráveis. Mas, o que causa resistência na aprovação é o terceiro 

item, que fala sobre a fiscalização conjunta e recíproca em matéria de cigarros47.  

 
 

As autoridades aduaneiras e aquelas consideradas pelos Estados 
contratantes como competentes empreenderão ações conjuntas de 
fiscalização e o intercâmbio de informações tendentes à prevenção, 
investigação e repressão do contrabando, do descaminho e da falsificação de 
cigarros e outros derivados do fumo, materiais e insumos utilizados para sua 
fabricação em consonância com o artigo 11 do convênio de cooperação e 
assistência recíproca entre as administrações das aduanas do Mercosul, 
relativo à prevenção e luta contra ilícitos aduaneiros, aprovados pela decisão 
número 1/97 do Conselho do Mercado Comum (Tríplice Convenção: Das 
disposições sobre a prevenção e repressão ao contrabando, ao descaminho e 
à falsificação de produtos derivados do fumo, art 38). 
 
 
 

 O argumento que os políticos paraguaios envolvidos com o crime organizado 

utilizam para reprovação dessa cláusula é que isso afetaria a soberania do país. No 

                                                 
47 Informações obtidas através do depoimento do chefe da Agregadoria Tributária e Aduaneira 
Brasileira, Evandro Pinto.   
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entanto, o que se observa é que essa resistência parte dos parlamentares que estão 

envolvidos com o contrabando de cigarros. 

 Dentro desse quadro, a iniciativa brasileira em relação ao Paraguai é para que 

o mesmo tome medidas internas para combater a atividade ilícita presente no país. 

Para isso, o Brasil está oferecendo diversos mecanismos de cooperação que 

possibilitem o país sair da clandestinidade e ao mesmo tempo fortalecer suas 

instituições políticas e jurídicas. Há muitos setores influentes no Paraguai que estão 

desinteressados nessas medidas de combate aos delitos, o que torna o processo de 

negociação mais difícil48.  

Mas, essa situação vem se alterando de uns anos para cá. Recentemente, 

pode-se observar uma expressiva alteração do quadro de negociação bilateral. Isso 

porque, o atual presidente paraguaio, Nicaor Duarte Frutos, mostrou-se realmente 

disposto em contrariar esses setores e combater o crime organizado do país. Em 

seus discursos, ele se compromete em avançar na cooperação com o Brasil 

referente ao tema do contrabando.   

 Foi firmado, em maio de 2002, um memorando de entendimento49 entre a 

Republica Federativa do Brasil e o governo da Republica do Paraguai sobre o 

combate aos ilícitos aduaneiros e tributários, de contrafação e pirataria. Neste 

memorando os presidentes dos respectivos países chegaram ao seguinte 

entendimento: 

                                                 
48 Informações obtidas a partir do depoimento do embaixador do Brasil no Paraguai, Castro Neves. A 
entrevista foi realizada em Assunção 18/08/2004  
49 Essas informações podem ser encontradas no site oficial do Ministério das Relações Exteriores. 
www.mre.com.br 



 63

1) Criar um grupo permanente de consultas Brasil-Paraguai sobre temas 

aduaneiros, tributários, de contrafação e de pirataria, doravante denominado grupo 

permanente de consultas. 

  2) No exercício de suas funções, o grupo permanente de consultas será 

coordenado, do lado brasileiro, pela Secretaria da Receita Federal, e, também, por 

representantes permanentes como: dos Ministérios da Justiça (departamento da 

Polícia Federal), Relações Exteriores e de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. 

Do lado paraguaio, pela Subsecretaria de Estado e Tributação (direção geral das 

aduanas) e com membros permanentes do Ministério da Justiça, das Relações 

Exteriores, Interior (polícia nacional) e Indústria e Comércio.  

Assim também, em um comunicado conjunto à imprensa em 14.10.200350, o 

presidente Luis Inácio Lula da Silva (Brasil) destacou que um dos principais objetivos 

do Estado brasileiro em seu relacionamento com o Paraguai deve ser o de contribuir 

para que aquele país possa renovar sua economia, tornando-a menos pendente de 

operações da triangulação comercial e das demais atividades ilícitas, voltadas 

principalmente para o mercado brasileiro. Uma das áreas que se espera poder 

avançar rapidamente, segundo os depoimentos, é da coordenação de esforços entre 

Secretaria da Receita Federal e os órgãos correspondentes no Paraguai, com vistas 

ao aprimoramento dos controles e da fiscalização do comércio irregular. 

Explicitaram, também, neste memorando, a determinação de promover e 

intensificar a cooperação, a fim de prevenir, combater e eliminar todas as 

manifestações de crime organizado transnacional e o tráfico ilícito de armas 

pequenas e leves, munição e material explosivo, ou seja, atividades que alimentam o 
                                                 
50 Ibdim 
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espiral da violência e constituem um obstáculo à consolidação da democracia e ao 

pleno desenvolvimento sócio-econômico de ambos os países.  

 Ainda durante esse comunicado, os presidentes mostraram-se favoráveis ao 

projeto de capacitação profissional Brasil-Paraguai, criado com o objetivo de formar 

jovens para a inserção no mercado de trabalho. Esse projeto constitui um dos 

fundamentos do processo de modernização e produtividade das empresas 

paraguaias, com vistas a reestrutura a economia formal no país.  

 Além disso, firmou-se o compromisso do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) de financiar as obras públicas de integração física no 

Paraguai.   

Recentemente, o governo brasileiro passou, também, a adotar medidas de 

incentivos ao Paraguai ao disponibilizar mecanismos que facilitam a repreensão da 

prática de negócios ilegais advindas da região da fronteira. 

 Um desses mecanismos que já está em funcionamento é o controle integrado 

aduaneiro da Receita Federal do Brasil com o Paraguai. Sua função é simplificar os 

procedimentos aduaneiros e combater o mercado ilegal. Antes da implementação do 

controle, o que ocorria era que o Brasil fazia o despacho da exportação no seu lado 

da fronteira, mas as mercadorias, no lado paraguaio, não ganhavam o certificado de 

importação e retornavam de maneira ilegal para o Brasil.  

Com o controle integrado em funcionamento, os servidores dos respectivos 

Estados passaram a ficar em território vizinho, certificando a entrada e a saída de 

produtos. Isso resultou no aumento da arrecadação do Paraguai em pelo menos 20 

vezes, passando de USD 600 milhões a 1 bilhão e 200 milhões. Possibilitou, 

também, uma diminuição expressiva do contrabando (triangulação) nas fronteiras. 
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Até 1998, o Paraguai recebia dos portos francos de Santos e Paranaguá em torno de 

1.200 conteiners/mês, com toda espécie de produto, que tinha como destino o Brasil. 

O Paraguai não tinha condições de consumir a quantidade de importação que fazia, 

passando, assim, a assumir o papel de entreposto comercial.51  

Mas após a implementação do controle aduaneiro, em 1999, esses 1.200 

conteiners reduziram-se a 200, ou seja, 80% do volume de importação do Paraguai. 

O que representa uma conseqüente diminuição do comércio de triangulação, tendo 

como destino o mercado consumidor brasileiro. No que se refere ao contrabando de 

cigarros, esses índices que demonstram a queda do contrabando trans-fronteiriço já 

não são visíveis. Isso porque, a comercialização de cigarros não é feita, em sua 

maioria, via comércio de triangulação, pois a mercadoria falsificada é produzida no 

Paraguai e contrabandeada diretamente para o Brasil52. 

Para conter esse comércio ilegal de cigarros em pleno crescimento, outro 

mecanismo ofertado gratuitamente pelo governo brasileiro ao Paraguai foi o sistema 

de controle da produção e comercialização de cigarros (o selo), com registro do 

fabricante, que tipificaria a arrecadação interna do país. Embora o governo 

paraguaio tenha demonstrado interesse, devido a pressões por parte do setor não 

levou adiante a oferta53.    

 Outro fator que influenciou na alteração da disposição tanto do lado 

paraguaio como por parte do governo brasileiro em combater o comércio ilícito na 

fronteira foi o problema gerado com os Estados Unidos. Após os atentados 

                                                 
51 Informações retiradas do depoimento do diplomata Luis Galvão, Primeiro Secretário de Assuntos 
Políticos da embaixada brasileira no Paraguai. 
52 Ibidim 
53 Informações obtidas com o depoimento de Evandro Pinto, chefe da Agregadoria Tributária e 
Aduaneira do Brasil. 
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terroristas às torres gêmeas em 11 de setembro, a preocupação dos americanos 

com esse tema fez com que a tríplice fronteira se tornasse um foco de atenção pela 

possibilidade54 de haver algumas cédulas terroristas ou apoio instalados na região. 

Neste caso, não houve intervenção direta dos EUA, mas em função das declarações, 

foi estabelecido um diálogo com os americanos sobre a problemática da ilegalidade 

na tríplice fronteira através do mecanismo chamado 3 + 1. Trata-se de um 

instrumento diplomático que visa examinar a possibilidade de que os recursos 

provenientes dessas atividades ilegais pudessem estar sendo transferidas para 

ações terroristas no Oriente Médio55.  

Após as devidas investigações, as hipóteses não se comprovaram, visto que 

não foi encontrado nenhum dado concreto sobre a transferência a partir daquela 

região. No entanto, mesmo não encontrando ligações entre essas atividades, a 

região continua sendo um pólo que desperta a atenção do sistema internacional 

quando o tema é o crime organizado.  

Nesse novo contexto internacional, em que a segurança prevalece sobre as 

outras várias considerações, os países da região passaram a ter que olhar com mais 

atenção para a tríplice fronteira. O tema do crime organizado tomou proporções 

expansivas, obrigando aos Estados trilhar novos rumos e deixar de lado a apatia ou 

a complacência que dominou durante décadas a política regional.  

Essas iniciativas de combate a esses delitos, que estão sendo criadas pelos 

governos brasileiro e paraguaio em meio ao novo contexto internacional, é prova, 

                                                 
54 Hipótese levantada pelos EUA, pois a região é conhecida por ser foco de contravenção. 
55 Informações obtidas com o depoimento de Marcos Vinícius Pinta Gama ministro-chefe do COCIT 
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embora ainda não consolidada, de que as negociações bilaterais seguirão o caminho 

da cooperação no tratamento de temas sensíveis.    
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A Agenda Externa Brasileira e o Tema do 
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3.1) A política externa brasileira e a temática do contrabando 

 

As opções estratégicas de cada Estado na construção da matriz de sua 

política externa, no geral, estão estreitamente associados ao papel desempenhado 

pelo país no sistema internacional, ou seja, relacionam-se com recursos estruturais 

de que o país dispõe bem como pelo padrão histórico de suas relações externas. 

Assim, a escolha estratégica do país a determinada matriz não está 

necessariamente aliada a mandatos presidenciais específicos, isto porque o conjunto 

de valores e estratégias possui uma continuidade, variando em menor grau que os 

momentos de transição do poder político. No entanto, durante esses curtos períodos 

de alterações no comando executivo, há, em geral, uma modificação quanto a 

ênfases em determinadas temáticas, o que não leva a alterar a matriz da política, 

embora determine um certo grau de diferenciação entre um mandato e outro (Rolon, 

2000).  

Por isso, ao investigar os elementos norteadores da política externa brasileira 

pós-Guerra Fria, pode-se perceber uma transformação na estrutura e nos princípios 

tangentes a inserção do país no sistema internacional, além das pequenas variações 

correspondentes as escolhas do Executivo em exercício no poder.  Como ressaltado 

por Oliveira (2003), dois fatores em especial representaram esse movimento de 

mutação: primeiro, a grande desordem econômica mundial na década de 1970, em 

decorrência das sucessivas crises do petróleo e do desmonte no ordenamento 

econômico de Bretton Woods; em seguida, o final da Guerra Fria constituiu, também, 

um elemento determinante na alteração do fio condutor da política externa brasileira, 
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já que uma vez terminado o conflito ideológico, a influência dos EUA na região 

diminuiu consideravelmente, possibilitando novos tipos de relações regionais.  

Ainda durante o início dos anos 1980, a política externa brasileira permanecia 

arraigada sobre velhos moldes característicos da década anterior. Foi somente no 

segundo período do governo Sarney (1987-89), já sob a ordem democrática, que as 

bases da política externa começaram a ser alteradas.  

 O Brasil, neste contexto, buscava explorar as relações norte-sul e seu 

posicionamento como país terceiro mundista para intensificar as relações com os 

países do sul e conquistar uma relação preferencial com os países do norte, através 

das rodadas de negociação no GATT e na UNCTAD, na qual fazia parte do sistema 

de preferências tarifárias. No entanto, com o final do confronto leste-oeste houve o 

desmembramento do movimento terceiro mundista e, conseqüentemente, novas 

estratégias fizeram-se necessárias para inserção positiva dos países no contexto 

mundial emergente.  (Oliveira, 2003) 

 Pois, com a derrocada do bloco soviético e o desaparecimento do conflito 

entre as superpotências rivais, os Estados passaram a projetar suas atenções para 

novos fatores, que anteriormente obtinham posição marginal nos assuntos globais 

tais como: os desequilíbrios ambientais, o tráfico de drogas, o crime organizado, o 

contrabando, a marginalidade social, o terrorismo, a lavagem de dinheiro, etc. Quer 

dizer, esse rearranjo de forças resultou na elaboração de uma nova agenda global, 

introduzindo questões que anteriormente estavam em patamares subjacentes.  

No Brasil, a agenda social só ganha relevância após o governo Fernando 

Collor de Mello. Durante a administração de José Sarney, o tema de destaque foi o 

redirecionamento dos interesses do país para América Latina, estabelecendo 
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relações prioritárias com os países sul-americanos através de processos de 

aproximação contínua. Um dos principais indicativos desse processo foi o passo 

decisivo dado pelo governo em sentido à cooperação com a Argentina, sendo esta 

iniciada através do Programa de Integração e Cooperação Econômica, em 1986 

(PICE) e, posteriormente, em 1988, com o Tratado Geral de Integração, Cooperação 

e Desenvolvimento, que previa a criação de um mercado comum em 10 anos entre 

os dois países. (Florêncio & Lima Araújo, 1996) 

 Esta política voltada para América Latina teve continuidade durante o governo 

Collor, que celebrou, em 1991, o Tratado de Assunção, constituindo o Mercado 

Comum do Sul entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ainda neste período, as 

questões sociais de caráter global ganham espaço na agenda brasileira, referente 

tanto a fenômenos estruturais - o desenvolvimento econômico - como também, as 

temáticas adjacentes - meio ambiente, direitos humanos e crime organizado. 

(Batista, 1993)   

 Já durante a presidência de Itamar Franco56, o Brasil aprofundou seus 

compromissos com o Mercosul, além de priorizar a cooperação com os países 

amazônicos, não só no âmbito econômico, mas também em outras temáticas 

envolvendo a região, o que gerou uma série de negociações como: o contrabando, a 

proteção ambiental e o narcotráfico. 

A diplomacia brasileira, na Organização dos Estados Americanos (OEA), 

reafirmou seus valores democráticos e apontou a necessidade de se evitar 

ingerências unilaterais e impedindo que se ferisse a solução pacífica de 

                                                 
56 Itamar Franco foi vice-presidente de Fernando Collor de Mello. Assumiu o cargo em decorrência do 
impeachment do presidente em exercício.  
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controvérsias. Além disso, buscou-se dar prosseguimento no projeto de integração 

da ALCSA (Área de Livre Comércio Sul-Americana) e objetivou a aproximação com 

outras potências regionais como a Rússia, a China e a Índia. (Oliveira , 2003) 

 Já no governo Cardoso, procurou-se ampliar o leque de responsabilidade 

internacional do país, participando mais efetivamente de foros de decisão como o 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, a OMC, a OCDE e o MTCR. Criou-se, 

também, em 1998, uma agenda positiva com a administração Clinton, anunciando a 

disposição do país no combate ao narcotráfico e a criação da Secretaria Nacional 

Anti-Drogas. (Bernal-Meza, 2002) 

A temática do contrabando, no interior desse contexto, só assumiu verdadeira 

relevância nas preocupações do governo brasileiro no final do segundo mandato de 

Fernando Henrique Cardoso e, recentemente, com o presidente Luis Inácio Lula da 

Silva (2003-2006). Nestes últimos anos, o Brasil tem manifestado sua preocupação 

com o problema mediante a assinatura de convênios, acordos e pronunciamentos 

tanto no âmbito multilateral como no interior do Mercosul. No âmbito doméstico, 

pode-se averiguar também outras medidas sendo adotadas no combate as 

atividades ilícitas da fronteira reunindo diversas instâncias governamentais 

brasileiras. O tema do contrabando tornou-se a principal questão na agenda 

brasileira em relação ao Paraguai, o que resultou em novos parâmetros nas 

negociações bilaterais. 

Após a queda de Alfredo Stroessner em 1989, houve uma generalizada 

preocupação por parte do governo brasileiro na maneira como se prosseguiria as 

relações entre esses dois países (Brasil e Paraguai). Como vimos em capítulos 

anteriores, essa relação durante toda a ditadura stronista foi marcada por um enorme 
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vínculo entre Brasil e Paraguai, com concessões e políticas cooperativas nas mais 

diversas áreas.  

Foi, também, durante esse período, que essa aproximação resultou na 

alteração da balança de poder regional em favor do Brasil, sendo o Paraguai o 

pêndulo nesta disputa. Mas com a tomada de poder por Andrés Rodrigues, logo se 

confirmou a continuidade na configuração de forças, já que o Paraguai tinha como 

objetivo manter seus laços de amizade com o Brasil. 

Esta política cooperativa entre ambos aprofundou-se ainda mais após a 

criação e a consolidação do Mercosul, que institucionalizou as relações diplomáticas 

entre os Estados membros. Foi, também, a partir da criação do bloco regional que a 

questão do contrabando passou a ser tema de expressiva relevância nas 

negociações entre os países da região. 

A partir desse momento, o Brasil passou a atuar de maneira mais incisiva 

sobre o Paraguai em se tratando de temas sensíveis da agenda bilateral como, por 

exemplo, o contrabando. Por tratar-se de um tema extremamente delicado e por 

apresentar resistência de inúmeros setores da sociedade paraguaia e de agências 

governamentais, a diplomacia brasileira tem encontrado dificuldades em possibilitar a 

adoção de medidas concretas a partir das negociações bilaterais. 57 

Muito embora o Paraguai tenha assumido vários acordos referentes ao 

combate às atividades ilícitas na região da fronteira, alguns desses convênios 

encontram dificuldades para serem ratificados no Congresso Nacional paraguaio. A 

estratégia que vem sendo utilizada pelo Brasil para conseguir a cooperação do 

                                                 
57 Informações obtidas a partir do depoimento do diplomata e chefe do Comitê de Combate aos Ilícitos 
transnacional, Marcos Vinicius Pinta Gama. A entrevista foi realizada em Brasília em 20/10/2003  
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governo paraguaio na luta contra a clandestinidade é possibilitando que seu vizinho 

e sócio no Mercosul caminhe em sentido a estabilidade, dentro de um quadro de 

plena vigência da democracia representativa e do respeito das instituições políticas e 

jurídicas nacionais. Acredita-se que é a partir da reestruturação do setor produtivo e 

da renovação do aparto normativo que o país poderá ingressar na formalidade.58    

Inúmeras tentativas do governo brasileiro, buscando cobrar de seu vizinho a 

adoção de medidas concretas de combate a esses delitos, foram freadas por 

políticos paraguaios envolvidos com atividades ilícitas, utilizando-se do argumento 

que se tratava de atentado à soberania. Muitas vezes, esses mesmos políticos 

elaboram projetos de leis que visam a nacionalização das terras na faixa da fronteira. 

Projeto esse contrário aos interesses do Brasil, que, atualmente, conta com uma 

quantidade significativa de brasileiros no Paraguai, ocupando uma extensa faixa de 

fronteira, que justamente corresponde ao território de alta produção agrícola no 

país59. 

Com isso, o que se pode perceber é que não se trata de uma questão que os 

grupos desinteressados com a conformação de políticas de combate ao contrabando 

resistam explicitamente ao assunto, mas que inúmeros outros argumentos são 

utilizados com essa finalidade. Isso acaba gerando um impasse diplomático, 

ocasionando o enfrentamento entre os poderes legislativos dos dois países, que 

sofrem pressões dos grupos domésticos identificados com a questão. Pois do lado 

paraguaio, o governo sofre pressões de poderosos setores que atuam no comércio 
                                                 
58 Informações retiradas do depoimento do chefe da Agregadoria Tributária e Aduaneira Brasileira 
Evandro Pedro Pinto. A entrevista foi realizada em Assunção em 17/08/2004. A partir de 2002 o 
respectivo órgão foi instalado na embaixada brasileira em Assunção, com o objetivo de facilitar as 
negociações bilaterais acerca dos ilícitos transnacionais. 
59 Essas informações foram obtidas a partir do questionário específico sobre esta pesquisa realizado 
com o embaixador do Brasil no Paraguai, Castro Neves, em 18/08/2004. 
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clandestino; já do lado brasileiro, os empresários de setores amplamente 

prejudicados pelo contrabando são os que atuam no sentido de ganharem o apoio 

dos parlamentares na luta pelo combate a concorrência desleal.  

Nos próximos itens do capítulo veremos como o governo brasileiro, 

juntamente com os atores não-estatais, estão enfrentando o problema dentro do 

território nacional, ou seja, como o Brasil tem incorporado o tema do contrabando em 

sua agenda interna de segurança pública. Neste caso, é valido ressaltar o papel de 

extrema importância assumido por algumas coisas ONGs brasileiras  neste novo 

cenário internacional.  

 

 

3.2) Brasil e as medidas adotadas no combate ao contrabando fronteiriço 

 

Como vimos, o governo brasileiro, atualmente, tem manifestado sua 

preocupação com o problema do contrabando. Isso vem resultando em algumas 

medidas pontuais que estão sendo adotadas no âmbito doméstico referente à  

prevenção e o combate as atividades ilícitas, reunindo diversas instâncias 

governamentais e alguns setores da sociedade civil.  

 Essas políticas de prevenção e repressão foram iniciadas em sua grande 

maioria a partir do ano de 2000, quando foi assinado pelo Brasil a Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Muito embora a 

Convenção tenha sido o incentivo inicial para a elaboração de inúmeras políticas 

públicas nesta área, a mesma foi ratificada pelo Congresso Nacional Brasileiro 

apenas em 2004, junto a seus protocolos adicionais como: o de Suprimir, Prevenir e 
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Punir o Tráfico de Pessoas, especialmente Mulheres e Crianças e o Protocolo contra 

o Contrabando de Migrantes por Terra, Água e Mar. 

Na Convenção está previsto que os Estados Partes deverão desenvolver e 

“promover a cooperação em escala mundial, regional, sub-regional e bilateral entre 

as autoridades judiciais, os organismos de detecção e repressão às autoridades de 

regulamentação financeira, a fim de combater a lavagem de dinheiro” 60 

Como a Constituição Brasileira assegura que o país cumprirá todas as 

orientações dos acordos internacionais ratificados, a legislação nacional passou, a 

partir de então, adaptar-se à nova definição posta pela Convenção para este tipo de 

crime.   Até o momento, o Brasil não possuía leis específicas sobre o assunto. 

Somente no ano de 2004, que o governo federal resolveu criar um programa de 

prevenção e combate ao tráfico de seres humanos (TSH), formado por comitês 

interministeriais com representantes de órgãos de justiça e segurança. Sua função é 

promover ações integrando esses órgãos e agilizar os procedimentos jurídicos dos 

casos.  

Em geral, na Convenção, assim como em seus protocolos, o que se tentou 

demonstrar foi a vontade multilateral de se reagir em termos práticos com vigor a 

ameaça que o crime organizado representa. Com isso, é marcado, também, uma 

nova etapa na cooperação entre os países desenvolvidos e aqueles em 

desenvolvimento, porque institui mecanismos de assistência técnica e financiamento 

aos Estados Partes, que revelam maiores dificuldades na implementação de 

medidas previstas no mesmo.  

                                                 
60 Artigo 7 da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. 
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Recentemente, o Brasil pediu ajuda ao escritório das Nações Unidas contra as 

drogas e o crime organizado (UNDOC) para implementar um sistema que permita 

atacar uma das fragilidades brasileiras: seu sistema financeiro. Isto porque, é a partir 

da lavagem de dinheiro que o crime organizado consegue levar adiante seus mais 

diversos tentáculos (contrabando, narcotráfico, trafico de migrantes, de armas, etc)61. 

Diante disso, o governo brasileiro dando continuidade aos compromissos 

assumidos no âmbito das Nações Unidas aprovou, em março de 1998, a lei de n° 

9.613, que dispõe sobre o crime da lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores 

e cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). O principal objetivo 

do órgão é coordenar esforços governamentais com vistas ao combate a um dos 

principais delitos: a lavagem de dinheiro. A legislação tipifica o crime de lavagem de 

dinheiro (9.613) como aquele em que “oculta ou dissimula a natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores 

provenientes direta ou indiretamente dos crimes antecedentes”. O trabalho do COAF 

está em consonância com as orientações que vem sendo adotadas 

internacionalmente pelos organismos envolvidos no combate a lavagem de dinheiro, 

como o grupo de ação financeira (Financial Action Task Force), entidade vinculadas 

a OCDE, que estabelece padrões internacionais para o combate a esse tipo de 

delito. Sua finalidade é disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e 

identificar as ocorrências suspeitas de atividades previstas na lei.62 

                                                 
61 www.mre.com.br. Ver em “A política externa brasileira no combate ao narcotráfico”. 
62 Ibdim 
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Assim, além de buscar enfrentar o crime da lavagem de dinheiro no país, uma 

série de outros programas está sendo implementada com o objetivo de combater as 

diversas formas pelas quais o crime organizado alimenta-se.  

No que tange o combate ao narcotráfico, o Brasil conta atualmente com a 

Secretaria Nacional Anti-Drogas (SENAD), órgão do governo encarregado de 

planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de prevenção e 

repressão ao tráfico ilícito, uso indevido e produção não autorizada de 

entorpecentes. A Secretaria lançou recentemente a iniciativa de implementar o 

programa de redução da demanda de drogas em municípios fronteiriços do 

Mercosul, além de desenvolver parcerias cooperativas com a SENAD do Paraguai, 

visando combater o narcotráfico ao longo das fronteiras. 63    

Outros mecanismos também estão sendo incorporados pelo governo federal 

brasileiro na luta contra o crime organizado no país. 

Recentemente, a Receita Federal sugeriu que houvesse a aceleração da 

construção de obras aéreas de controle integrado com a finalidade de unificar as 

aduanas nos postos de fronteira, pois facilitaria os trâmites burocráticos e o próprio 

despacho das mercadorias no processo de importação e exportação. Além disso, 

buscaria evitar a fraude fiscal e o contrabando, especialmente, na região da tríplice 

fronteira. No mesmo sentido, a proposta encaminhada pelo Ministério de Indústria e 

Comércio foi a de recorrer às verbas do BNDES, a serem concedidas ao governo 

paraguaio, com vistas a finalizar essas obras.64 

                                                 
63 Ibdim 
64 Infromações obtidas no depoimento de Evandro Pinto, chefe da Agregadoria Tributária e Aduaneira 
Brasileira 
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Um outro projeto que partiu do Comitê Técnico dos Assuntos Aduaneiros do 

Mercosul tem como idéia a construção de um banco de dados sobre as operações 

comercias entre os parceiros do bloco e, um anexo à norma principal, que trataria da 

comercialização de produtos sensíveis. Pois, com o aumento do fluxo de comércio, 

como resultado do processo de integração sub-regional, medidas de prevenção e 

repressão tornaram-se cada vez mais fundamentais, inclusive para não prejudicar o 

comércio entre esses países.65  

 Diante desse quadro, foi firmado em 2002 um Convênio (ICMS 159/2002) 

entre a União, Estados e do Distrito Federal, por intermédio das Secretárias da 

Fazenda e de Finanças, com o objetivo de combater o comércio ilegal de cigarros e 

outros produtos derivados do fumo. As atividades integradas e de intercâmbio de 

informações a que se refere este convênio compreendem em especial: 

1) A fiscalização integrada, por parte da Secretaria da Receita Federal 

e os demais convenientes; 

2) A permuta de informações econômico-fiscais relativos aos 

fornecedores de matéria-prima, fabricantes e distribuidores de 

cigarros; 

3) O aperfeiçoamento de técnicas e metodologias de trabalho, inclusive 

cursos e treinamentos; 

4) O desenvolvimento de um banco de dados para consulta de 

informações relacionadas à fiscalização de cigarros. 

O poder legislativo tem participado ativamente do debate acerca da 

problemática do contrabando e dos delitos conexos através especialmente das 
                                                 
65 Ibdim. 
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comissões parlamentares, tais como: a Comissão Permanente de Segurança Pública 

e de Combate ao Crime Organizado e as comissões temporárias como a CPI do 

Narcotráfico e a CPI da Pirataria.  

No ano de 2004, a CPI da Pirataria concluiu seu relatório final, no qual 

elencou as inúmeras deficiências brasileiras no combate a pirataria e elaborou 

propostas no enfrentamento desses delitos. Um dos destaques atribuídos pelo 

relatório foi a necessidade de se formular um Plano Nacional de Combate a Pirataria 

e de se criar um órgão público de inteligência que seria responsável por promover 

ações interligadas das polícias federal e estadual e, ainda, contar com a participação 

do Ministério Público, Ministério da Ciência e da Tecnologia; do Desenvolvimento; 

Indústria e Comércio; da Justiça, além dos parlamentares e dos demais órgãos 

representativos. A função desse organismo seria a de cruzar informações e planos 

de prevenção e repressão no combate a pirataria.  

Este novo órgão sugerido teria como metas: 1) a realização de campanhas 

educativas, que demonstrassem os efeitos negativos da pirataria e sua relação direta 

com o crime organizado; 2) a criação e a manutenção de um banco de dados, que 

disponibilizasse informações atuando como documento de investigação desses 

delitos; 3) incentivar, em cada estado, a criação de uma secretaria de segurança 

pública, que interligue e monitore ações nos municípios, centralizando as 

informações obtidas; 4) combater a entrada de produtos ilegais no país através de 

ações de fiscalização nos portos, aeroportos e nas rodovias, intensificando as ações 



 81

nas regiões de fronteira; 5) promover o treinamento de policiais e fiscais no âmbito 

federal, estadual e municipal 66. 

Este organismo estaria sendo criado em substituição ao Comitê 

Interministerial de Combate a Pirataria (COCIT), instituído pelo decreto de 13 de 

março de 2001. Segundo o relatório, essa substituição proposta seria decorrente da 

ineficiência demonstrada pelo comitê em relação aos objetivos pelo qual foi criado. 

Outra sugestão da comissão foi a revisão do tratado assinado entre Brasil e 

Paraguai, que dispõe sobre a utilização de entrepostos nos portos de Santos e 

Paranaguá, para o recebimento, armazenagem e expedição de mercadorias 

destinadas ao Paraguai com regime aduaneiro livre. Isso porque o porto de 

Paranaguá, além de ser o segundo porto brasileiro em movimentação de 

mercadorias é, também, o grande corredor de importação por onde passa todo tipo 

de mercadorias importadas pelo Paraguai. O que ocorre é que o Paraguai não 

consome toda mercadoria importada, retornando esse excedente ao Brasil sob a 

forma de contrabando ou descaminho.  

Diante desse quadro, a proposta da comissão é para que seja intensificada a 

fiscalização nos portos e renegociado o tratado bilateral, evitando que o Paraguai 

continue beneficiando-se dos portos brasileiro para dar vigência a seu mercado de 

triangulação.67 

O relatório da CPI da Pirataria fez, ainda, inúmeras denúncias de pessoas 

envolvidas com atividades ilícitas no país. Dentre esses, incluiu-se policiais, juizes, 

empresários e políticos. Alguns dos nomes citados foram: o deputado de 

                                                 
66 Relatório da CPI da Pirataria, 2004, p 292. 
67 Ibdim  p.296 
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Pernambuco, Pedro Corrêa (PP), suspeito de envolvimento com Ari Natalino, 

representante do grupo Petroforte, preso por sonegação fiscal e adulteração de 

combustíveis, o empresário Lobão, já citado anteriormente, suspeito de formação de 

quadrilha, roubo de cargas e acusado de comandar uma das maiores redes de 

contrabando de cigarros no país e de participar da máfia dos combustíveis e Law Kin 

Chong, acusado por ser um dos maiores contrabandistas do país. Além de algumas 

pessoas envolvidas com o crime organizado no país, a CPI divulgou também nome 

de empresas envolvidas com o contrabando, sendo elas: Max Brasil LTDA, Solutions 

LTDA, On Digital LTDA, Notebook e Cia, Prostations LTDA, Global Import e 

Onetebook .com. Juntas essas empresas de equipamentos de informática sonegam 

R$ 100 milhões de impostos por ano.  

A comissão solicitou também ao Ministério das Relações Exteriores brasileiro 

que enviasse a República do Paraguai informações colhidas pela CPI da Pirataria, a 

respeito das redes do crime organizado que atuam na região da fronteira. No 

documento produzido pela comissão parlamentar estão citadas inúmeras 

personalidades e empresas que estão envolvidas nessas atividades ilícitas68.  

Com isso, o objetivo do Brasil é agilizar a efetivação das medidas preventivas 

e repressivas em relação aos ilícitos criminais. O que se espera do Paraguai é que 

tome as devidas providências, dando continuidade à investigação dessas 

irregularidades apontadas pelo relatório, visto que o país vizinho mostrou-se disposto 

                                                 
68 Dentre as empresas estabelecidas no Paraguai que exportam irregularmente para o Brasil 
estão:Tabacalera Sudan SRL: Bruno Alberto Boff, Agroindustrial e Comercial Porto Franco, Imperial 
Tabacos SRL: Rubens Catenacci, Companhia Paraguaia de Tabacos (TABAPAR), South American 
Tabaccos S/A, Tabacoop SRL Importação e Exportação, Tabacalera Central S/A, La Soberania de 
Tabacos S/A, Tabacalera Guarani S/A, Tabacalera Veneto S/A, Borochi SRL, Tabacalera Hernandária 
S/A, Coim Export, Tabacalera Boquerón S/A, Tabacalera Guarani S/A, Monte Carlo   
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ao assinar inúmeros acordos bilaterais de cooperação e assistência recíproca no 

combate a criminalidade organizada. 69 

Além das indicações, a CPI também elaborou diversos projetos de lei sobre 

questões referentes ao combate ao crime organizado no país. Um dos projetos tem 

como proposta modificar a pena dos crimes de contrabando e receptação. Outro 

dispõe sobre a instalação do sistema de medição de vazão nos estabelecimentos 

industrias de bebidas, cujo objetivo é ter o controle, o registro e a gravação dos 

quantitativos medidos nos estabelecimentos industriais de bebidas, líquidos 

alcoólicos e vinagres, classificados na posição 2202 e 2203 da tabela de Incidência 

do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI). Com isso, pretende-se inibir a 

falsificação e a sonegação fiscal.70 

Assim, além dessas outras iniciativas estão sendo adotadas tanto no âmbito 

doméstico como no plano bilateral. Mas todas ainda bastante incipientes, sem 

apresentar resultados práticos expressivos. Neste conflito em que o inimigo é 

desfigurado e desterritorializado, o Estado passa a ter que enfrentar o desafio de 

uma guerra que não é militar, não é econômica, social, nem cultural. Tem múltiplas 

faces e um enorme potencial. Por isso, um só Estado não dispõe de recursos 

suficientes para combater esse fenômeno de caráter transnacional.   

 

 

3.3) A representação civil e os grupos de interesse 

 

                                                 
69 Relatório CPI da Pirataria, 2004, p. 320. 
70 Ibdim, p. 338 
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O final da Guerra Fria, e a queda do muro de Berlim constituíram-se marcos 

na história das relações internacionais.  No contexto em que as relações eram 

dominadas pela lógica da bipolaridade de forças, dividindo o mundo em blocos 

ideológicos antagônicos, havia um certo predomínio dos postulados que atribuía ao 

Estado soberano um papel de agente unitário e membro de um sistema anárquico 

global 71.(Waltz, 2002)  

Mas com o final do conflito, a emergência de um novo contexto internacional 

ensejou a prevalência da atuação da sociedade civil organizada através de ONGs e 

entidades sem fins lucrativos. Essas organizações têm se mobilizado no sentido de 

suprir as necessidades coletivas que têm sido negligenciadas pelos programas 

governamentais, acompanhando um direcionamento de ações por parte do Estado, 

com o objetivo de diminuir as responsabilidades até então do poder público.  

Esse processo de enxugamento da máquina estatal teve seu início já em 

finais do século XX, quando se processou o debate acerca do papel do Estado 

diante do cenário globalizado. Em decorrência disso, inúmeras reformas foram sendo 

apresentadas com o intuito de adequar os Estados as novas exigências do contexto 

internacional. Dentro das propostas, pode-se destacar a idéia de redução dos gastos 

estatais com programas sociais, que passaria, a partir de então, ser exercido em 

parceria com organizações não-estatais, por meio de processos de publicização. 

Com isso, as entidades não-governamentais passariam a ter como função o 

                                                 
71 Soberania estatal e anarquia internacional são princípios que constituem a base da teoria (neo) 
realista, em que, no plano doméstico, estaria garantida ao Estado pelo monopólio legítimo da força e 
pelo domínio dos instrumentos racionais-legais e, no plano externo, pela igualdade soberana dos 
Estados, vivendo em situação anárquica.  
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atendimento as demandas sociais, enquanto ao Estado, caberia a função de agente 

regulador. (Meireles, 2002, p.1) 

A introdução dessas reformas neoliberais levou a proliferação das ONGs em 

todo o mundo. No Brasil, as ONGs têm participado de forma gradativamente maior 

na elaboração das políticas. No caso específico do contrabando, a ONG que tem se 

destacado neste setor é o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO). 

 O ETCO é uma instituição sem fins lucrativos que congrega entidades 

empresarias e não-governamentais, com o objetivo de promover, com a sociedade e 

com os poderes constituídos, um mercado competitivo, ético e com isonomia fiscal. 

O instituto foi criado em janeiro de 2003. Criado primeiramente por indústrias do 

fumo refrigerantes, combustíveis, cervejas, que, preocupados com a concorrência 

desleal das empresas sonegadoras ou falsificadoras de mercadorias, resolveram 

juntar-se para diagnosticar o problema da ilegalidade, objetivando ações que tenham 

efetividade no combate a esses delitos.72   

Atualmente, o instituto conta com a filiação de praticamente 14 empresas 

desses setores tais como: Coca-Cola, Pepsi, Kaiser, Souza Cruz, Ambev, Texaco, 

Ipiranga, Shell, entre outras empresas de combustíveis.  

A principal proposta da ONG é garantir o engajamento dos diversos agentes 

governamentais (Ministério da Justiça, Agências reguladoras, Polícia Federal, 

Secretaria da Receita Federal) em um esforço coordenado que acene para a total 

intolerância com a prática de delitos ou ações em prejuízo da ordem econômica. O 

                                                 
72 Informações obtidas através do depoimento exclusivo do presidente do ETCO, Emerson Kapaz, 
numa entrevista realizada na sede do instituto em São Paulo, em 17/02/2004. 



 86

objetivo é buscar ações efetivas que inibam substancialmente a sonegação, 

adulteração, contrabando, pirataria, contrafação da marca entre outras. 73 

Para isso, o instituto está buscando 1) diagnosticar e identificar os fatores 

causadores da concorrência desleal no mercado; 2) informar e sensibilizar a opinião 

pública sobre as conseqüências da concorrência desleal; 3) mobilizar e apoiar os 

poderes constituídos e as entidades privadas para combater a ilegalidade; 4) propor 

instrumentos legais adicionais para coibir a difusão de práticas delitivas no comércio. 

Associados a esses elementos estariam sendo realizadas ações nos estados e 

municípios para combater a sonegação, o contrabando e a falsificação de produtos e 

a extensão de ações repressivas aos países vizinhos do Mercosul. 

Algumas das propostas do ETCO já foram implementadas pelo governo. As 

chamadas forças-tarefas iniciaram um trabalho sistematizado nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pernambuco. O instituto 

tem como função, neste caso, servir como canal de informação da fiscalização, 

dizendo o caminho que eles devem percorrer, os mecanismos que deverão ser 

utilizados e as sugestões de como enfrentar isso. Um outro resultado concreto que já 

teve retorno foi a instalação dos medidores de vazão nas indústrias de cervejas. Este 

é um aparelho eletrônico inviolável, colocado no início da linha de produção e que 

passa a ter conexão, via Internet, direto com a Fazenda, que receberá toda a 

informação da vazão que sai do processo. Com isso, o governo poderá ter em 

paralelo a produção de nota fiscal, o controle direto de quanto saiu de líquido, o que 

lhe dará estruturação para a fiscalização. Só para ter uma idéia de quanto o governo 

perde com cada um desses setores: no combustível a estimativa é 3 bilhões/ano em 
                                                 
73 Ibdim 
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sonegação; no setor de cerveja  620 milhões/ano, do fumo 1,3 bilhão/ano, de 

refrigerante 650 milhões de reais. Somando dá quase 6 bilhões de reais por ano 

perdidos com a sonegação.74 

 Outro resultado interessante obtido foi o trabalho de intercâmbio realizado 

junto ao poder legislativo. O ETCO apoiou as investigações da CPI da Pirataria, 

levando dados relevantes a serem considerados no relatório. Por exemplo, foram 

divulgadas aos parlamentares da comissão as 11 fábricas de cigarros no Paraguai 

que estavam envolvidos com o comércio ilegal, quem eram os donos, onde elas 

estavam situadas, quem eram os principais contrabandistas ligados à atividade. Foi 

realizada também uma fiscalização conjunta do ETCO com a Receita Federal, que 

passou a ter resultados concretos, inclusive sobre o contrabando de cigarros no 

Brasil. A prisão de Lobão foi exemplo claro desse processo de investigação conjunta. 

 A ONG além de realizar diversos trabalhos junto a CPI da Pirataria, produziu 

também junto ao atual governo brasileiro, presidido por Luis Inácio Lula da Silva 

(PT), um documento referente à parceria de entidades da sociedade civil e o Estado 

no combate a ilegalidade. Este documento foi nomeado Carta de Brasília75. 

  A Carta propõe a realização de uma campanha publicitária que assinale os 

vínculos do mercado ilegal com o crime organizado; crie uma ética de consumo, 

incentive o costume de exigir nota fiscal e faça dos municípios agentes prioritários de 

fiscalização. O documento salienta, ainda, que ao comprar mais barato o produto 

ilegal, o consumidor empobrecido cria, além de problemas visíveis, ambiente para a 

                                                 
74 Ibdim 
75 A Carta de Brasília foi produzida durante o Seminário Nacional sobre o Comércio Ilegal: 
Implecações e Alternativas, realizado em Brasília em outubro de 2003 
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corrupção nos três poderes para o crescimento do crime organizado e para formação 

de um estado paralelo.  

 Emerson Kapaz, presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial 

sugeriu ao governo unir os Ministérios da Casa Civil, do Trabalho, das Justiça, da 

Fazenda, e do Desenvolvimento Econômico numa inteligência capaz de enfrentar o 

crime organizado instalado no país. Além dessas, diversas outras sugestões foram 

incorporadas ao documento, tais como: 

 Fortalecer e ampliar a coordenação de ações na esfera federal, que possam 

dar respaldo as ações de combate à ilegalidade em curso nos estados e 

municípios. 

 Consolidar a sinergia entre os diferentes agentes econômicos e o governo, 

visando criar um banco de dados e de informações que seriam os alicerces de 

uma inteligência de combate à ilegalidade. 

 Definir políticas de inclusão que permitam gerar emprego e renda, alternativas 

ao trabalho ilegal e informal. 

 Revisar e fortalecer a atual legislação existente como forma de diminuir a 

impunidade, aumentando penas e criminalizando condutas de práticas ilegais. 

 Campanha de esclarecimento e mobilização da opinião pública e do 

consumidor com o objetivo de criar e consolidar uma ética de consumo. 

 Fortalecer a fiscalização no setor do varejo do fumo. 

 Proibir a comercialização de produtos de consumo, não regularizados na 

ANISA, nas feiras públicas e nos camelódromos organizados pelas 

prefeituras. 
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O caso paraguaio obteve ênfase especial no evento. Foi ressaltado o fato do 

contrabando no Paraguai ocupar quase 1/3 da dificuldade de se combater a 

ilegalidade. Para o enfrentamento dessa questão, a proposta foi seguir as vias 

diplomáticas. Isso porque a situação do país vizinho é bastante peculiar, pois o 

volume de atividade econômica gerada pelo contrabando é de 80% da economia do 

país. Então, falar sobre combater a ilegalidade no Paraguai, é falar também de uma 

horda de desempregados que, provavelmente, se deslocaria para o Brasil.  

Desse modo, a principal proposta diplomática é dar auxilio ao país para que o 

mesmo ingresse na formalidade. O que se tem proposto a criação de um projeto de 

desenvolvimento alternativo, que inclua o financiamento de atividades formais que 

forem sendo implementadas. Assim, o acordo estratégico entre Brasil e Paraguai 

estaria fomentando a entrada para a economia legal de setores desorganizados, 

criando pólos de negócios que seriam financiados pelo BNDS, com juros 

subsidiados, para que o país tivesse interesse de sair da ilegalidade e entrar na 

formalidade.     

Posteriormente, a ONG formalizou sua agenda para o ano de 2005. O objetivo 

do instituto é dar prosseguimento as tarefas já iniciadas e ampliar sua rede de 

trabalhos para outros setores como: alumínio, papelão e alimentos. Uma das 

propostas que pretendem ser implementadas para o próximo ano é um disk denuncia 

contra a ilegalidade, sonegação, falsificação e contrabando.  

Com isso, o instituto pretende formalizar a aliança entre iniciativa privada, o 

governo e a sociedade civil no combate a ilegalidade.  . 

No caso específico do ETCO vale ressaltar sua importância na atuação do 

cenário político nacional, já que os dados levantados pelo instituto sobre a 
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ilegalidade no país, serviram como subsidio ao trabalho desempenhado pelos 

parlamentares na CPI da Pirataria. Por sua vez, esse documento permite a 

diplomacia brasileira e os demais órgãos envolvidos com a temática ter um relato 

técnico do crime organizado que atua na fronteira entre Brasil e Paraguai, facilitando, 

assim, os processos de negociação bilateral acerca do assunto. Daí a importância 

das ONGs no contexto em que o Estado intervém cada vez menos nas questões 

sociais  
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Considerações finais: 

 

Durante o desenvolvimento desse trabalho, pudemos observar a evolução do 

processo de negociação entre Brasil e Paraguai em torno da temática do 

contrabando fronteiriço. O que anteriormente tinha um tratamento quase inexistente 

na agenda bilateral, nos últimos anos, passou a adquirir posições privilegiadas na 

conformação da política de segurança regional. Muitos setores envolvidos com 

atividades clandestinas na região da tríplice fronteira têm causado fortes resistências 

na adoção de medidas práticas para o enfrentamento do comércio ilícito, o que 

causa impasses na evolução no processo diplomático.  

Isto porque, como vimos, no Paraguai, o crime organizado disseminou-se por 

toda a sociedade, contaminou todo aparato estatal, desde os mais baixos até os 

mais altos escalões de poder. Desestabilizou a economia enfraquecendo o setor 

produtivo, utilizou-se da fragilidade institucional, do desordenamento jurídico e do 

poder autoritário para exercer as atividades delitivas impunimente. Tornou-se parte 

integrante da estrutura social, cultural e política do país. A própria história recente 

paraguaia não pode ser contada sem fazer menção a rede mafiosa que comanda o 

país.   

Essa contaminação da máquina estatal pelo crime organizado no Paraguai 

dificulta o processo de negociação quanto à problemática. Mesmo com a sinalização 

de novas perspectivas para uma política de combate ao comércio ilegal em âmbito 

multilateral, o país apresenta ainda grande resistência em adotar medidas práticas 

para o enfrentamento do problema. Com as eleições de Nicaor Duarte Frutos esse 
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quadro sofreu uma pequena alteração, pois o presidente paraguaio eleito mostrou-se 

disposto em cooperar no combate ao contrabando fronteiriço. Mas, essa disposição 

encontra inúmeros obstáculos para se efetivar, sobretudo, devido aos impedimentos 

políticos, financeiros e da organização para aplicar a legislação e assegurar o pleno 

funcionamento das estruturas de fiscalização. Além disso, no Paraguai, praticamente 

não há nenhum controle sobre qualquer tipo de mercadoria, o que facilita muito toda 

a classe do contrabando. Além disso, há ainda inúmeros setores desinteressados na 

adoção dessas medidas, muitos deles, envolvidos em cargos importantes dentro da 

pirâmide de poder, o que dificulta o processo de negociação diplomática entre os 

dois países. 

Por esses motivos a diplomacia brasileira tem encontrado dificuldades em 

possibilitar a adoção de medidas concretas a partir das negociações bilaterais. Muito 

embora o Paraguai tenha assumido vários acordos referente ao combate as 

atividades ilícitas na região da fronteira, alguns desses convênios encontram 

dificuldades para serem ratificados no congresso nacional paraguaio. A estratégia 

que vem sendo utilizada para conseguir a cooperação do governo paraguaio na luta 

contra a clandestinidade é possibilitando que seu vizinho e sócio no Mercosul 

caminhe em sentido a estabilidade, respeitando as instituições políticas e jurídicas 

nacionais. Isto porque, acredita-se que é a partir da reestruturação do setor produtivo 

e de renovação do aparato normativo que o país poderá ingressar na formalidade.  

Durante muitos anos, o Brasil agiu de maneira complacente, fazendo “vistas 

grossas” ao crescente mercado ilícito que florescia na região da fronteira. No longo 

período da ditadura stronista (1954-1989), o foco da política externa brasileira em 

relação ao Paraguai era manter o país vizinho como sua área de influência. Além de 
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exercer papel de pêndulo no poder regional, o Paraguai tinha com o Brasil uma 

relação de grande proximidade com inúmeros projetos bilaterais em vigor como: a 

construção de rodovias, a Ponte Internacional da Amizade, entre Foz do Iguaçu e 

Ciudad del Este, Itaipu e, posteriormente, o Mercosul.  

Mas, após a criação do Mercado Comum do Sul o que se pode identificar com 

a pesquisa é que houve, embora de maneira incipiente, uma tendência à alteração 

de comportamento dos governos brasileiro e paraguaio em relação à temática, 

colocando a questão do combate clandestinidade comercial como prioritária na 

agenda bilateral. Até o início da década de 90, o contrabando não era tema de 

grande preocupação do governo brasileiro, tampouco do governo paraguaio. A 

problemática só foi questão de debate mais aprofundado a partir do segundo 

mandado do presidente Fernando Henrique Cardoso, que passou a buscar uma 

cooperação do Paraguai para conter o avanço da atividade ilícita na região.  

Outro fator que influenciou fortemente a introdução do tema do crime 

organizado e de seus delitos conexos na agenda regional foi a expressiva mudança 

ocorrida na história das relações internacionais, especialmente no pós Guerra Fria.  

.A intensidade assumida pelo processo de globalização em finais do século XX abriu 

caminho para uma progressiva valorização das temáticas sociais em âmbito mundial. 

Questões que anteriormente tinham espaços restritos nas discussões passaram, a 

partir de então, a obter atenção central dos países, que se viram afrontados com a 

intensidade assumida pelos processos de transnacionalização, especialmente a 

partir da década de 90. Esse rearranjo de forças resultou na elaboração de uma 

nova agenda global, introduzindo questões que anteriormente estavam em 

patamares subjacentes como: os desequilíbrios ambientais, as migrações 



 94

internacionais, o terrorismo, o crime organizado, o contrabando, a lavagem de 

dinheiro, etc 

  O crime organizado, neste contexto, foi um dos temas que adquiriu expressiva 

relevância na agenda de segurança internacional, sendo retratada em inúmeros 

foros multilaterais. O intenso debate em torno da problemática decorre, 

essencialmente, da diversificação e expansão que as atividades delitivas 

transnacionais assumiram nos últimos anos, obrigando aos Estados trilhar novos 

rumos e deixar de lado a apatia e a complacência que dominou durante décadas a 

política mundial.  

A peculiaridade que envolve esses “novos fenômenos globais” é que não se 

tratam de ameaças que podem ser enfrentadas militarmente, pois são desafios que 

exigem novas medidas a serem adotadas em seu controle. Um só Estado não dispõe 

de recursos suficientes para combater fenômenos de caráter transnacional, pois a 

solução de problemas comuns exige estratégias de cooperação dada a incapacidade 

ou ineficiência da ação unilateral.  

 

 

 

Ao retratar questões que envolvem os fenômenos transnacionais deslocamos 

a discussão do eixo conflitivo entre os Estados ao propor uma avaliação empírica 

acerca da relação entre atores estatais e não-estatais. Com isso, a análise além de 

considerar a atuação das redes organizadas do crime, buscou ressaltar a atuação de 

setores da sociedade civil junto ao governo federal dos respectivos países. No caso 

específico das negociações envolvendo Brasil e Paraguai sobre o tema do 
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contrabando notou-se que as demandas dos Estados possuem interesses 

antagônicos, onde de um lado temos o Brasil, sendo amplamente prejudicado pela 

atividade do contrabando e, de outro, o Paraguai, um país contaminado pelo setor 

ilícito. 

Em geral, a finalidade dessa obra foi demonstrar a influencia das demandas 

domésticas nos processo de negociações internacionais 

No caso especifico da problemática, buscamos demonstrar brevemente a 

influencia que as demandas domésticas dos respectivos países exercem no 

processo de negociação. O contexto internacional também foi um fator predominante 

e decisivo na alteração da disposição dos países ao atribuir a problemática um 

espaço prioritário na agenda se segurança regional. 
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